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Андріїшина К. І., 
аспірант кафедри англійської філології і філософії мови 

імені професора О. М. Мороховського
Київського національного лінгвістичного університету

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ АВТОРИЗАЦІЇ
Анотація. У статті розглядається формування категорії 

авторизації, яка спочатку потрактовувалася як схвалення 
автором тексту свого твору, передусім під час перекладу 
на інші мови (авторизований переклад), виявлялася через 
пошук формальних кількісних параметрів тексту у межах 
стилеметрії, а нині розуміється як узагальнення різних 
якостей автора  (анонімність, його образу, наратора тощо).

Ключові слова: категорія авторизації, категорія авто-
ра, анонімний автор, образ автора, автор-наратор.

Постановка проблеми. Розвиток дискурсивної категорії 
авторизації спирається на трансформацію розуміння категорії 
автора, формування якої пройшло багато етапів і зайняло бага-
то століть. Періоди нівелювання та активізації категорії автора, 
розширення та поглиблення її змісту, диференціація анонімно-
го автора, поширення класифікації категорії автора залежно від 
кількості авторів та засобів їх представлення припадають на 
Античність, Середні віки, Відродження, ХХ та ХХІ ст. Основну 
тенденцію розвитку категорії автора з найдавніших часів і до 
наших днів можна охарактеризувати як перехід від інструмен-
тально-перформативного розуміння авторства до індивідуаль-
ності автора [18, с. 480].

Базовими категоріями становлення авторизації є автор та 
авторство. Автор – реальний або емпіричний – у вузькому сенсі 
творець нових, написаних із комунікативною метою унікаль-
них текстів [16, с. 1], оригінальність яких гарантує їх захист 
відповідно до законів інтелектуальної власності, відомої як 
авторське право [21, с. 15]. Поряд із категорією автора існує 
поняття «авторство», яке розглядається як статус щодо твору 
з урахуванням культурно диференційованих концепцій тлума-
чення автора, пов’язаних з авторською саморефлексією і само-
репрезентацією – у спектрі коливань від впевненості до скепси-
су з приводу обґрунтованості та обсягу претензій на авторство 
[16, с. 2]. 

Мета статті полягає у виявленні етапів формування дис-
курсивної категорії авторизації, яка постає внаслідок розвитку 
категорії автора. Досягнення вказаної мети передбачає розв’я-
зання таких завдань: дати визначення дискурсивної категорії 
авторизації; визначити й охарактеризувати її розвиток внаслі-
док узагальнення її різних видів, які формувалися впродовж 
тривалого часу з античності до ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу. Поступове розширення тлу-
мачення категорії автора у художніх, публіцистичних, наукових 
та інформаційно-ділових текстах призвело до її узагальнення 
як дискурсивної категорії авторизації, яка відбиває різні грані 
вияву творця тексту. Дискурсивна категорія авторизації реалі-
зується у творах різних жанрів, відіграючи роль універсальної 
текстотвірної компоненти, яка через своє співвіднесення з ка-
тегорією «автор» ототожнюється з нею, але не є їй ідентичною. 

Категорія «автор» як основа дискурсивної авторизації поча-
ла формуватися у філософії ще за античних часів [1]. Платоном 

було розроблено і використовувалося для позначення творчос-
ті поняття «ентузіазм» (буквально «одержимість Богом»), до 
якого додався образ автора, захищеного (божественним) натх-
ненням, а також «пророка» [12, с. 14]. Крім панівної ідеї про 
створення творів за допомогою натхнення, далі модель автора 
визначалася в «Поетиці» Аристотеля як poietes («творець») 
[12, с. 14].

Нові погляди на автора з’явилися в результаті розширення 
комплексу значень терміна auctor у давньоримській правовій 
системі: auctor став носієм auctoritas – той, хто користується 
певними правами і / або може передати (і, таким чином, дозво-
лити використання) цих прав із метою сприяння досягненню 
якоїсь мети. Цей «авторитет» ґрунтувався і підтверджувався 
спеціальними знаннями, наявними в розпорядженні auctora. 
У зв’язку з цим розуміння статусу учасника творення письмо-
вого тексту піднеслося від автора-ремісника до автора-знавця 
або автора-вченого [16, с. 4]. Використання латинського тер-
міна auctor (англ. Author; італ. Аutore; фр. Auteur; ісп. Autor) 
поширилося на авторство наукових і художніх текстів. У прин-
ципі, тільки з кінця ХV ст. вчених і поетів стали іноді назива-
ти auctores [14, с. 162] – ця практика тривала аж до початку 
XVIII ст. На відміну від наукових, художні тексти в ширшому 
сенсі найчастіше поширювалися без вказівки на ім’я автора, 
через що в цій сфері превалювала індивідуальна і колективна 
анонімність [16, с. 5]. 

Розвиток категорії автора з подальшою трансформацією 
в авторизацію охоплює кілька етапів. Послідовно виникало 
розуміння авторства у розробленій нами класифікації – авто-
ра-виконавця, автора-аноніма, псевдоавтора, колективного 
автора, автора-творця, образу автора, іманентного автора, 
легітимізації автора, витіснення автора, автора-наратора.  

Поняття «автор-виконавець» сформувалося в період Ан-
тичності, коли категорії автора та виконавця були злиті воєди-
но [3, с. 39]. Зазначений автор – це двоїстий суб’єкт-медіум, 
посередник, який з’єднує творчу силу автора, представленого 
виконавцем, з аудиторією [7, с. 17]. Розщеплення автора та 
виконавця сталося з винаходом у XVI ст. письменства, коли 
друкований канал комунікації превалює над усним. Виникла 
громадська сфера, що базувалася на писемній мові, для якої, 
як у домінуючій науковій літературі, так і в найрізноманітні-
ших сферах belles lettres (художня література), індивідуальність 
автора [13, с. 9], а також справжність і унікальність твору і на-
дійність його копій (завірених для друку) набула першорядної 
важливості [16, с. 5]. 

Поняття «авторська анонімність» й «псевдоавторство» 
набуло поширення у Середні віки, коли відбулася заміна форми 
«я» на форму «він»: щоб бути прийнятим публікою, письмен-
ник не мав виявляти свою індивідуальність [2, с. 72–73]. У по-
стійному триманні свого імені в невідомості вбачалося переко-
нання, свого роду початок, що ставить думку, розкриту у творі, 
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незрівнянно вище особистості автора [3, с. 44]. Не тільки ав-
тори, а й самі переписувачі не вважали за потрібне називатися 
на ім’я. Автор-творець ще не сформувався – єдиним творцем у 
Всесвіті був Бог. Твір цього періоду мав відповідати християн-
ській істині, автор писав із натхненням, яке надавалося Богом 
[14, с. 161]. Рідко траплялося, щоб автор відкривав своє ім’я чи-
тачам, і в такому разі різними епітетами й описовими вислова-
ми він намагався загладити порушення авторської скромності 
[6, с. 443]. У часи Відродження поняття «псевдоавторство» та 
«анонімність» набувають подальшого поширення. Псевдоніми 
використовувалися особами, які за різних причин – соціальних, 
гендерних, духовних – не могли вказати свої справжні імена 
[6, с. 443]. Анонімними авторами найчастіше ставали особи, 
які письмово оформлювали твори авторів, неписьменних або 
тих, хто не бажав бути названими. 

Розуміння колективного автора виникло у середньовічній 
літературі, де здебільшого постає колективний автор, а дина-
міка тексту набагато складніша, ніж в особистому [3, с. 43]. 
Колектив характеризується співіснуванням кількох авторів, 
які працювали разом, розподіляючи обов’язки, над одним тек-
стом – корпоративне письмо [21, с. 24]. Авторські колективи 
були поширеними у Середньовіччі, яке не знало авторського 
права (позначення одного індивідуального автора) і дуже мало 
зважало на авторський текст, що ставить під сумнів вказане ав-
торство багатьох наукових і художніх творів [3, с. 41]. Тексти 
переписувалися колективами осіб, яким повністю авторство не 
належало, швидше, мало місце співавторство. Межі між твор-
цем тексту, упорядником, редактором, а іноді й переписувачем 
у період Середньовіччя були дуже хиткими [3, с. 39]. Без осо-
бливих відмінностей між творцями, переписувачами, редакто-
рами, коментаторами і укладачами текстів, «справжнє» автор-
ство вимагало протекції [14, с. 162], набагато сильніший акцент 
робився на колективній ідентичності залежно від типу тексту, 
чи то імітація старовини, підтримувана каноном як основопо-
ложною моделлю, чи, в разі медіальної орієнтованості, – колек-
тивні манускрипти [16, с. 5]. 

Розуміння автора-творця активно розвивалося у період 
Відродження, коли роль автора посилилася, уподібнюючи його 
особистість в єдності біографічної і естетично-творчої іпоста-
сей творцю, де текст – одна з можливих (потенційно нескінчен-
них) реалізацій індивідуальної творчої сили [7, с. 17]. Модель 
автора-творця за натхненням, іноді у значенні іпостасі Бога 
[15, с. 350], де автор як суб’єкт мовлення, коли оповідь ведеться 
від першої особи, представлений у самому тексті поряд з інши-
ми суб’єктами. Автор не виражається через деякі елементи тек-
сту, а представлений сам предметно та як властивість певного 
тексту виявляється в творі – як у своєму існуванні, так і у своїх 
якостях, творчих можливостях, пристрасті у ставленні до світу 
і характері його сприйняття [2, с. 54]. У художній літературі 
модель автора-творця наукових текстів стала переважати над 
просто автором-творцем, починаючи з епохи гуманізму. На-
лежна форма аналізу для текстів цього періоду – замість «тлу-
мачення» прийнятим типом аналізу тексту було «коментуван-
ня», що стосується першоджерел, підкріплених «авторитетом» 
[15, с. 347]. Однак авторство залишалося юридично недоказо-
вим [15, с. 350]

Поняття «образ автора» розвивалось, починаючи з 
XVIII ст., коли виникає культурна потреба у зверненні до фі-
гури автора заради інтерпретації та формування оцінних су-
джень про твір, заснованих на розумінні творчого процесу, 

автентичності, індивідуальності, оригінальності, єдності твору 
і його глибинного сенсу [16, с. 1]. Особистість автора та вико-
ристаних їм мовних засобів виходить на перший план. Також 
у ХVIII ст. перед літературою постає проблема достовірності 
знань автора і питання суб’єктивної його точки зору на описані 
події. З висуванням особистості як основи творчості пов’язане 
виникнення понять «авторський суб’єктивізм» і «образ ав-
тора» [2, с. 74–75], які у художній літературі накладають свої 
оцінки на будь-який персонаж тексту [2, с. 76]. 

Поняття «легітимізаціяї автора» виникло та набуло по-
ширення в результаті важливих національних і культурних по-
дій в Європі у процесі XVIII ст., коли були розроблені перші 
контракти між видавцями і авторами, що стосувалися, напри-
клад, виплати прибутків [16, с. 5], і автор перетворився на легі-
тимну інстанцію, отримав права на матеріал та став носієм осо-
бистої відповідальності за зміст власних публікацій [16, с. 6]. 
Із виникненням об’єктивних умов для створення наукових і ху-
дожніх текстів, завдяки маркетингу і комунікації поняття «ав-
тор» набуло значення професії «письменник». З’явився широ-
кий спектр моделей індивідуального і колективного авторства 
для різних соціальних ролей [11, с. 302–310], які тлумачились 
конкретним автором або супроводжувалися роздумами авторів 
[17, с. 18]. Нові критерії письменницької діяльності – креа-
тивність та унікальність (геніальність) – стали важливими для 
розуміння автора як письменника в останній третині XVIII ст. 
[11, 310-313]. 

Розуміння іманентного автора, тобто можливості і необ-
хідності читацької та дослідницької реконструкції «організую-
чої творчої волі» зі складу та структури створеної нею естетич-
ної реальності [7, с. 17] виникло у  період класичного реалізму 
та постреалістичного напряму кінця ХІХ ст.

Поняття «витіснення автора» («смерть автора»), розро-
блене французькими сюрреалістами в 1920-х, припускає, що 
твір є справжнім, якщо автор розуміється просто як виконуюча 
інстанція [8, с. 142–148] автономно продуктивної літературної 
мови. У концепціях інтертекстуальності та дискурсу функція 
автора замінила його особистість (автор як «інтертекстуальна 
конструкція», автор як «функція дискурсу»): ніцшеанським 
жестом Барт і Фуко оголосили про «смерть автора» [8; 10]. 
«Смерть автора» або витіснення автора – це не просто іс-
торичний факт, автор став меншим на зріст, як фігура у самій 
глибині літературної «сцени». Для тих, хто вірить в автора, він 
завжди мислиться в минулому щодо літературного тексту; текст 
і автор самі собою розташовуються на загальній осі, орієнтова-
ної між до і після; вважається, що автор виношує текст, тобто 
передує йому, мислить, страждає, живе для нього [8, с. 168]. 

Поняття «витіснення автора» продовжило свій розвиток 
у 1960-і і 1970-і рр. ХХ ст., коли європейські вчені, зацікавлені 
в письмовій формі самовираження та розвитку «авторського 
голосу», і вчені-естети зі стилістичним спрямуванням дослі-
джень звернули свою увагу на авторів текстів, вважаючи, що 
справжні творці створюють для себе, а не для інших [9, с. 71]. 
Тенденція багатьох текстів ХХ ст. – витіснення автора з опові-
ді, відмова від власних роздумів, прогнозів і знань наступних 
подій, від безпосереднього контакту автора з читачем, перевага 
сценічного зображення, посилення ролі невласне-прямої мови 
і внутрішнього монологу [2, с. 78]. Що ширшим ставав спектр 
взаємодії з текстом і його аналогами протягом другої половини 
ХХ ст., поширювалася парадигма витіснення автора та зро-
став інтерес до матеріальних умов виробництва й комунікації: 
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авторство стало розумітися як аранжування, монтаж, бриколаж 
і ремікс [18, с. 486, 491–492]. Виникає специфічне поняття «ав-
тор» в теорії і сприйнятті продукції так званих нових текстів, 
наприклад, гіпертексту і кібертексту, де існування автора досі 
оскаржується [19, с. 334].

Поняття «автор-наратор» виникло у ХХ сті. Це, в першу 
чергу, особистість зі своїм світосприйняттям, принципами, 
судженнями, біографією та творчим шляхом. Формується ав-
тор-наратор як оповідач із вкрапленнями власних суджень 
та роздумів. Форми подання авторства виявляються у різних 
видах тексту. Відображення автора залежить від загальних ха-
рактеристик тексту, його призначення та функцій. У дискусії 
вчених ХХІ ст., що виходить за рамки методологічних проблем 
текстової інтерпретації, в якій доводилася необхідність виправ-
дання і повернення в науковий обіг різних аспектів поняття 
«автор» [11, с. 299–302]. Посилився взаємозв’язок актуально-
сті, походження, біографії і досвіду автора з процесами письма 
і формою вираження. Це важливо в концепції постколоніаль-
них досліджень, для яких інтерес до обставин авторської твор-
чості і його наукового вивчення тільки посилювався [16, с. 10], 
для соціології літератури і культурного матеріалізму важливим 
є дослідження ролі автора, соціальних інститутів і процесів, які 
впливають на його роботу [20, с. 395–399; 11, с. 291]. 

Автор-наратор відрізняється від різновидів авторства (ме-
діативних) інстанцій всередині тексту «голосом», включаючи 
наратора з різним ступенем визначеності та персонажів, про яких 
розповідається у тексті. Автор несе відповідальність за комуні-
кативні інтенції і форму наративної організації твору [16, с. 1].

Усі зазначені розуміння автора призвели до об’єднання з 
дискурсивною категорією авторизації, формуючи її як спів-
віднесення тексту з його джерелом, вказівкою на автора, його 
оцінкою, сприйняттям, думкою. 

Висновки. Отже, поступове розшарування якостей автора 
призвело до необхідності виділення категорії, яка б об’єдну-
вала усі згадані риси вияву автора письмового тексту. З цією 
метою в науковий обіг була введена дискурсивна категорія ав-
торизації, яка набуває поширення в працях ХХІ ст. Формування 
дискурсивної категорії авторизації на основі категорії автора як 
реальної людини, творця тексту, носія певного уявлення про 
реальність, виразника певної точки зору, який те тільки гово-
рить (мовець), а письмово оформлює свої думки, демонструє 
виникнення та походження різних розумінь автора художніх та 
нехудожніх текстів як об’єднаних різними поняттями авториза-
ції, яка підпорядковує усі різновиди авторства. У майбутньому 
вважаємо доцільним розгляд дискурсивної категорії «авториза-
ція медійного тексту».
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Андриишина Е. И. Этапы формирования категории 
авторизации

Аннотация. В статье рассматривается формирование 
категории «авторизация», которая трактовалась как одо-
брение автором текста своего произведения, прежде всего, 
при переводе на другие языки (авторизированный пере-
вод), проявлялась в поиске формальных количественных 
параметров текста, рассматриваемых с позиций стилеме-
трии, а сейчас понимается как обобщение различных ка-
честв автора: анонимности, его образа, нарратора и др. 

Ключевые слова: категория «авторизация», категория 
«автор», анонимный автор, образ автора, автор-нарратор. 

Andriishyna K. Stages of formation authorization  
category

Summary. The article deals with the formation of au-
thorization category which was initially interpreted as an 
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author’s approval of his works especially their translation 
into other languages (authorized translation version), re-
vealed formal qualitative textual parameters from the styli-
metric perspective and at present is treated as a generaliza-

tion of an author’s different features: anonymity, his image, 
author as narrator etc. 

Key words: authorization category, category of author, 
anonymous author, image of author, author-narrator. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСИВНИХ 
МАРКЕРІВ “YOU KNOW”, “YOU SEE”, “I SAY”

Анотація. Статтю присвячено огляду досліджень ос-
новних властивостей дискурсивних маркерів “you know” / 
“you see” / “I say” у діалогічному спілкуванні. Розглянуто 
проблеми номінації та класифікації дискурсивних марке-
рів, що є віддзеркаленням їх поліфункціонування. Грама-
тикалізація є причиною синтаксичної та семантичної гете-
рогенності групи цих мовленнєвих одиниць.  

Ключові слова: дискурс, дискурсивний маркер, діало-
гічне спілкування, граматикалізація.

Постановка проблеми. Нині дослідження діалогічного 
дискурсу значно розширилось, охоплюючи інтерактивний ас-
пект спілкування. У зв’язку з цим у центрі уваги з’являється 
вивчення особливостей функціонування дискурсивних марке-
рів як засобів його організації та регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття дискур-
сивних маркерів не є новим у лінгвістиці. Основу їх вивчення 
було закладено Я. Остманом [10], Д. Шиффрін [12], але дослі-
дження дискурсивних маркерів зберігає свою актуальність й у 
наші дні [5; 8; 11]. Все ще тривають суперечки між лінгвістами 
стосовно якісного та кількісного складу групи дискурсивних 
маркерів, їх найменування, підходів до вивчення, принципів 
класифікації тощо. Остаточно не встановлено, чи утворюють 
одиниці, що входять до групи дискурсивних маркерів, само-
стійний гомогенний клас, чи вони є «уламками» різних частин 
мови, зібраних разом через своє нетрадиційне функціонування.

Мета статті передбачає встановлення основних харак-
терних ознак дискурсивних маркерів “you know” / “you see” / 
“I say”. Заради досягнення поставленої мети передбачено ви-
конання наступних завдань: ознайомлення з основними напра-
цюваннями з теми наукового дослідження, встановлення та 
аналіз взаємозв’язку функціонування дискурсивних маркерів із 
варіантами назв цих мовленнєвих одиниць, наведення прикла-
дів класифікацій дискурсивних маркерів, пояснення причини 
виникнення дискурсивних маркерів як класу.

Виклад основного матеріалу. У наукових розвідках мину-
лого століття дискурсивні маркери (далі – ДМ) вважалися пара-
зитарними елементами мови, порожніми словами, що порушу-
ють хід мовлення, засмічують мову, є так званим «словесним 
сміттям» (verbal garbage) [12; 13], не вартим уваги лінгвістів. 
Залишалося невирішеним запитання, до якого класу слів вони 
належать. Неприязне ставлення до ДМ зникло, коли було вста-
новлено, що існують чіткі правила вживання того чи іншого 
дискурсивного маркера [9, с. 153; 10, с. 9] і що заміна одного 
такого мовленнєвого засобу на інший може спричинити зміну 
значення усього висловлення.

Одним із невирішених досі питань залишається проблема 
ідентифікації та номінації тих одиниць мови, які вчені від-
носять до дискурсивних маркерів. Складність встановлення 
єдиного терміна виникає внаслідок різноманітності елементів 
мови, що входять до переліку дискурсивних маркерів, оскільки 

вони включають однослівні дискурсивні маркери типу well, so, 
now, right, yeah та двокомпонентні дискурсивні маркери, на-
приклад, “you know”, “you see”, “I say”, “I mean”. Зрештою, 
єдиним можливим критерієм ідентифікації подібних гетероген-
них слів та висловлень як дискурсивних маркерів пропонується 
функціональний критерій [9, с. 5]. 

Спільними ознаками дискурсивних маркерів прийнято 
вважати такі: вони є зазвичай короткими, пропозиційно нена-
повненими, тобто такими, що семантично не додають змісту 
реченню; є фонетично зредукованими або ненаголошеними, 
характеризуються високою частотністю використання навіть 
у межах одного речення, визначаються незмінністю форми та 
функцій, можуть утворювати окрему тональну групу і модифі-
кують висловлення загалом [3, с. 33; 12, с. 328]. Структурною 
особливістю дискурсивних маркерів є їх факультативність ви-
користання та вільний тип синтаксичного зв’язку з основною 
частиною висловлення, що сприяє збереженню змісту викладу 
у разі структурного усунення ДМ. 

В аспекті граматики ДМ є синтаксично непов’язаними еле-
ментами (syntactically detachable) [12, с. 31–32]. Тому, коли під 
час перекладу з однієї мови на іншу ДМ просто упускається, 
інформаційний склад тексту не зазнає втрат. На письмі ДМ  
відокремлюються від основного речення розділовими знаками, 
зокрема комою, або становлять окреме речення. Синтаксично 
ДМ “you know” / “you see” / “I say” можуть займати позицію на 
початку, всередині чи наприкінці висловлення. 

У функціональному аспекті спостерігаємо застосуван-
ня дискурсивних маркерів з метою організації висловлення, 
структурування та забезпечення зв’язності дискурсу, полег-
шення процесу його інтерпретації. Тобто дискурсивні маркери 
сигналізують про те, як треба сприймати сказане. Їх викори-
стання в окремих випадках діалогічного спілкування є також 
свідченням непідготовленої комунікації, в якій співрозмовни-
кам доводиться спонтанно поєднувати процеси планування, 
продукування та сприйняття інформації, піддаючись власному 
хвилюванню, впливу ситуації тощо. Зазвичай, це відбувається 
в умовах неофіційного дискурсу [3, с. 33], хоча спостерігаємо 
використання ДМ й у формальних ситуаціях, наприклад, вжи-
вання ДМ “you know” професором під час спілкування зі сту-
дентами на семінарському занятті [10, с. 20]. Таке узагальнення 
пояснюється тим, що численні дослідження проводились пере-
важно на матеріалі усного спілкування [13, с. 234]. Ми підтри-
муємо думку про те, що часта поява ДМ “you know” / “you see” / 
“I say” у висловленні спричинена специфікою неформального 
діалогічного дискурсу, що характеризується фрагментацією ре-
плік, спробами мовця впорядкувати думки або сформулювати 
висловлення внаслідок емоційного напруження.

Дискурсивні маркери мають широкий спектр застосування. 
Поліфункціонування цих елементів мовлення у різних комуні-
кативних ситуаціях сприяє виникненню різноманітних термі-
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нів на позначення подібних мовленнєвих одиниць. Наведемо 
приклади номінації дискурсивних маркерів в англістиці: «вигу-
ки» (interjections) [10, с. 16], «прагматичні маркери» (pragmatic 
markers) [1; 2, с. 12], «заповнювачі мовленнєвих пауз» (pause-
filler) [10, с. 9], «гамбіти» (gambits) [7, с. 93], «дискурсивні ко-
нектори» (discourse connectives) [12; 4, с. 221], «нащупувачі» 
(fumbles) [1, с. 25], «реплікові маркери» (cue markers) [4, с. 221] 
тощо. Термін «дискурсивні маркери» (discourse markers) [12], 
на відміну від інших, дає можливість не обмежуватись окремо 
взятою функцією, наприклад, заповнення мовленнєвих пауз, а 
позначити різноманітне застосування вказаних елементів мов-
лення та наголосити, що вони є невід’ємною складовою части-
ною дискурсу.

Існують численні спроби класифікувати дискурсивні мар-
кери. Окрім зазначеного вище виокремлення однослівних 
та двокомпонентних ДМ, розрізняють ДМ, які можна вважа-
ти ядром групи, або прототипними ДМ (сюди належать well, 
you know, like, say, I mean, oh), та ті, які відносяться до пери-
ферії через їх обмежене функціонування (це now, kind of, but, 
I suppose) [9, с. 153]. Також заслуговує на увагу класифікація 
дискурсивних маркерів А. Юкера та С. Сміт [6], в межах якої 
мовленнєві одиниці, що беруть участь у встановлені спільних 
для комунікантів знань, можна поділити на маркери презентації 
(presentation markers) та маркери сприйняття (reception markers) 
інформації [6, с. 174]. Так, дискурсивні маркери сприйняття 
(yeah, oh, okay) передають реакцію адресата на запропоноване 
висловлення, сигналізують мовцю, чи є повідомлення зрозу-
мілим співрозмовнику та чи складно було його розтлумачити, 
тоді як дискурсивні маркери презентації допомагають адресату 
ефективніше сприйняти повідомлення [6, с. 174]. Сюди нале-
жать два типи презентативних ДМ: інформаційно-орієнтова-
ні (information-centered), до переліку яких входять ДМ like, 
kind of, sort of і які уточнюють висловлення та орієнтовані на 
адресата (addressee-centered), що встановлюють зв’язок між 
повідомленням та знаннями співрозмовника (ДМ “you know”,  
“I mean”) [6, с. 174]. 

Дотримуючись цієї класифікації у нашому дослідженні, ми 
відносимо ДМ “you know” / “you see“ / “I say” до категорії пре-
зентативних маркерів, а саме інформаційно-орієнтованих мар-
керів, що функціонують як вказівки про те, як треба сприймати 
повідомлення, і які є одночасно маркерами, орієнтованими на 
адресата, що використовуються з метою налагодження міжосо-
бистісних відносин між співрозмовниками. Дискурсивні мар-
кери “you know” та “you see” є адресатно направленими екс-
пліцитними атрактантами уваги із займенником you (приклад 
1), що налаштовує на відомий / очевидний факт дійсності, тоді 
як ДМ “I say” є адресатно-спрямованимімпліцитним атрактан-
том уваги з егореферентним займенником I (приклад 2), який 
налаштовує на прийом нового для адресата повідомлення.  
Наприклад:

(1) Gertrude: Well, that was, uh, crazy. You know, people are 
gonna be talking about this forever.

Andrew: Yeah. Yeah (The Proposal, 2009: 1:31:35). 
(2) Pettigrew: I saw you at the jail. I saw you. 
Michael: Oh, it’s you! I say, I’m awfully sorry about that (Miss 

Pettigrew Lives for a Day, 2008: 38:27).
У висловленні дівчини ДМ “you know” інтродукує припу-

щення про те, що вчинок Ендрю стане предметом активного 
обговорення односельчан. Очевидно, співрозмовник про це 
теж вже здогадався. У прикладі (2) спостерігаємо вживання 

ДМ “I say”, що сигналізує про введення вибачення Майкла за 
попередній інцидент, та підкреслює збентеження мовця. 

Ряд дослідників [1; 3; 4; 12]  вважає, що ДМ, втративши 
своє первинне значення (loss of meaning), набули певної дис-
курсивної функції через граматикалізацію. Процес грама-
тикалізації означає, що слова, які належать до традиційних 
класів слів, набувають нового, позапропозиційного статусу і 
розвивають множинні функції. Граматикалізацію розуміють як 
комплексний функціонально мотивований процес втрати пов-
нозначним словом лексичної самостійності за умови вживання 
його у службовій функції або перетворення на службове слово 
чи морфему [1, с. 16]. Синтаксична гетерогенність ДМ спричи-
нена переходом таких елементів, як прислівники, сполучники, 
вигуки тощо, до групи ДМ. Внаслідок історичних процесів гра-
матикалізації відбувся семантичний зсув і попереднє значення 
змінилось на нове [13, с. 234, 251]. Більшість представників 
групи ДМ є словами, що належать до самостійних частин мови 
і стають ДМ лише за умови регулярного виконання набутих 
функцій. Найбільш частотно вживаними функціями ДМ “you 
know” / “you see” / “I say” є функції встановлення контакту з 
адресатом, заповнення мовленнєвих пауз хезитації, організації 
зміни теми обговорення та зміни комунікативних ролей тощо.

Існує інша точка зору, відповідно до якої ДМ не є грама-
тичними одиницями, оскільки основні ознаки граматикалізації 
їм не притаманні. Вони не належать до певного граматичного 
класу, не дотримуються чіткої синтаксичної позиції; їх дискур-
сивна функція відноситься не до певного слова у реченні, а до 
всього висловлення, тому вони не впливають на синтаксичну 
структуру дискурсу і функціонують прагматично, тобто пере-
дають ставлення мовця до висловлення, щойно повідомленої 
інформації, до комунікативної ситуації загалом [3]. Тому ДМ 
розуміються як такі, що частково піддалися змінам, характер-
ним для прагматикалізації інтеракції. В одних випадках вони 
використовуються як повнозначні слова з дотриманням усіх 
лексичних ознак, в інших випадках ті самі елементи мовлення 
функціонують як маркери дискурсу.

Висновки. Отже, діалогічному мовленню притаманне ви-
користання дискурсивних маркерів. Велика кількість термінів 
на їх позначення пояснюється поліфункціональним застосу-
ванням цих мовленнєвих одиниць. Дискурсивні маркери при-
таманні головним чином усній комунікації, в письмовій формі 
з’являються рідко, що пояснюється тим, що автор письмового 
повідомлення завчасно формулює висловлення. Поліфункці-
ональність та гетерогенність класу ДМ пояснюється тим, що 
вони розвинулись внаслідок граматикалізації. Форма ДМ закрі-
пилась після тривалого регулярного застосування дискурсив-
них функцій маркерів. Перспективою подальших досліджень є 
встановлення гендерних особливостей використання ДМ “you 
know” / “you see” / “I say” у діалогічному спілкуванні. 
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Бажура Т. А. Теоретические принципы исследова-
ния дискурсивных маркеров “you know”, “you see”,  
“I say”

Аннотация. Статья посвящена обзору исследований 
основных свойств дискурсивных маркеров you know /  
you see / I say в диалогическом общении. Рассмотрены про-
блемы номинации и классификации дискурсивных марке-
ров, что являются отражением их полифункционирования. 
Грамматикализация является причиной синтаксической  
и семантической гетерогенности группы этих речевых 
единиц.

Ключевые слова: дискурс, дискурсивный маркер, ди-
алогическое общение, грамматикализация.

Bazhura T. Theoretical principles of research of discourse 
markers “you know”, “you see”, “I say”

Summary. The article dwells on the basic properties of  
the discourse markers you know / you see / I say in a dialogic interac-
tion. The problem of the nomination and classification of discourse 
markers, which reflect their multi-functioning, are in the focus  
of the author’s study. Grammaticalization is determined as a rea-
son of syntactic and semantic heterogeneity of the group of these  
speech units.

Key words: discourse, discourse marker, dialogic interaction, 
grammaticalization.
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ЕЛІПСИС ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ВИРАЖЕННЯ 
ЕКСПРЕСИВНОСТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 

ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ
Анотація. Стаття присвячена аналізу експресивного 

потенціалу еліпсиса у сучасному англомовному епістоляр-
ному дискурсі. Матеріалом для аналізу слугували сучасні 
англомовні романи епістолярного жанру, написані у формі 
традиційних листів та електронного листування. У статті 
детальніше описані особливості функціонування узуаль-
них та оказіональних еліпсисів з експлікацією їх експре-
сивної  функції. 

Ключові слова: еліпсис, епістолярний дискурс, оказіо-
нальний еліпсис, узуальний еліпсис, парцеляція. 

Постановка проблеми. Великим потенціалом у плані 
жанрово-стилістичних форм презентації різноманітних сфер 
міжособистісної та соціальної взаємодії володіють епістолярні 
тексти. Це концептуально, прагматично та інформативно зна-
чимий письмово-мовленнєвий витвір, категоріальними ознака-
ми якого є політематичність, стандартна структура, особлива 
роль пресупозиції та фактора адресата. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
епістолярного тексту як об’єкта мовознавчих дисциплін про-
водиться в різних напрямах: у жанрово-стильовому (Н. Белу-
нова, Ю. Бельчиков, Т. Демешкіна, А. Григорьєва, А. Єфімов, 
О. Сєдова, Л. Ніжников тощо), з точки зору лінгвістичних осо-
бливостей (Л.В. Зубова, О. Клінг, О. Ревзіна, Л. Кецба, З. Дан-
кер), у світлі теорії комунікативності (Н. Ковальова, А. Попова), 
з позиції прагмалінгвістики та мовного етикету (А. Акішина, 
Н. Формановська, І. Оні) [1, c. 7].

Cучасний епістолярний жанр зазнав змін, дедалі частіше 
зустрічаємо твори, написані традиційними для сучасності 
електронними листами зі збереженими формами та клішова-
ними конструкціями, присутніми у листах, що пересилаються 
через електронну пошту. М. Кронгауз зазначає, що електро-
нний лист – жанр різноманітний та демократичний, особли-
вістю якого є поєднання компонентів усного та писемного 
етикету [2, c. 57]. 

М. Бахтін, основоположник теорії мовних жанрів, часто 
підкреслював той факт, що в кожну історичну епоху задають 
тон певні жанри і, у свою чергу, історичні умови слугують тим 
контекстом, що зумовлює появу тих чи інших тенденцій у про-
цесі жанротворення [3, c. 249]. Сучасний дослідник мовних 
жанрів В. Гольдін також відзначає, що мовний жанр має сліди 
впливу відповідної сфери комунікаціії, погоджену партнерами 
тональність спілкування, та мовленнєвої події [4, c. 44]. Схожий 
функціональний підхід під час дослідження мовних жанрів за-
снований на сучасному уявленні про текст як дискурс – склад-
ну комунікативну подію, що співвідноситься з просторовими, 
часовими, соціально-політичними контекстами. Дискурсивний 
аналіз тексту, що має жанрову приналежність, здійснюється з 
урахуванням комплексу лінгвістичних та екстралінгвістичних 
факторів, що є релевантними для відповідної комунікативної 

ситуації, важливим складником якої є текст. Великим потенціа-
лом у цьому плані володіє епістолярний дискурс. 

Типологічна характеристика сучасного епістолярного дис-
курсу виокремлює такі різновиди аутентичних епістолярних 
текстів:

– поштова кореспонденція: приватні та ділові листи, теле-
грами;

– тексти, що надсилаються за допомогою телефонного 
зв’язку: факсимільна переписка, повідомлення на пейджер, 
смс-повідомлення;

– електронні послання: тексти, що надсилаються на елек-
тронну пошту, а також інші, що фігурують в рамках інтер-
нет-комунікації на сторінках чатів, сайтів чи форумів [1, c. 11].

Метою статті є аналіз експресивного потенціалу еліпсиса 
у сучасному англомовному епістолярному дискурсі, представ-
леного англомовними епістолярними романами, що написані у 
формі традиційних листів та електронних послань. 

Виклад основного матеріалу. Особливої уваги заслугову-
ють інструменти вираження експресивності, серед них явище 
еліпсиса. Структуралісти визначають еліпсис як неповне ре-
чення, вважаючи еліпсисом будь-яке відхилення від структури 
«підмет-присудок», тобто опущення тих чи інших елементів. 
Слідом за ними граматисти-класики Р. Квірк, С. Грінбаум, 
Дж.  Ліч і Дж. Свартвік розуміли еліпсис як опущення не лише 
головних, але й другорядних членів речення, а також опущення 
сполучників у складних реченнях.

Твердженню структуралістів про сутність еліпсиса як опу-
щення того чи іншого елемента речення можна протиставити 
семантичний критерій виділення еліпсиса. Зокрема, в роботах 
Ш. Баллі в основі визначення еліпсиса лежить семантичний 
критерій відсутності будь-якого мовленнєвого фактору, що 
сприяв розумінню сенсу. Так, він відносить до еліпсиса не лише 
опущення одного чи кількох слів, але і кількох слів зі сполуче-
них речень, що утворюють семантично зв’язну групу [5, c. 13].

Водночас вітчизняна лінгвістика доповнює семантичний 
критерій ще і поняттям «смислова неповнота» в рамках синтак-
сичної то діалогічної єдності. Багато науковців продовжують 
розглядати еліпсис як неповне речення. М. Брандес, описуючи 
редукцію синтаксичної структури як одного з прийомів зміни 
будови речення, оперує поняттями «неповне» та «еліптичне» 
речення як абсолютними синонімами [6, c. 66]. О. Скобликова 
визначає еліптичні речення як неповні, що характеризуються 
неповним складом членів речення, необхідних для вираження 
завершеної думки. Як повноцінна одиниця спілкування вони 
можуть виступати до тих пір, поки спираються на контекст чи 
безпосередньо на мовленнєву ситуацію [7, c. 48]. 

Підсумувавши, можна стверджувати, що еліпсис – вислов-
лювання з невербалізованими складовими елементами, розу-
міння яких здійснюється завдяки спільним для мовця та того, 
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що слухає, пресупозиціям та мовленнєвій ситуації. Еліптичні 
висловлювання характерні для розмовної мови, якій присутні 
конструкції з «вакантною» синтаксичною позицією. Еліпсис 
зумовлений ситуативністю та наявністю невербальних засобів, 
присутніх у безпосередньому спілкуванні. Еліптичні вислов-
лювання широко використовуються в ораторстві, художньому 
дискурсі та публіцистиці як стилістична фігура, що надає тек-
сту динамічності та посилює його експресивність. Експресив-
ність – властивість мовних одиниць, що полягають у здатності 
передавати суб’єктивне ставлення мовця до змісту чи адресата 
мовлення, а також сукупність якостей мовлення чи тексту, ор-
ганізованих на основі таких мовних одиниць. Лінгвістичним 
механізмом експресивності є відхилення від стереотипів у ви-
користанні мовленнєвих одиниць різних рівнів. На виникнення 
експресивності як характеристики мовлення чи тексту вплива-
ють властивості комунікативної ситуації: наміри мовця / пись-
менника, пресупозиції читача / слухача, а також лінгвістичний 
та екстралінгвістичний (соціальний) контекст комунікативного 
акту [8, c. 210] . 

Загальним завданням експресивності є вираження чи сти-
муляція суб’єктивного ставлення до висловлювання. З боку 
мовця / письменника – посилення, виділення, акцентування 
сказаного, відхилення від мовленнєвого стандарту, висловлен-
ня почуттів, емоцій, настрою, наділення висловлювання емо-
ційної сили, оцінювання, досягнення образності та створення 
естетичного ефекту. З боку слухача / читача – посилення уваги, 
підвищення рефлексії, виникнення емоцій та почуттів. Сигна-
лом додаткової експресивності може стати відхилення від нор-
ми, порушення соціальних та мовленнєвих стереотипів. Будь-
яке відхилення від норми посилює не лише увагу, але й емоції 
адресата. Часто, розпочинаючи діалог, мовець робить помилку 
під час пошуку словоформи, що найбільш адекватно відтвори-
ла би ситуацію. Однак часто це не заважає досягненню макси-
мального комунікативного ефекту [9, c. 51]. 

“I took a deep breath and gathered my senses. “Unlock the 
door”, I told Sommers. “And fetch a porter.”

Sommers began to argue. “But Miss Mary, you can’t.”
“Do it!” I commanded. “Quickly.” [10, p. 72]
У прикладі особливий емоційний стан учасників діалогу 

змушує їх застосовувати еліпсис у мовленні з метою пришвид-
шення ходу подій, досягнувши комунікативного ефекту. Cпо-
стерігаємо динамічність діалогу, підсилення експресивності за 
допомогою еліптичних речень.

Говорячи про тенденцію до посилення мовної експресії, 
К. Долінін підкреслює, що фраза, яка виражає живу думку, 
рідко побудована таким чином, щоб усі поняття та логічні від-
ношення між ними були експліцитно висловлені. К. Долінін 
вважає, що емоція, названа прямим словом, втрапивши під кон-
троль свідомості, втрачає ступінь інтенсивності. Жива та інтен-
сивна емоція висловлюється переважно імпліцитно [11, c. 343]. 

У стилістиці виділяють узуальний та оказіональний еліпси-
си [12, c. 178]. До першого відносять неповні висловлювання, 
що функціонують в усталених зворотах, типових комунікатив-
них ситуаціях. Експресивні можливості цього виду еліпсиса 
засновані на парадигматичному контрасті повних та неповних 
структур. Неповні структури, в свою чергу, беруть участь у тво-
ренні процесу метонімізації – частина структури представляє 
всю структуру: “Honeymoon, stupid. Four weeks in Pakistan with 
my mad aunties” [13, p. 23], наведений приклад з епістолярного 
роману, написаного у формі електронного листування, ілюструє 

за допомогою еліпсиса емоційне налаштування автора слів, на-
дає висловлюванню динамічності та експресивності шляхом 
порушення структури «підмет-присудок», що є типовою для 
традиційного речення англійської мови. У прикладі  “When did 
you tear out your own soul and fill the empty space with nothing but 
monthly targets and expenses paid lunches? What are you angling 
for this quarter? A set of steak knives?” [10, p. 32] спостерігаємо 
схожу ситуацію; мовець із відвертим роздратуванням застосо-
вує еліптичну конструкцію з метою вираження власного емо-
ційного стану, уточнюючи лише найважливіші деталі. В інших 
прикладах експресивність узуального еліпсису полягає у за-
барвленні висловлювання додатковою динамікою та стурбова-
ністю. “Sorry, it’s been a while, but you know how it is. Left Sydney 
on Thursday, travelling across the South Coast.”[10, p. 114]. Так, у 
прикладі “I stared at him. Excitement and fear mingled inside me. 
A night raid!” [13, p. 31] спостерігаємо, що автора застали зне-
нацька, тому еліпсис застосований, щоб показати критичність 
ситуації, повідомивши лише основне.

Оказіональний еліпсис становлять різного роду обри-
ви висловлювання, виділення окремих частин в самостійно 
оформлене висловлювання (парцелювання). У цьому разі 
процес метонімізації представлений у більшому ступені. 
Його зворотною стороною є імплікація сенсу, що витікає із 
ситуації. Експресія виникає з контрасту імпліцитного сен-
су та його метонімічного уявлення (нерідко одним словом)  
[12, с. 51]. Оказіональний еліпсис реалізується у вигляді пар-
цельованих та незавершених висловлювань. На відміну від 
узуального, такий вид еліпсису може бути прогнозованим, 
його виникнення залежить лише від намірів автора висловлю-
вання. Парцельовані уточнюючі висловлювання приєднують-
ся до попереднього висловлювання з метою розширення, до-
повнення, пояснення його рематичної частини. Експресивний 
ефект уточнюючих парцелятів полягає у логічному виокрем-
ленні певної деталі, події, факту. У прикладі “You should have 
come out with us last night. Went to Mill Lane. It was kind of fun. 
Distracting, really, more than fun” [13,  p. 7] спостерігаємо ре-
матичний центр повідомлення у першому реченні, експресія 
досягається завдяки динамічному опису подій.  У прикладі 
“You are quite generous in extending your hospitality. Especially 
to a virtual stranger” [10, p. 97] еліптичне речення відіграє 
роль уточнювального, що вжите для підкреслення особливої 
риси характеру стосовно адресанта.

Висновки. Зважаючи на вищесказане, можна стверджува-
ти, що еліпсис у сучасному епістолярному дискурсі – явище 
доволі поширене. Цей факт пояснюється особливістю побу-
дови епістолярного тексту, зважаючи на максимальну близь-
кість мови листів до звичної повсякденної мови, та лаконічним 
стилем викладу інформації (особливо в текстах електронного 
листування). Варто теж зазначити, що узуальний еліпсис більш 
поширений у текстах електронного листування, на противагу 
традиційному, що характеризується розлогим викладом думок, 
повними  поширеними реченням. Перспективу подальших до-
сліджень вбачаємо в детальному аналізі типологічних характе-
ристик еліпсиса.
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Батринчук З. Р. Эллипсис как один из инструмен-
тов выражения экспрессивности в современном англо-
язычном эпистолярном дискурсе

Аннотация. Статья посвящена анализу экспрессив-
ного потенциала эллипсиса в современном англоязычном 
эпистолярном дискурсе. Материалом для анализа послу-
жили современные англоязычные романы эпистолярного 
жанра, созданные в форме традиционных писем и элек-
тронной переписки. В статье более подробно описанные 
особенности функционирования узуальных и окказио-
нальных эллипсисов с экспликацией их экспрессивной 
функции. 

Ключевые слова: эллипсис, эпистолярный дискурс, 
окказиональный эллипсис, узуальный эллипсис, парцел-
ляция. 

Batrynchuk Z. Ellipsis as an instrument of expressive-
ness in modern English epistolary discourse

Summary. The article is dedicated to the analysis of an 
expressive potential of elipsis in modern English epistolary 
discourse. Modern English novels written as a set of traditional 
letters and as a set of e-mails have been analyzed. Peculiarities 
of usual and occasional ellipses together with the explication 
of their expressive function have been described. 

Key words: ellipsis, epistolary discourse, occasional ellip-
sis, usual ellipsis, parceling. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЙ ПЕРЕДВИБОРЧОГО ДИСКУРСУ 

(НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА)
Анотація. Стаття присвячена дослідженню лінгвости-

лістичних засобів реалізації стратегій передвиборчого дис-
курсу на прикладі промов кандидата в президенти США 
Дональда Трампа. Проаналізовано аргументативні та мані-
пулятивні стратегії, оскільки саме вони є визначальними у 
передвиборчій кампанії. Виділено та опрацьовано основні 
тактики та лінгвостилістичні особливості їх реалізації. 

Ключові слова: передвиборчий дискурс, стратегія, 
тактика, пафос, логос, етос, маніпулятивний вплив, аргу-
ментація.

Постановка проблеми. Одним із перспективних наукових 
напрямів останніх десятиліть стала політична лінгвістика, що 
виникла на перетині таких наукових дисциплін, як лінгвістика 
і політологія.

Одним із завдань політичної лінгвістики є детальне ви-
вчення стратегій і тактик, що застосовуються у політичному 
світі і відображаються у зв’язку між мовленням та впливом на 
аудиторію. У передвиборчому дискурсі завдання оратора – пе-
реконати потенційного виборця у власній перевазі над іншими 
кандидатами, позиціонуючи себе людиною, більш гідною обій-
няти певний пост. З метою досягнення цього завдання оратору 
треба реалізувати певні стратегії, що націлені на формуван-
ня позитивного враження про власну особистість в аудиторії  
[2; 7; 8; 9]. 

Вибір матеріалу для аналізу мотивований тим, що, по-пер-
ше, передвиборчий дискурс являє собою найбільш яскравий 
приклад висловлювання в політичному середовищі, а по-друге, 
подальша перемога Дональда Трампа у виборах дає підстави 
вважати, що реалізовані ним стратегії повною мірою відповіда-
ють потребам американського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передвиборчий 
дискурс розглядаємо як жанр політичної комунікації, що являє 
собою складне комунікативне явище з ознаками інституційного 
(політичного), ритуального і риторичного характеру та містить 
високий маніпулятівно-ідеологічний потенціал комунікатив-
них стратегій і тактик [1].

Вплив на емоційну, вольову й інтелектуальну сферу адре-
сата здійснюється з допомогою мовленнєвих тактик і стратегій. 
У лінгвістичній літературі, присвяченій політичному дискурсу, 
стратегію розуміють як планування мовленнєвої діяльності, ви-
значену спрямованість мовленнєвої поведінки у певній ситуації 
заради досягнення мети комунікації, а тактику – як конкретний 
спосіб реалізації стратегії, тобто вибір принципів, способів, 
прийомів, які забезпечать досягнення успіху в межах певної 

стратегії [4, с. 19; 6]. І.Є. Фролова дає детальний опис поняття 
«стратегія» з позицій дискурсології як комунікативно-соціаль-
ної єдності чинників свідомості, мислення, мови і мовлення, 
що включає комунікативний намір мовця і мовну об’єктивацію 
цього наміру [5, c. 85]. Дослідники політичного дискурсу виді-
ляють різні стратегії на основі комунікативної мети та особли-
востей комунікативної ситуації, а саме: стратегія пониження, 
стратегія підвищення, стратегія театральності; стратегії само-
репрезентації, дискредитації, нападу, самозахисту [8], форму-
вання емоційного настрою адресата, інформаційно-інтерпре-
таційна, аргументативна, агітаційна і маніпулятивна стратегії 
[4]; стратегія завуальовування, містифікації й анонімності [7]. 
У політичній лінгвістиці не існує чітких правил для виділення 
стратегій і тактик, але підґрунтям для цього є мета, сформована 
політичним життям, тому стратегії політичного дискурсу орі-
єнтовані на зміну політичних поглядів адресата, його ставлення 
до політичних ситуацій, подій, людей. 

У нашій статті ми будемо опиратися на визначення страте-
гії, запропоноване О.С. Іссерс, за якою комунікативна стратегія 
розглядається як комплекс мовних дій, спрямованих на досяг-
нення комунікативних цілей, що включають в себе планування 
процесу мовної комунікації залежно від конкретних умов спіл-
кування і особистостей комунікантів, а також реалізацію цього 
плану [3].

 Реалізація тієї чи іншої стратегії відбувається шляхом так-
тик, що являють собою конкретний етап реалізації комуніка-
тивної стратегії, для якого характерний певний набір прийомів, 
що визначають використання тих чи інших мовних засобів.

Метою статті є дослідження лінгвостилістичних засобів, 
які використовуються з метою реалізації стратегій і тактик  
у передвиборчих виступах кандидата в президенти США  
Дональда Трампа.

Виклад основного матеріалу. Передвиборчому дискурсу 
притаманні ознаки риторичної комунікації, оскільки прототип-
ним для передвиборчого виступу є жанр звернення кандида-
та-оратора до електорату, що співвідноситься з різними аспек-
тами риторичного впливу: пафосом, логосом і етосом [1]. 

Пафос розглядається як апеляція до почуттів та емоцій  
аудиторії і реалізується на основних маніпулятивних стратегіях 
і тактиках:

1) стратегія дискредитації опонента, що реалізується через 
тактики критики і компрометації дій опонента, «навішування 
ярликів», звинувачення опонента, непрямої «оцінки» дій опо-
нента, оборони, надання «самостійного» вибору виборцям та ін.;
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2) стратегія самореклами, що реалізується через тактики 
протиставлення себе опонентові, обіцянки, приписування собі 
політичного досвіду, непрямого заклику проголосувати за пев-
ного кандидата [1].   

Логос розглядається як апеляція до розуму аудиторії і реалі-
зується в аргументативних стратегіях і тактиках:

1) стратегія раціонального аргументування, що реалізуєть-
ся через тактики верифікації, заклику, обіцянки, приведення 
прикладу, переконання;

2) стратегія емоційного аргументування, що реалізується 
через тактики звинувачення, заклику, прихованої загрози. 

Етос розглядається як апеляція до морально-етичних за-
сад і принципів нації і розкривається в топосах, що відобра-
жають:

1) універсальні цінності – топос відповідальності, духо-
вності, свободи і демократії, релігії та ін.;

2) національні цінності – топос американської нації, амери-
канського уряду, неперевершеності США ті ін.;

3) групові цінності – топос американців середнього поко-
ління, американців старшого покоління, американських дітей 
як основи нації, американських ветеранів, американських вчи-
телів та ін. [1].

Аналіз передвиборчих промов Д. Трампа показав, що апе-
ляція до почуттів та емоцій виборців (пафосу) реалізується 
через стратегії і тактики маніпулятивного впливу (стратегії 
дискредитації опонента і самореклами) за допомогою емоцій-
но-оцінної лексики, а також нейтральних лексичних одиниць, 
що здобувають коннотативне значення в ситуації передвибор-
чого виступу.

Стратегія позитивної самопрезентації, що реалізується 
разом із негативною презентацією політичного суперника і 
«працює» над його негативними характеристиками, у виступах  
Д. Трампа гранично і відверто перебільшена. Її прояв можна 
спостерігати у висловлюваннях, які демонструють зарозумі-
лість і зверхність, що межують із вихвалянням. Такому сприй-
няттю відповідає частотність вживання конструкцій з особо-
вим займенником I, як бачимо, в таких прикладах:

I look presidential … Most people like me.
I’m the only person running for the presidency who understands 

this.
My financial statement is so strong.
Стратегія дискредитації опонента, яку використовує Трамп, 

спрямована на політичні фігури, які не беруть участь у комуні-
кативних діях (так звана критика «позаочі»). Мішенями таких 
атак стають:

 а) безпосередній політичний конкурент:
 Hillary Clinton has perfected the politics of personal profit and 

even theft <...>we don’t need or want another Clinton or Obama / 
we just can’t take it any more <...> The most corrupt person;

Hillary Clinton and her campaign of fear will try to spread the 
lie that these actions will start a trade war;

б) чинний президент і його адміністрація:
I’m not a fan of Barack Obama <...> These people are such 

liars <...> stupidity of the U.S. <...> we are going to get rid  
of Obamacare and we are going to repeal and replace it;

 Obama is totally incompetent <...> inept president <...> 
Horrible and incompetent group that we have in Washington. 
They’re absolutely terrible. It doesn’t get worse. It can’t get worse;

President Obama has weakened our military <...> logic was 
replaced by foolishness.

Оратор збагачує свою промову епітетами, перебільшення-
ми та метафорами, роблячи її більш яскравою та тим самим 
зближується з публікою.

Образлива семантика посилюється завдяки властивим для 
стилю кандидата стилістичним прийомам, а саме: багаторазо-
вим лексичним повторам (She is a horrible horrible human being), 
анафоричним повторам і клаймаксу (How are these people gonna 
lead us? How are we gonna – how are we gonna go back and make 
it great again? We can’t. They don’t have a clue. They can’t lead 
us. They can’t. They can’t even answer simple questions. It was 
terrible. It’s virtually useless. It’s virtually useless. It is a disaster). 

Менш образливим за формою, але аж ніяк за змістом, є 
звернення до інтелектуальної сфери звинувачення, сформульо-
ване у вигляді риторичного запитання:

But all of these politicians that I’m running against now, they’re 
trying to disassociate. I mean, you looked at Bush, it took him 
five days to answer the question on Iraq. He couldn’t answer the 
question. He didn’t know. I said, “Is he intelligent?”

Аналіз передвиборчих виступів показав, що апеляція  
до раціональної сфери електорату (логосу) являє собою ар-
гументацію і реалізується через стратегії і тактики аргумен-
тативного впливу – стратегії раціонального аргументування 
і стратегії емоційного аргументування. Під раціональною ар-
гументацією розуміється мовний акт, що складається з тези  
і ряду аргументів, за якого обов’язковим є наявність фактич-
ного (статистичного та ілюстративного) матеріалу. Розглянемо 
такі приклади: Homicides last year increased by 17 percent in 
America's fifty largest cities. That's the largest increase in 25 years. 
In our nation's capital, killings have risen by 50 percent. They are 
up nearly 60 percent in nearby Baltimore.

Household incomes are down more than $4,000 since the year 
2000. Our trade deficit in goods – think of this – our trade deficit 
reached nearly $800 billion last year alone.

Як бачимо, фрагменти виступу містять тези (Homicides last 
year increased; Household incomes are down), які посилюють-
ся аргументами у вигляді статистичних даних (by 17 percent;  
by 50 percent; nearly 60 percent; $4,000 since the year 2000; 
nearly $800 billion last year alone). Наведені вище аргументи 
викликають у адресата процес доведення, що базується на 
критичному осмисленні отриманої інформації. Висловлюючи 
осуд чинного уряду та занепокоєння майбутнім власної країни, 
Дональд Трамп намагається довести переваги та необхідність 
віддання виборцями свого голосу саме йому. Отже, у проана-
лізованих прикладах реалізується стратегія раціонального ар-
гументування.

Під емоційною аргументацією розуміється мовний акт, що 
складається з тези і ряду аргументів, заснованих на емоційних 
домислах і припущеннях кандидатів за відсутності фактичного 
матеріалу [3]. У наступному прикладі передвиборного виступу 
реалізується стратегія емоційного аргументування: “Yet Hillary 
Clinton is proposing mass amnesty, mass immigration, and mass 
lawlessness. Her plan will overwhelm your schools and hospitals, 
further reduce your jobs and wages, and make it harder for recent 
immigrants to escape the tremendous cycle of poverty that they're 
going through right now and make it almost impossible to join the 
middle class.”

“My opponent would rather protect bureaucrats than serve 
American children.”

Оратор апелює до емоційно-психологічного стану вибор-
ців, вживаючи лексико-фразеологічні емотеми (метафору та гі-
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перболу). Таким чином Дональд Трамп намагається викликати 
почуття гніву та страху до Гілларі Клінтон та змінити думку 
людей про свого опонента.

Апеляція до морально-етичних засад електорату (етосу) 
реалізується через топоси, або «загальні місця», що відобра-
жають універсальні, державні та групові цінності, які розділя-
ються кандидатом і його виборцями і представлені на мовному 
рівні тематично релевантною лексикою [3]:

I’ll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, 
from so many places. I’ll bring back our jobs, and I’ll bring back 
our money.

Дональд Трамп намагається показати свої гарні риси ха-
рактеру, розповідаючи глядачам про своє прагнення повернути 
працю та гроші з Китаю, Мексики, Японії тощо своїй країні. 
Оратор підкреслює свої інтенції за допомогою повторів. Це до-
помагає йому заволодіти довірою аудиторії.

Висновки. Проаналізований матеріал передвиборчих ви-
ступів Дональда Трампа дав змогу виявити дві найбільш вжи-
ваних стратегії: стратегію дискредитації опонента і стратегію 
самореклами. На мовному рівні ці стратегії реалізуються таки-
ми лінгвостилістичними особливостями, як метафора, епітети, 
повтори, порівняння, іронія та анафора. У перспективі дослі-
дження логічним видається аналіз лінгвостилістичних засобів 
реалізації стратегій у дебатах та інтерв’ю. 
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Билык О. И., Козак И. П. Лингвостилистические 
особенности реализации стратегий предвыборного 
дискурса (на материале речей Дональда Трампа)

Аннотация. Статья посвящена исследованию лингво-
стилистических средств реализации стратегий предвыбор-
ного дискурса на примере речей кандидата в президенты 
США Дональда Трампа. Проанализированы аргумента-
тивные и манипулятивные стратегии, поскольку именно 
они являются определяющими в предвыборной кампании. 
Выделены и обработаны основные тактики и лингвости-
листические особенности их реализации.

Ключевые слова: предвыборный дискурс, стратегия, 
тактика, пафос, логос, этос, манипулятивное влияние, ар-
гументация.

Bilyk O., Kozak I. Linguostylistic peculiarities of the 
realization of the election discourse strategies (based on the 
speeches of Donald Trump)

Summary. The article investigates the linguostylistic 
means used in the election discourse strategies. Argumentative 
and manipulative strategies are analyzed, as they are crucial 
in the election campaign. The basic tactics and linguostylistic 
features of their implementation are singled out and discussed.

Key words: election discourse, strategy, tactics, pathos, 
logos, ethos, manipulative impact, argumentation.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню особли-
востей використання засобів емотивності у британському 
кінематографі, зокрема, на прикладі британських історич-
них фільмів та екранізованих версій романів. Особлива 
увага звертається на використання мовних засобів різних 
рівнів, які здатні викликати в адресата певні емоції та спо-
нукати його до дій.

Ключові слова: кінодискурс, емотивність, національ-
но-культурна специфіка, прагмалінгвістичні особливості, 
емотивний дискурс.

Постановка проблеми. Мова як головний інструмент люд-
ського спілкування не лише забезпечує обмін інформацією, але 
й відображає емоційний стан мовців. У мові різні види емотив-
ного змісту передаються за допомогою спеціально пристосова-
них для цього знаків.

Нині дослідження проблеми мови та емоцій є одним з ос-
новних пріоритетних напрямів сучасного вітчизняного мовоз-
навства. Лінгвістів, насамперед, цікавить класифікація емо-
тивної лексики, емотивність на синтаксичному рівні, а також 
питання міжкультурної специфіки вербальної та невербальної 
маніфестації емоцій.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Нині дедалі біль-
ше уваги приділяється вивченню різних аспектів кінемато-
графа, який виконує не лише розважальну, а й пізнавальну 
функції, дає змогу простежити вплив історії та культури  
на мову.

Значний внесок у лінгвостилістичне дослідження кінодис-
курсу здійснили Р. Барт та У. Еко. Проблемами визначення осо-
бливостей мови кіно займалися А. Віларейо, Р. Стем, Р. Картер, 
С. Козлоф, І. Бондеб’єрг. Серед вітчизняних науковців питан-
ня кінематографа розглядали М. Жинкін, М. Яновський та 
В. Шевченко.

Метою статті є виявлення особливостей використання 
засобів емотивності у сучасному британському кінематографі 
шляхом аналізу мовних засобів різних рівнів.

Виклад основного матеріалу. Емоції виступають не-
від’ємною частиною людського життя, регулюючи процеси 
сприйняття та осмислення дійсності. Вони є психічним відо-
браженням реальності через переживання життєвих подій та 
ситуацій, що вказує на їх значущість для реалізації потреб ін-
дивіда [8, с. 445]. Емоції як соціокультурний феномен дійсності 
передаються двома способами: вербальними (різними типами 
номінації) та невербальними (паралінгвальними) засобами.  
У спілкуванні вербальний і невербальний коди поєднуються та 
становлять єдиний комунікативний процес [2, с. 5]. 

На сьогодні поняття «емотивність» трактується у мовоз-
навстві досить широко: емотивний відтінок значення знаходять 
практично у будь-якому висловлюванні.

Емотивність властива всім мовним рівням: фонетичному, 
морфологічному, лексичному і синтаксичному. Кожен із них 
має свою систему засобів вираження. Так, на фонетичному рів-
ні науковці висловлюють припущення про існування зв’язку 
між входженням певного звуку до складу слова та значенням 
цього слова. За їх твердженням, звук може викликати у свідо-
мості мовців певне значення, тобто заміщати собою предмет чи 
дію, стаючи їхнім символом. А оскільки явища навколишньої 
дійсності оцінюються тим, хто їх сприймає, його оцінки пере-
носяться і на звуки, що супроводжують ці явища. Так виника-
ють символічні значення звуків узагалі, які поширюються на 
звуки мовлення [4, с. 27]. При цьому певні звуки здатні викли-
кати відповідне коло асоціацій.

На синтаксичному рівні з метою вираження емоцій можуть 
вживатися окличні, питальні, еліптичні, інвертовані речення, 
вставні елементи. Чим вищим є ступінь емоційного напружен-
ня, тим вищим є ступінь дезорганізації синтаксичної структури. 
Перерваність, повтори, незакінченість синтаксичних конструк-
цій характерні для високої концентрації емоцій. Незважаючи 
на те, що неможливо виділити набір синтаксичних структур, 
що використовуються з метою вираження певної емоції, все ж 
можна простежити деякі закономірності. Наприклад, для вира-
ження подиву характерні питальні, питально-заперечні струк-
тури, повтори, перервані та незакінчені речення [6].

Найбільш детально емотивність досліджена на лексич-
ному рівні. Існують різні підходи щодо виділення та опису 
емоційної лексики, що зумовлено різним розумінням поняття 
«емотивність» та її місцем у семантичній структурі слова. Так, 
три групи лексики для мовної репрезентації емоцій виділяють 
В. Шаховський та Н. Силаєва: лексика, що називає, описує та 
виражає емоції [10, с. 86; 9, с. 209]. Емоційною називається 
категорія слів, яка, крім об’єктивного лексичного значення, 
містить і значення суб’єктивне – ставлення мовця до вислов-
леної думки. Незважаючи на те, що суб’єктивне значення 
і емоція – різні поняття, як і лексичні способи їх реалізації, 
чимало оцінних слів можна віднести до емоційної лексики. 
Коли людина, користуючись певним типом лексики, вислов-
лює свої позитивні чи негативні емоції, у цьому їй завжди 
допомагає експресія (сила вияву переживань, почуттів), яка 
може міститися в семантиці окремого слова або в контексті 
загалом. Проте в будь-якому разі вона супроводжуватиме ви-
яви почуттів мовця [3, с. 195].
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Досліджуючи прагмалінгвістичні особливості емотивного 
дискурсу, І.  Мац виділяє два його компоненти: екстралінгваль-
ний, що охоплює емоційну предметну й емоційну комунікативну 
ситуацію, та лінгвальний, до якого належать емотивна лексика, 
фразеологія, емотивні конструкції, відповідне емотивно-просо-
дичне оформлення [6, с. 260]. Разом із тим В. Маслова зауважує, 
що емотивними можна вважати лише ті вислови, які характери-
зуються домінуванням емоційного плану змісту над інтелекту-
альним. За функціонально-семантичним принципом автор ви-
діляє три групи емотивних висловів: висловлення ствердження 
або заперечення, емоційна оцінка, волевиявлення [5, с. 187].

Аналіз емотивного дискурсу передбачає розгляд його 
лінгвальних і екстралінгвальних компонентів. До лінгвальних 
компонентів емотивного дискурсу належать емотивна лексика, 
фразеологія, емотивні конструкції, відповідне емотивно-про-
содичне оформлення. Екстралінгвальні компоненти тісно 
пов’язані з емоційно-предметною ситуацією, що містить націо-
нально-культурний компонент, і емоційно-комунікативною си-
туацією, що охоплює емоційну пресупозицію, емоційні наміри 
комунікантів та їх загальний емоційний настрій [6, с. 260].

Стимулами емоційних відношень та реакцій, за тверджен-
ням Х. Беркешук, є культурні асоціації. Автор поділяє лексику 
вираження емоцій на власне емотивну (емотивно марковану) 
та емотивно потенційну [4, с. 89]. На думку В. Маслової, по-
няття «емоційне забарвлення» необхідно розуміти як конкретні 
емоційні нашарування, відтінки, яких набуває мовна одиниця 
у певному контексті. Джерела і фактори емотивності охоплю-
ють зміст інформації, комунікативне завдання та наміри автора, 
його уявлення про адресата [5, с. 188]. Так, мовна особистість, 
виражаючи свій емоційний стан, неодмінно має враховувати 
соціальний статус реципієнта повідомлення, його вік, психо-
логічні особливості, рівень комунікативної компетенції, що 
дає змогу мовцю реалізувати свої інтенції, здійснити вплив на 
поведінку та емоційний стан адресата. Наприклад, викликати 
радість, жалість, співчуття, шокувати, здивувати, розсмішити 
тощо [7, с. 261].

Досліджуючи проблеми відображення емоцій у мові, І. Мац 
зазначає, що художній твір не може викликати у всіх однакові 
емоції. Це залежить від суспільного досвіду, що формує особи-
стість, та особливостей індивідуальності, специфіки відчуттів 
у певний момент. Саме тому, окрім асоціативного способу, іс-
нують інші форми емоційного впливу, що менше залежать від 
індивідуального досвіду людини: контраст, новизна художньо-
го слова і повтор [6, с. 261].

Таким чином, емотивність є однією з основних категорій 
художнього тексту і досягається через використання мовних 
засобів різних рівнів (фонетичних, граматичних, синтаксич-
них), які здатні викликати в адресата певні емоції. Емотивність 
притаманна і британському кінодискурсу, оскільки для нього 
характерним є експресивний вплив на глядача та спонукання 
його до певних дій.

Проаналізувавши емотивні висловлювання сучасного бри-
танського кінодискурсу, у ньому можна виділити два основних 
види емотивних інтенцій: емоційне вираження почуттів і емо-
ційний вплив. У кінофільмах найчастіше використовуються 
висловлення, які спрямовані на передачу мовцем власних емо-
цій, а також висловлення, які мають на меті змінити емоцій-
ний стан співрозмовника. Варто зазначити, що репліки героїв 
фільму змінюють емоційний стан не лише співрозмовників, а й 
аудиторії, яка переглядає кінострічку.

Так, діалоги, в яких мовець і адресат збігаються, тобто ті 
види діалогів, які називають «діалогами із самим собою», ма-
ють у кінофільмі свої характерні для мови кіно особливості, 
оскільки їх завдання – не лише передати емоційний стан героя, 
а й змусити глядача співпереживати. Так, роздуми юної прин-
цеси з фільму «Молода Вікторія» (“Young Victoria”) позитивно 
налаштовують аудиторію до головної героїні та допомагають 
зрозуміти її основні життєві труднощі: Some people are born 
more fortunate than others. Such was the case with me. But as a 
child I was convinced of quite the opposite. What little girl does not 
dream of growing up as a princess? But some places are not at all 
what you’d think. Even a palace…can be a prison. 

Варто також зазначити, що «діалоги із самим собою» часто 
простежуються на початку кінострічок, у цьому випадку режи-
сери використовують прийом, який дає їм змогу швидко озна-
йомити глядача з подіями, які передували розповіді, та змусити 
його співпереживати героям кінострічки: Is he married? I do not 
know that he is, and get, so eligible a gentleman would surely by 
now have formed an attachment. Will he bring his wife here? And 
his children? I only pray that I am spared any meeting. I know my 
chance of happiness has passed forever, but to be reminded of it by 
his presence here would, I’m certain, be more that my spirits could 
bear. Героїня фільму «Переконання» (“Persuasion”), Енн, глибо-
ко страждає вже з першої хвилини фільму, коли дізнається, що, 
можливо, зустрінеться зі своїм юнацьким захопленням, капіта-
ном Фредеріком. Персонаж використовує мову, перш за все, як 
засіб зняття емоційного стресу, адже відомо, що мовлення по-
глинає емоційне переживання, яке ніби розчиняється в словах і 
зникає. Таким чином, наведене висловлення не спрямоване на 
адресата, а є для мовця лише засобом самовираження.

Проте для міжособистісної взаємодії більш характерною є 
орієнтація емотивного висловлення на партнера по комунікації. 
Висловлюючи власне емоційне переживання, мовець прогно-
зує можливу реакцію з боку адресата: It’s just exactly how you 
imagined? – Oh, I think it’s even more wonderful! – We must find 
father. He’ll be so happy to see you (“Golden Bowl”). У наведено-
му прикладі героїня ділиться своєю радістю з приводу приїзду 
подруги та висловлює припущення про те, що і її батько раді-
тиме зустрічі з нею.

Для того щоб висловити емоції або вплинути на співроз-
мовника, мовець використовує широкий спектр емотивних 
мовних засобів, зокрема, емотивно-оцінну лексику та емотивні 
синтаксичні конструкції. Реалізація мовних засобів вираження 
емоцій у кінофільмі має свою специфіку, що зумовлюється осо-
бливостями діалогічної форми мовлення.

У діалозі кінострічки важливу роль відіграють невербаль-
ні засоби комунікації (інтонація, тембр, тон, міміка, жести 
тощо), які разом з екстралінгвістичною ситуацією забезпечу-
ють максимальну економію мовних зусиль. Крім того, варто 
підкреслити, що однією з основних функцій емоцій є функ-
ція компенсації інформаційної недостатності. Її суть полягає 
в тому, що емоції дають адресату змогу зрозуміти позицію чи 
реакцію мовця, навіть якщо той не надає достатньої інформа-
ції. З іншого боку, вони дають можливість мовцю використо-
вувати мінімум мовних засобів для передачі інформації. Таким 
чином, емотивні висловлення кінодискурсу зазвичай є актуа-
лізацією простих, найчастіше односкладних речень. Це можна 
простежити таких прикладах: No, this is impossible. I can’t do it.  
I won’t. It’s all fantasy. It’s madness (“Affinity”); Such manners, 
such conversations. Such capital (“Persuasion”); We missed the 
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Queen’s birthday. We will not miss the King’s. We’ve accepted. 
We’re going (“Young Victoria”’).

Часто вживаними в емоційному діалогічному мовленні 
персонажів фільму є еліптичні конструкції. Спрощення син-
таксичної структури полегшує сприйняття інформації, сприяє 
оперативності спілкування, адже увага відразу акцентується на 
нових елементах повідомлення:

I’ve invited the Coburg brothers to come and stay. You ought to 
know them better. – Why? – Because you should (“Young Victoria”);

You haven’t changed. – Course I have, thank God. – You 
can’t. And don’t. Not ever. If you do, I won’t let you (“The Edge  
of Love”).

Найчастіше еліптичні конструкції використовуються, щоб 
передати такі емоції, як захоплення, нетерплячість, задоволен-
ня. Необхідно також зазначити, що вони часто поєднуються з 
 невербальними засобами комунікації, щоб посилити емоцій-
ний вплив на адресата. 

Висновки. Результати дослідження засвідчили, що 
мові британського кінематографа притаманна емотивність 
та експресивність, що суперечить стереотипному баченню 
англійців як нації, що є стриманою у прояві своїх емоцій.  
У сучасному британському кінодискурсі емотивні засоби 
реалізуються найчастіше на синтаксичному рівні. Серед 
синтаксичних засобів використовуються повтори, риторичні 
запитання, інверсія та еліпсис. Серед лексико-семантичних 
засобів зазвичай вживаються протиставлення, метафора, по-
рівняння та гіпербола.

Отримані результати можуть бути використані з метою по-
дальшого поглибленого вивчення національно-культурної спе-
цифіки сучасного британського кінематографа. 
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Бойко О. О., Козуб Л. С. Особенности использова-
ния экспрессивных средств в современном британском 
кинематографе

Аннотация. Статья посвящена исследованию особен-
ностей использования средств эмотивности в британском 
кинематографе, в частности на примере британских исто-
рических фильмов и экранизированных версий романов. 
Особое внимание обращается на использование языко-
вых средств разных уровней, которые способны вызвать 
у адресата определенные эмоции и побуждают его к дей-
ствиям.

Ключевые слова: кинодискурс, эмотивность, наци-
онально-культурная специфика, прагмалингвистические 
особенности, эмотивный дискурс.

Boiko O., Kozub L.  Peculiarities of Expressive Means 
Usage in Modern British Cinematography

Summary. The article deals with the study of the peculi-
arities of emotivity means usage in British cinematography, in 
particular, on the example of British historical films and screen 
versions of novels. Special attention is paid to the use of dif-
ferent language means, which can evoke certain emotions and 
induce some actions.

Key words: film discourse, emotivity, national and cultural 
specificity, pragmalinguistic peculiarities, emotive discourse.
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Анотація. Статтю присвячено вивченню авторського 
стилю Г. Канта за ознаками: частотою вживання та роз-
міром різних типів синтаксичних структур у його творах. 
Нами було досліджено різножанрові твори письменника – 
роман та оповідання.
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вання, синтаксичні структури, довжина, середня довжина 
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Постановка проблеми. Авторський стиль є важливою про-
блемою текстології, адже основою для дослідження авторського 
стилю є текст. 

Індивідуальний стиль є сукупністю мовно-виражальних 
засобів, що виконують естетичну функцію і вирізняють мову 
окремого письменника з-поміж інших. У широкому значенні 
це своєрідність мови окремого індивіда. Це поняття, насам-
перед, стосується стилю майстра слова і залежить від творчої 
індивідуальності автора, його світосприймання та світовідчут-
тя, ставлення до явищ навколишньої дійсності та їх оцінки.  
Хоч письменник і користується загальновживаною мовою, 
його індивідуальне світосприйняття, психологія мовотворчості 
зумовлюють особливий мовний стиль. Власне індивідуалізую-
чих одиниць у мові письменника може бути незначна кількість, 
проте виразність ідіостилю твориться не лише ними. Характер 
авторського стилю залежить від співвідношення загальних  
та індивідуалізуючих ознак, від того, які функції виконують  
загальномовні засоби в системі індивідуального стилю, що 
ґрунтується на зв’язку мови і мислення. 

Складовою частиною ідіостилю є ідіолект письменника.  
За О. Селівановою, ідіолект є індивідуальним різновидом мови, 
що реалізується в сукупності різних ознак мовлення окремого 
носія мови, а в письмовому мовленні виявляє риси ідіостилю. 
Поняття «ідіолект» та «ідіостиль» співвідносяться як норма й 
узус національної мови, з одного боку, та індивідуальна ма-
нера мовлення, з іншого, тобто ідіостиль постає як індивіду-
ально-творче використання національної мови, що, фактично, 
закорінене в ідеях В. Виноградова про те, що ідіостиль відтво-
рюється засобами ідіолекту, який є сукупністю мовних засобів 
індивідуального мовлення [3, с. 107].

У більшості наукових праць ідіостиль досліджується з 
дедуктивних позицій, тобто його особливості з’ясовуються 
порівняно з загальною типологією стилю даного типу тексту.  
Однак дедалі частіше з’являються праці, написані з індуктив-
них позицій: особливості ідіостилю виводяться з аналізу дис-
курсу окремого автора. Від майстерності письменника, його 
мовної інтуїції і знання мовної системи залежить естетична 
своєрідність використаних ним лінгвістичних елементів, за 
якими і визначають художній стиль митця.

Визначення особливостей індивідуального стилю письмен-
ника залежить і від врахування певного літературного напряму. 
Метод визначає загальний напрям творчості, а стиль – індиві-
дуальні властивості художника слова. Л. Тимофеєв стверджує: 
«В методі знаходять, насамперед, те загальне, що пов’язує мит-
ців, а в стилі – те індивідуальне, що розділяє їх: особистий дос-
від, талант, манера письма та ін.» [7, с. 64].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над пробле-
мою вивчення індивідуального стилю письменника працювали  
В. Виноградов, А. Федоров, Б. Томашевський, Р. Будагов,  
Л. Тимофеєв, А. Ревякін, А. Докусов, Г. Поспелов, Ю. Бондарев,  
Т. Бугайко, Є. Пасічник, С Єрмоленко, Л. Ставицька, Н. Соло-
губ, Н. Волошина та ін.

Поглибленню теоретичних положень, пов’язаних з ідіо- 
стилем та дослідженням особливостей дискурсу окремих 
видатних осіб присвячена значна кількість сучасних лінгвіс-
тичних досліджень (В. Григор’єв, Л. Савицька, С. Єрмоленко, 
Н. Сологуб, Л. Пустовіт, І. Бабій, А. Мойсієнко, Г. Жуковець, 
О. Кухар-Онишко, Д. Наливайко, С. Перепльотчикова, І. Сму-
щинська, А. Ткаченко, О. Фоменко, А. Шайкевич, Н. Шмарова 
та ін.). 

Вивчення ідіостилю окремої особи є надзвичайно важли-
вим, адже мовна особистість може бути унікальною. Як носій 
культурного ідіолекту вона може стати суттєвим компонентом 
культурної парадигми. Крім того, ідіолект однієї особи може 
мати важливий вплив на розвиток мови, становлення норми та 
формування риторичних традицій.

Останнім часом стрімко розвиваються методи атрибуції 
літератури, що ґрунтуються на аналізі синтаксичних структур 
мови. Тут виділяються два напрями. Перший пов’язаний із 
побудовою та аналізом графів синтаксичних зв’язків у рамках 
типічних фраз та речень. Другий напрям опирається на ті чи 
інші закономірності у взаємозв’язках різного роду синтаксич-
них конструкцій. У сучасному мовознавстві з’явилися також д 
ослідження, що розвивають квантитативний напрям у вивченні 
мовлення, стилю і мови. 

Метою статті є спроба охарактеризувати індивідуальний 
стиль Г. Канта за однією з ознак: частотою вживання та роз-
міром синтаксичних структур у текстах деяких ыз його творів. 
Актуальність пропонованої розвідки зумовлена потребою су-
часних галузей науки, зокрема стилістики, лінгвістичного ана-
лізу тексту, з’ясувати способи використання мовного матеріалу 
у моделюванні індивідуально-авторської стилістики. Матері-
алом дослідження послужили роман та оповідання Г. Канта: 
Gold. Der dritte Nagel. Das Impressum. Методом суцільної ви-
бірки із цих творів (з кожного 2–5 сторінки) отримано 690 про-
стих речень (ПР), 313 складносурядних речень (ССР), 233 
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складнопідрядних речення (СПР) та 482 речення ускладненого 
типу (РУТ). Загальний корпус досліджуваних одиниць складає  
1 719 одиниць [2].

Виклад основного матеріалу. Виникає запитання: чи існує 
відмінність у виборі синтаксичних структур у творах одно-
го автора, тобто внутрішньоавторська варіативність? З метою 
розв’язання поставленої задачі ми досліджували різножанрові 
твори письменника – роман і оповідання. Розподіл різних типів 
речень у романі й оповіданнях автора занесено в таблицю 1.

З метою визначення відповідностей та відмінностей між 
наведеними в таблиці величинами ми використовуєм критерій 
хі-квадрат – χ2 – та обчислюємо його за формулою:

χ² = χ²= Σ
Е

2)( ЕО − ,                                       (1)
де О – фактично отримані величини, Е – теоретично 

очікувані величини [6].
Досвід застосування квантитативних методів свідчить, що 

критерій χ² є ефективним і достовірним під час порівняння до-
сліджуваних матеріалів, неоднакових за обсягом [5]. Отримані 
дані занесено в таблицю 2.

З метою інтерпретації отриманих даних необхідно визначи-
ти значущість суми «хі-квадрат». У нас вона складає ∑ χ² = 59.55,  
є статистично значущою та показує наявність відмінностей 
у вживанні синтаксичних структур у романах та оповідан-
нях Г. Канта. Особливий зв’язок виявили ознаки [ПР] і [ССР]  
та [роман], а також [СПР] та [оповідання]. Відмінності у вжи-

ванні певних типів речень у романі та оповіданнях Г. Канта є 
ста тистично значущими величинами та спонукають до конста-
тації факту існування внутрішньоавторської варіативності.

Обчислені значення коефіцієнта К дають змогу констату-
вати міру зв’язку у вживанні синтаксичних структур у різно-
жанрових творах одного письменника. Найсильніший зв’язок 
спостерігається між ознаками [Роман] і [ПР] та [Оповідання] 
і [СПР], про що свідчить значення коефіцієнта К (відповідно? 
0,09 та 0,15).

Досліджені нами твори засвідчили, що в різних жанрах 
одного автора в плані вживання різних синтаксичних структур 
наявні відмінності в мові.

Нам видається доцільним вивчити також частоту вживання 
різних типів складнопідрядних речень у творах письменника. 
Отримані дані занесені в таблицю 3.

Застосувавши квантитативні методи дослідження, ми 
обчислили критерій χ² та коефіцієнт К отриманих величин.  
Результати обчислень висвітлені в таблиці 4.

Значущість суми «хі-квадрат» складає ∑χ² = 14,84 і є ста-
тистично значущою та показує наявність відмінностей у 
вживанні різних типів складнопідрядних структур у романах 
та оповіданнях Г. Канта. Особливий зв’язок виявили ознаки  
[підрядні речення мети] і [роман] (χ²=4,85; К = 0,14), що свід-
чить про частіше вживання цього типу речень в романі автора 
порівнянj з оповіданням. Це може бути зумовлено як обсягом 
самих досліджених творів, так і їх темою. 

Таблиця 1
Розподіл різних структурних типів речень у романах та оповіданнях Г. Канта

Жанр ПР ССР СПР  РУТ Разом
Роман 574 261 147 370 1352
Оповідання 117 52 86 112 367
Разом 690 313 233 482 1719

Таблиця 2
Величини суми χ² та коефіцієнта спряженості К для розподілу різних типів речень у романах та оповіданнях Г. Канта

Жанр ПР 
χ² К

ССР
χ² К

СПР
χ² К

РУТ
χ² К

Роман 13,88 0,09 5,02 0,05
Оповідання 39,16 0,15 1,49

∑ χ² = 59.55.

Таблиця 3
Розподіл різних типів складнопідрядних речень у романах та оповіданнях Г. Канта

СПР Роман Оповідання
Загалом 147 86
означальні 49 19
місця 5 3
часу 24 20
модальні 1
порівняльні 4 3
наслідкові 2
причини 6 2
мети 8
умовні 20 10
допустові 1
обмежувальні 1
додаткові 28 20
підметові 2 5
присудкові
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Для вивчення авторського стилю кожного автора важливим 
показником є розмір синтаксичних структур у текстах його 
творів. Середня довжина речення в нашій роботі визначалася  
за кількістю слів у проаналізованому тексті, групі текстів або 
фрагменті тексту, поділеному на загальну кількість речень у цьо-
му масиві тексту. А отже, ми поділяємо погляди деяких вчених 
стосовно того, що довжина речення безпосередньо пов’язана зі 
змістом тексту, дистрибуцією та стилістичною функцією у тексті. 
Показники довжини різних структурних типів речень у творах 
Г. Канта показані в таблиці 5. 

Якщо розглядати абсолютні величини, то у різних струк-
турних типів речень помічено відхилення середньої довжини  
у текстах різних жанрів. Подані в таблиці 5 показники середньої 
довжини речення є абсолютними величинами і не можуть пока-
зати, наскільки значущі відхилення між ними, а також речення 
якого розміру переважають у романах та оповіданнях письмен-

ника. Точніші статистичні обчислення можна отримати, обчис-
ливши критерій χ² та коефіцієнт К. З цією метою необхідно 
передати абсолютні величини середньої довжини речень у ви-
гляді підкласів. Весь отриманий шляхом вибірки корпус речень 
було розбито за розміром на чотири підкласи: короткі (КР) –  
до 10 слів, середні (СР) – 11–30 слів, довгі (ДР) – 31–60 слів та 
наддовгі (НДР) – більше 60 слів. Отримані результати розподі-
лу підкласів у різних типах речень у всіх досліджених творах 
Г. Канта та їх довжини показані в таблицях 6 та 7.

Обчисливши значення χ² та К для довжини речень у рома-
нах та оповіданнях Г. Канта, ми виявили, що в деяких із них іс-
нують значні відхилення у вживанні різних за розміром речень 
в окремих жанрах. Отримані величини критерію χ² та коефіці-
єнта спряженості К подані в таблиці 8.

Сума ∑ χ² = 48,68 значно перевищує критичну величину 
(при df = 3 і Р = 0,05 для наших таблиць критичною та зна-

Таблиця 4
Величини суми χ² та коефіцієнта спряженості К для розподілу складнопідрядних речень  

у романах та оповіданнях Г. Канта 
χ² Роман

χ² К
Оповідання

χ² К
означальні 3,32
місця
часу 1,7
причини 0,5
мети 4,85 0,14
умовні 0,19
додаткові 0,59
підметові 3,69
присудкові

∑ χ² = 14,84.

Таблиця 5
Довжина різних структурних типів речень у творах Г. Канта

Жанр ПР ССР СПР РУТ Середня довжина
Роман 6.45 20.48 16.89 48.31 21.75
Оповідання 7.47 19.75 16.34 33.66 19.28
Середня довжина 6.62 20.36 16.69 44.91 21.0

Таблиця 6
Розподіл підкласів речень у романах та оповіданнях Г. Канта

Жанр КР СР ДР НДР Разом
Роман 569 511 169 103 1352
Оповідання 117 182 61 7 367
Разом 686 693 230 110 1719

Таблиця 7
Середня довжина різних підкласів речень у Г. Канта

Жанр КР СР ДР НДР Середня довжина
Роман 5.48 18.43 41.92 95.02 21.75
Оповідання 5.99 18.35 40.69 79.00 19.28
Середня довжина 5.56 18.40 41.59 94.0 21.22

Таблиця 8
Величини критерію χ² та коефіцієнта спряженості К для розподілу підкласів речень у романах та оповіданнях Г. Канта

Жанр КР СР ДР НДР
χ² К χ² К χ² К χ² К

Роман 12.54 0.09 15.72 0.1
Оповідання 16.19 0.1 4.23 0.05

∑ χ² = 48,68 при df = 3 критична величина χ²0,05=7,81; χ² 0,01= 11,34.
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чущою буде сума χ² = 7,81, а для Р = 0,01 – χ² =11,34) і вказує, 
що показники χ² та К є значущими для досліджуваних величин.

Висновки. За обчисленням значень χ² у творах Г. Канта ви-
явився зв’язок між ознаками [роман] та [КР] (К=0,09), [роман] 
та [НДР] (К=0,1), [оповідання] та [СР] (К=0,1); решта зв’яз-
ків виявились несуттєвими. Значна кількість коротких речень  
у романі Г. Канта – це наслідок великої кількості діалогів;  
середніх та наддовгих речень (описів природи та філософських 
авторських роздумів). Найбільша питома вага середніх та довгих 
синтаксичних сполук продиктована також схильністю автора до 
суб’єктивованих та об’єктивованих характеристик персонажів. 

Довжина речення та його розмір може змінюватися у текстах 
одного автора. Чим більше у творі діалогів, тим меншою може 
виявитись довжина речення, і, навпаки, твори філософські, спря-
мовані на висвітлення внутрішнього світу персонажа, мають за-
звичай більшу довжину та розмір речення. Наше дослідження 
виявило: Г. Кант тяжіє до вживання наддовгих речень, що є 
суттєвою ознакою індивідуального стилю автора.

Підсумовуючи, можемо сказати, що індивідуальний стиль 
письменника – явище складне. Саме тому існують різні кон-
цепції сприйняття та визначення категорії індивідуального сти-
лю письменника. Він виникає на основі переплетення багатьох 
факторів (як особистісних, так і соціальних), проходить певні 
стадії свого розвитку, має свої чинники (наприклад, світогляд 
митця, суспільно-історичні умови, співвідношення традиції 
та новаторства та ін.), свої носії (зовнішня форма художнього 
твору, композиція, плани зображення та вираження, система 
образів та ін.), може з часом змінюватися. Аналіз особливос-
тей індивідуального стилю письменника – завдання достатньо 
складне, але дає глибшу картину розуміння його творчості.

У подальших дослідженнях варто було б порівняти довжи-
ну наддовгих речень у творах Г. Канта з довжиною аналогічних 
речень інших письменників. 
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Бухинская Т. В. Частота употребления и размер раз-
ных типов синтаксических структур в художественных 
произведениях как одна из характеристик авторского 
стиля Г. Канта

Аннотация. Статья посвящена изучению авторского 
стиля Г. Канта по признакам: частота употребления и раз-
мер разных типов синтаксических структур в его произве-
дениях. Нами были исследованы разножанровые произве-
дения писателя – роман и рассказы.

Ключевые слова: текст, авторский стиль, частота 
употребления, синтаксические структуры, средняя длина 
предложения.

Bukhinska T. The frequency of use and the size of vari-
ous types of syntactic structures in literary works as one of 
the peculiarities of G. Kant’s author’s style

Summary. The objective of the investigation under discus-
sion is an attempt to characterize G. Kant’s individual style 
according to the following features: the frequency of use and 
the size of various syntactic structures in the texts of the works 
under study. We investigated different genres of G. Kant’s 
works – novel and short stories.

Key words: text, author’s style, frequency of the usage, 
syntactic structures, average size of the sentence.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
ҐЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ МОВЛЕННЯ  

В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗМІ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливос-

тей використання гендерно-нейтральних та гендерно-мар-
кованих лексичних одиниць в англомовних засобах масової 
інформації, виявленню їх прагматичного потенціалу, впро-
вадження норм мовної коректності в сучасному медіа-про-
сторі. Аналіз здійснювався з урахуванням жанрової спе-
цифіки медіа-текстів та їх орієнтації на певну аудиторію.

Ключові слова: масмедійний дискурс, гендерно-ней-
тральна лексика, гендерно-марковані лексичні одиниц, 
норми мовної коректності.

Постановка проблеми. Варто зауважити, що глобалізація 
економічних та соціальних процесів, які особливо активно спо-
стерігались наприкінці XX ст., викликала певні зміни у мові ЗМІ. 
Як наслідок, у цей час в англомовних країнах, зокрема у США, 
поширюється концепція політичної коректності, що проникає  
в усі суспільні сфери: освіту, релігію, мистецтво, політику і, на-
самперед, масову комунікацію. Зрештою, саме явище пов’язане  
з актуальними соціальними тенденціями, необхідністю врахову-
вати полікультурність суспільства [1, c. 8].

Отже, політична коректність – це добровільний суспільний 
кодекс поведінки, що стихійно склався на Заході і досліджуєть-
ся сучасною міждисциплінарною наукою з погляду соціології, 
культурології, лінгвопрагматики та лінгводидактики. В його ос-
нові лежить прагнення усунути ті мовні одиниці, які вражають 
почуття, достоїнство індивіда, утискають його людські права 
мовною безтактністю або прямолінійністю стосовно расової чи 
статевої приналежності, віку, стану здоров’я, соціального ста-
тусу, зовнішнього вигляду тощо, а також бажання знайти для 
них відповідні нейтральні або позитивні еквіваленти [2].

Аналіз останніх джерел і публікацій. Незважаючи на те, 
що дослідження засобів масової комунікації розпочалося ще на 
початку ХХ ст., воно вже має свою історію та традицію. Відомо, 
що першими, хто почав вивчати різні аспекти мас-медіа, були 
психологи К. Ховленд та У. Шрамм, соціологи П. Лазарсфельд, 
Б. Берельсон, С. Стауффер, К. Левін, а також політолог Г. Лас-
суелл. Результати їхньої праці не лише стимулювали розвиток 
лінгвістичних вчень у цій сфері, але й сформували теоретичне 
підґрунтя для наукової діяльності в галузі мовознавства.

Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень та їх ме-
тодології описаний у працях О. Бєссонової, О. Горошко, А. Ки-
риліної, C. Ромейн. Лінгвокомунікативні та функціональні 
особливості гендерно-маркованих одиниць різних рівнів проана- 
лізовано у роботах О. Александрової, М. Дойл, І. Кобякової, 
С. Міллер та К. Свіфт.

Метою статті є вивчення специфіки запровадження гендер-
но-нейтральних стандартів мовлення у сучасних англомовних 
засобах масової інформації.

Виклад основного матеріалу. Не дивно, що цей масштаб-
ний та досить успішний рух в історії лінгвістики розпочався саме  
в США, адже англійська мова як мова міжнародної та міжкуль-
турної комунікації, використовується світовою спільнотою. 
Більше того, США є країною, населення якої складають пред-
ставники різноманітних народів та рас, а тому міжнаціональні 
та міжетнічні проблеми є досить вагомими. Крім того, культ 
індивідуалізму є головним стержнем американської ідеології, 
а отже, усіх державних систем – політичної, економічної, куль-
турної, соціальної [5, c. 7].

Аналізуючи різноманітні визначення політичної корек-
тності, О. Колтунов стверджує, що цей термін є семантично 
неоднозначним і найчастіше вживається у сучасному су-
спільстві у чотирьох значеннях: а) як технологія розв’язан-
ня конфліктів шляхом відмови від використання у суспіль-
ній лексиці образливих виразів стосовно тих соціальних 
груп, що зазнають дискримінації і виступають проти цього;  
б) як ідеологічна програма, що лежить в основі цієї технології; 
в) як політичний рух, що здійснив реалізацію цієї ідеологічної 
програми наприкінці ХХ ст. в США у сфері, насамперед, осві-
ти і суспільно-політичної лексики; г) як іронічне позначення 
курйозних результатів застосування технології заміни обра-
зливих термінів нейтральними словами і виразами [4, c. 5]. 
З іншого боку, на думку В. Паніна, політична коректність є 
своєрідним поняттям-лозунгом, що демонструє ліберальне 
спрямування американської політики, відображає зміст, сим-
волічні образи та коректування мовного коду, а тому подвій-
на структура терміну складається з культурно-поведінкової  та 
мовної категорії. При цьому обидва аспекти є неподільними  
та реалізуються ефективно лише за умови взаємодії та взаємо-
проникнення [5, c. 3].

Зважаючи на те, що у лінгвістиці немає єдиного пiдходу 
до розроблення критеріїв перетворень, а також загальних па-
раметрiв оцiнки важливостi та необхiдностi тих чи iнших змiн 
у словнику мови, нині існує два способи реформування мови: 
усунення дискримінаційних слів, фраз та заміна їх іншими та 
поділ слів і фраз на компоненти та зосередження уваги на дру-
горядному значенні окремих частин мовних одиниць [3, c. 10]. 
Отже, метою впровадження таких лінгвістичних змін на рів-
ні граматики та лексики є використання особливої мови, що 
містить вирази, які мають емоційно позитивно сприйматись 
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представниками усіх чи більшості груп адресатів, а також  
накладає табу на цілу низку мовних одиниць, які можуть бути 
причиною негативних асоціацій [1, c. 8].

Утворення політично коректної лексики має певні струк-
турно-семантичні закономірності, головною з яких є вживання 
слів, які набувають нових значень через розширення сфери їх 
застосування. Особливо активні перетворення стосуються про-
фесійної термінології. Так, зі зростанням кількості жінок, які 
почали опановувати чоловічі професії, виникла необхідність 
перейменування тих слів, які містять сексистські елементи. 
При цьому гендерно-нейтральний формант -person майже не 
простежується. Замість нього використовуються узагальнюючі 
поняття attendant, clerk, officer, worker [3, c. 10].

Проте деякі нововведення часто висміюються науковцями, 
оскільки вони вважають їх невиправданними і безглуздими.  
Як свідчать дослідження, політично некоректними вважають-
ся найменування імбирного пряника gingerbread man (нато-
мість, вживається gingerbread person), назва різдвяної пісні  
“God Rest Ye Merry Gentlemen” (коретними вважаються варіан-
ти “God Rest Ye Merry Persons” або “Higher Power Rest Ye Merry 
Persons”), дитячі вірші про Humpty Dumpty, чиє невдале падін-
ня зі стіни вважається особистою образою з боку влади, що 
допустила його до такої небезпечної стіни, й вірші про дівчин-
ку Поллі, яку змусили поставити чайник на вогонь (обурення 
феміністів викликало те, що примус стосувався дівчинки, а не 
хлопчика). Через це у багатьох підручниках вірші були зміне-
ні згідно з нормами політичної коректності [7, c. 2280]. Разом 
із тим наведені факти свідчать про те, що у певних випадках 
політична коректність є не способом утвердження рівності,  
а самоціллю і, таким чином, не враховує фактора контексту  
та доречності. Таку тенденцію Д. Крістал називає терміноло-
гічною абсурдністю, а сам термін часто починає вживатись іро-
нічно [6, c. 177].

З метою усунення відкритого та прихованого лінгвістично-
го сексизму це питання було розглянуте низкою міжнародних 
неурядових організацій, не пов’язаних із феміністичним рухом, 
на кшталт Лінгвістичного товариства Америки та Асоціації ви-
давництв американських університетів. Ще одним із результатів 
мовної реформи в США стала поява програми позитивних дій, 
що є сукупністю ідей і конкретних дій, спрямованих на ліквіда-
цію наслідків і запобігання дискримінації за расовою, етнічною 
чи статевою ознакою у суспільному житті США, що включає 
гендерні квоти [4, c. 13]. У 1990 р. Рада Європи прийняла спе-
ціальний документ із рекомендаціями щодо усунення мовного 
сексизму та заміни дискримінаційних понять альтернативними. 
Пізніше майже у всіх англомовних країнах ці норми були закрі-
плені офіційними нормативними розпорядженнями та відобра-
жені у посібниках із масової комунікації. Наприклад, нині біль-
шість видавництв США приймають у друк лише ті праці, які не 
містять андроцентричних мовних штампів, а у Великій Британії 
компанія ВВС забезпечує усіх працівників довідниками з ген-
дерно-коректного використання мови. 

З іншого боку, особливо важливим є те, що здійснюючи 
такий своєрідний контроль над соціально-політичною ре-
альністю, масова комунікація несе певну відповідальність 
за стан її сприйняття населенням країни. В цьому аспекті 
О. Колтунов наголошує на вирішальній ролі мас-медіа у фор-
муванні образу «інших» не як опозицію «не ми», а «інших», 
які є частиною «нас», що стосується і статевої дискриміна-
ції. Тому очевидно, що ЗМІ є найвпливовішим інструментом 

впровадження гендерно-нейтральних стандартів мовлення, 
а отже, підвищення загальної культури суспільства, розвін-
чання стереотипів сприйняття, зокрема, суджень, що спира-
ються на соціальний, історичний, завжди порівняний досвід, 
та формування позитивної поведінки в проблемних ситуаці-
ях взаємодії [4, c. 10, 16]. Це підтверджує і те, що у Великій 
Британії реформи мови згідно з нормами політичної корек-
тності проходять повільніше та складніше, ніж у США і ген-
дерно-марковані одиниці залишаються не менш вживаними, 
ніж їх нейтральні відповідники. Така консервативність лінгві-
стичної свідомості пояснюється незначною увагою до нових 
норм у ЗМІ, що досі допускають андроцентризм у публікаціях 
та мовленні теле- та радіостанцій.

Отже, питання мовної політичної коректності є глобальною 
проблемою і потребують комплексного вирішення, а тому ма-
ють регулюватися міжнародними нормами права. Незважаючи 
на суперечливість явища мовної гендерної реформи та склад-
нощі, які супроводжують цей процес, введення норм політич-
ної коректності сприяє зменшенню випадків відкритої дискри-
мінації, що забороняється законом, а отже, дозволяє більше 
представництво різноманітних меншин на всіх рівнях соціаль-
ної ієрархії і зміну суспільних стандартів стосовно статі.

Проведений аналіз англомовного масмедійного дискур-
су дав змогу виділити низку характерних рис використання 
гендерного компоненту у масовій комунікації та визначити 
прагматичний потенціал цих мовних одиниць. Вагомою оз-
накою тенденції до уникнення асиметричності у британській 
та американській пресі є використання гендерно-нейтральних 
найменувань професійних та статусних ролей індивіда. Рані-
ше професії невисокої соціальної значимості та доходу частіше 
формулювались саме через поняття жіночого роду, відобража-
ючи суспільний престиж та стереотипні патріархатні уявлення. 
Проте з метою залучення широкої аудиторії преса вдається до 
норм мовної коректності, і тому частка гендерно-нейтральних 
відповідників, як свідчить здійснене дослідження, постій-
но зростає. Найчастотнішими у дослідженій пресі є понят-
тя employee, staff, border guard, sales rep, cops, police officer, 
police sergeant, police constable, nursery worker, anchor, motorist, 
racer, firefighter, postal carrier, homemaker, military officer, media 
personality, business owner, businessperson, landowner, presenter, 
chief of staff, personnel, особливо коли вони згадуються у мно-
жині. Однак нарівні з ними цілком усвідомлено використо-
вуються і слова sideman, cameraman, brewmaster, draughts-
man, steward, middlemаn, policeman, policewoman, militiamаn, 
tribesmаn, freshman, salarymаn, clergymаn, craftsmanship, 
gunmаn, oystermаn, barman, anchorman, marksman, marketing 
man, salesman, watchman, doorman, taxman, linesmаn, pacemаn, 
guardsman, security man, oarsman, fishermen, maintenance man, 
landlord, postman, taxman, seaman, insurance man, highway man; 
midwife, actress, make-up lady, stewardess, barmaid wife, landla-
dy, dinner lady, waitress, maid, ballerina. Зрештою загальне спів-
відношення гендерно-маркованих та гендерно-нейтральних 
понять становить 64% і 36% в американській та 43% і 57% –  
у британській пресі.

Варто звернути увагу і на те, що, попри більший консер-
ватизм британських мас-медіа щодо мовної реформи і пере-
важання гендерно-маркованих номінацій професій, кінець 
2016 р. відрізняється високою лінгвістичною толерантністю, 
що можна пояснити бажанням сучасних ЗМІ апелювати до ши-
рокої аудиторії.
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Аналіз підтвердив і позитивну динаміку заміни загально-
родового займенника he. Зокрема, у 95% прикладів використо-
вуються синоніми, особові займенники другої особи, пасивний 
стан та конструкції на кшталт he and she, his or her, займенники 
anyone, no one, someone, everybody, one:

Дослідження особливостей використання гендерно-мар-
кованої і гендерно-нейтральної лексики у сучасних американ-
ських і британських друкованих мас-медіа свідчить про те, що 
найменш впливовими для мовної реформи є фразеологізми:  
I have no opinion on that. I think Senator McCain is his own man, 
as we all know (Time); It’s a no-man’s-land where the law is only 
as real as the nearest cop (Time); Accounts last week painted him 
as a man on the edge, but friends and colleagues remember him 
differently (The Daily Telegraph).

Крім того, у британській пресі для створення певного 
стилістичного ефекту використовуються різні гендерні мовні 
трансформації: ˂...˃an Englishwoman’s home is no longer her 
castle, and if I don’t let them in, they can batter down my door (The 
Daily Telegraph); Deep in Robin Hood country, Stags fans will be 
anything but merry men this morning (The Daily Telegraph).

Втім, особливо гендерно-забарвленими у британській пресі 
залишаються спортивні повідомлення, оскільки саме у цій сфе-
рі часто використовуються гендерно-марковані терміни з ме-
тою підкреслення маскуліноцентричності самого явища. Стат-
ті на спортивні теми посідають друге місце після політики за 
наповненням гендерно-маркованою лексикою: “Harry has done 
the rounds and he is a good man. He is the ideal person for the man 
in the street who relates to football” (The Daily Telegraph); Man 
in charge: Martin Johnson puts a good performance down to every 
man taking responsibility for the game (The Daily Telegraph).

Варто зазначити, що й досі існують чіткі уявлення щодо 
розмежування на суто «жіночі» та «чоловічі» види спорту. Так, 
в американських виданнях не існує нейтральних еквівалентів 
понять batsmen, marksman, groundsman, а в британській пресі 
часто вживаються слова midfielder та winger. Таке вживання 
зазначених термінів можна пояснити лінгвокраїнознавчою спе-
цифікою, оскільки вони вживаються на позначення атрибутики 
футболу, який є досить популярним у світі, а отже, і більш то-
лерантним до гендерних ознак. 

У британській пресі чітко простежується тенденція до ви-
користання нейтральних термінів у публікаціях, присвячених 
темі Олімпіади. Очевидно, що журналісти намагаються макси-
мально дотримуватися мовної коректності: And according to a 
study of NCAA athletes, the tears occur at least twice as often – and 
in some sports up to eight times as often – in female athletes as in 
male athletes (Time); But being a sportsperson is a huge privilege 
(The Daily Telegraph).

Необхідно звернути увагу і на те, що майже у всіх виданнях 
2012–2016 рр. простежується паралельне використання марко-
ваної та нейтральної лексики, що свідчить про несвідоме вико-
ристання норм мовної коректності у пресі, а отже, і про те, що 
вони стають невід’ємною частиною сучасних друкованих ЗМІ 
та сьогодення.

Висновки. Таким чином, попри позитивну динаміку змін 
та активне впровадження гендерно-коректної мови у сучасних 
друкованих ЗМІ, значна кількість лексики, що використовуєть-

ся пресою, є гендерно-маркованою. Саме ці лексичні одиниці 
свідчать про певні стереотипні уявлення, які й досі існують у 
суспільстві. Як свідчать результати дослідження, причиною 
мовної асиметрії є соціокультурна та політична ситуація. До-
сить часто вона використовується свідомо з метою реалізації 
маніпулятивних комунікативних стратегій впливу на потенцій-
ного адресата.

Отримані результати можуть бути використані для подаль-
шого вивчення окремих питань щодо впровадження норм мов-
ної коректності у суспільстві та для аналізу соціолінгвістичної 
специфіки масмедійного дискурсу.
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Винничук И. Я., Козуб Л. С. Особенности внедре-
ния гендерно-нейтральных стандартов в современных  
англоязычных СМИ

Аннотация. Статья посвящена исследованию особен-
ностей использования гендерно-нейтральных и гендер-
но-маркированных лексических единиц в англоязычных 
средствах массовой информации, выявлению их прагма-
тического потенциала, соблюдению норм языковой кор-
ректности в современном медиа-пространстве. Анализ 
осуществлялся с учетом жанровой специфики медиа-тек-
стов и их ориентации на определенную аудиторию.

Ключевые слова: массмедийный дискурс, гендер-
но-нейтральная лексика, гендерно-маркированные лекси-
ческие единицы, нормы языковой корректности.

Vinnichuk I., Kozub L. Features of Gender-Neutral 
Standards Introduction in Modern English Media

Summary. The article deals with the study of the pecu-
liarities of gender-neutral and gender-marked lexis usage in 
modern English media, their pragmatic potential as well as lin-
guistic norms realization in present-day media space. The anal-
ysis was done taking into consideration genre characteristics 
of media-texts and their appealing to the potential addressee.

Key words: media discourse, gender-neutral lexis, gen-
der-marked lexical units, linguistic correctness norms.
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ПРАГМАТИЧНИЙ КОНТЕКСТ РЕАЛІЗАЦІЇ  
КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ ЗВИНУВАЧЕННЯ/ВИПРАВДАННЯ 

В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню прагма-

тичного контексту реалізації комунікативної ситуації 
звинувачення/виправдання як особливого типу конфлік-
тної взаємодії. Запропоновано детальний аналіз його 
складових елементів: комунікативного контексту (кому-
нікативна мета, інтенція, мотив, комунікативні ролі, ко-
мунікативна ініціатива), соціального контексту (позиції, 
ролі, статуси, якості, функції), особистісного контексту 
(знання, думки, побажання, переваги, відношення), пара-
лінгвістичного контексту (регістр, тональність, атмосфе-
ра спілкування, тип спілкування, принципи, правила та 
конвенції спілкування). 
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на ситуація звинувачення/виправдання, конфліктна взає-
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Постановка проблеми. Комунікативна ситуація звинува-
чення/виправдання відображає комунікацію двох учасників 
спілкування в їх діалогічній взаємодії. Вона складається з двох 
комунікативних актів – звинувачення та виправдання, причому 
звинувачення є ініціюючим комунікативним актом, а виправ-
дання – реактивним. 

Комунікативна ситуація звинувачення/виправдання врахо-
вує зворотну реакцію комунікантів (інтерактивність), відобра-
жає активну позицію адресанта під час ініціації комунікації 
(інтенційність) та зміну комунікативних ролей відповідно до 
вимог комунікації (діалогічність). Цей процес неминуче охо-
плює продукування адресантом повідомлень із врахуванням ці-
лей, інтенцій та мотивів, їх інтерпретацію та оцінку адресатом 
з огляду на контекст та ситуацію, а також реагування на них. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність 
дослідження впливу прагматичних факторів та соціальних па-
раметрів комунікантів на реалізацію комунікативної ситуації 
звинувачення/виправдання в англомовній художній дитячій  
літературі зумовлений переважним зверненням лінгвістів до 
комунікативних дій звинувачення та виправдання відокремле-
но (А.Л. Погребисська [15], І.Р. Корольов [11], А.А. Король [10], 
Т.А. Мирончук [13], Т.В. Дубровська [6]) та спорадичним до-
слідженням окремих аспектів звинувачення та виправдання у їх 
діалогічній єдності (Є.В. Лаврентьєва [12], О.П. Снєжик [20]).

Метою статті є аналіз прагматичного контексту реалізації 
комунікативної ситуації звинувачення/виправдання як осо-
бливого типу конфліктної взаємодії. Матеріалом дослідження 
слугують фрагменти текстів англомовної художньої прози для 
дітей сучасних авторів.

Виклад основного матеріалу. Аналіз прагматичного кон-
тексту реалізації комунікативної ситуації звинувачення/виправ-
дання в англомовній художній дитячій літературі базується на 
аналізі прагматичного контексту, запропонованому Т.А. ван 

Дейком [5, с. 20], та аналізі комунікативної ситуації, розробле-
ному Ф.С. Бацевичем [1].

Т.А. ван Дейк вважає: «Схема прагматичного розуміння ві-
дображає початковий контекст комунікації, тобто стан справ, 
який під час здійснення мовленнєвого акту безперечно міня-
ється» [5, с. 21]. Отже, після кожної нової реалізованої мовлен-
нєвої дії прагматичний контекст є іншим, і відбувається проце-
дура приписування значущості тій інформації, яка гіпотетично 
може стати важливою в умовах подальшої взаємодії. Це дає 
підстави диференціювати початковий контекст або контекст 1 
(до реалізації комунікативної тактики звинувачення) і кон-
текст 2 (після реалізації комунікативної тактики звинувачення)  
(за Т.А. ван Дейком).

За модель прагматичного контексту взято контекст типо-
вої комунікативної ситуації звинувачення/виправдання із двома 
комунікантами, один з яких є дорослим (адресант), інший –  
дитиною (адресат). 

Прагматичний контекст комунікативної ситуації звинува-
чення/ виправдання має такі складові елементи: комунікатив-
ний, соціальний, особистісний та паралінгвістичний контекст. 

1) Комунікативний контекст виформовується комуніка-
тивною метою, інтенцією, мотивом, комунікативними ролями, 
комунікативною ініціативою.

Початком будь-якої комунікації є виникнення потреби, яка 
склалась під впливом певних обставин у тій чи іншій ситуа-
ції. Основними комунікативними потребами людини є потреба 
спілкування (контактовстановлювальна потреба), отримання 
інформації (інформаційна потреба) та впливу (маніпулятивна 
потреба). 

У ситуації звинувачення/виправдання базовою потребою, 
що стимулює реалізацію звинувачення, є потреба впливу на 
адресата. Вона виформовується на основі мотиву – незадово-
ленні поведінкою адресата та негативному ставленні до його 
вчинків, які певною мірою стосуються адресанта. 

Рушійною силою реалізації стратегій є мотиви, тобто те, 
заради чого досягається комунікативна ціль. На відміну від 
усвідомлюваних стратегій, мотиви не завжди усвідомлюють-
ся мовцем. Часто мотивування дій комунікантом не відповідає 
справжнім мотивам його дій. Про наявність мотиву у комуні-
канта можна судити по його бажаннях і потребах, які викону-
ють роль сигналів та стимулів до дії. Отже, комунікативні стра-
тегії мають глибинний зв’язок із мотивами й очевидний зв’язок 
із потребами та бажаннями.

Основними мотивами під час реалізації звинувачення є: 
1) бажання змінити відчуття адресата, змусивши його відчува-
ти вину; 2) бажання змінити дії адресата, змусити його при-
пинити негативні вчинки; 3) бажання автора дати вихід своїм 
негативним емоціям [2].
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Мотиви комунікантів втілюються в інтенціях, під впливом 
яких відбувається будь-яка мовленнєва діяльність (Дж. Серль 
[19], Й.А. Стернін [21], Г.Г. Почепцов [16], П.Ф. Стросон [22], 
О.М. Гнатковська [4]). 

І.С. Шевченко вважає, що інтенція висловлювання виникає 
в адресанта на основі його минулого досвіду та умов комуніка-
тивної ситуації [24]. Інтенція – це «осмислений чи інтуїтивний 
намір адресанта, який визначає внутрішню програму мовлення 
та спосіб її втілення» [1, с. 116], «бажання, з метою реалізації 
якого будуть вжиті певні кроки» [17, c. 74].

 Комунікативна стратегія визначає перелік теоретичних 
ходів, які будуть реалізовані для досягнення певної комуніка-
тивної цілі, а інтенція визначає спосіб об’єднання цих ходів  
в єдине ціле. Інтенціями можна назвати стимули, реалізовані  
в результаті виникнення наміру досягти певної цілі. 

Мотив та потреба втілюються в інтенції звинувачення зао-
ради досягнення основної комунікативної цілі – змінити пове-
дінку адресата у потрібному для адресанта напрямку. 

Ціль є стратегічним результатом, на який спрямований ко-
мунікативний акт. На зв’язок стратегій із загальним змістом 
кінцевої цілі вказує Н.І. Формановська [23, с. 111], тобто стра-
тегія передусім реалізує глобальний намір комунікації. 

Цілі можуть бути мовними та немовними (прагматични-
ми). Коли мовець намагається досягти певної прагматичної 
цілі, її мовне оформлення є засобом досягнення цілі, а не ціллю 
(йдеться про досягнення немовної цілі). Але для її досягнення 
спочатку ставиться мовна ціль – за допомогою мови створити 
висловлювання, яке б задовольняло умови реалізації цієї цілі. 
Так, стратегію можна розуміти як засіб досягнення глобальної 
(прагматичної цілі), а тактику – як засіб досягнення мовної 
цілі. Організація тактик у певному порядку і формує певну ко-
мунікативну стратегію. 

Залежно від основних мотивів людської поведінки О.С. Іс-
серс виділяє першочергові та другорядні цілі. Першочергови-
ми є цілі впливу, тобто те, заради чого здійснювалась комуні-
кація. Другорядні цілі походять від різних мотивів людської 
діяльності. Вони пов’язані із самовираженням, моральними 
нормами, самооцінкою, ефективною взаємодією співрозмов-
ників, збереженням фізичних і моральних цінностей, бажан-
ням керувати ситуацією, уникнути негативних емоцій тощо 
[7, с. 58].

Механізм втілення мовленнєвих стратегій складається з 
декількох стадій: 1) стадія формування цілі (вибір однієї цілі 
з множини заданих цілей, перетворення мотиву у мотив-ціль, 
визначення проміжних цілей); 2) стадія виконання (процес вер-
балізації) [18, с. 138].

Дискусійним є питання про онтологічну першість понять 
«стратегія» та «інтенція». Оскільки стратегія є «перемикачем» 
із передкомунікативної фази на фазу власне лінгвостилістич-
ної реалізації інтенції автора, можна припустити, що інтенція є 
онтологічно первинним поняттям: саме вона є стимулом, який 
змушує автора обирати необхідне мовне оформлення вислов-
лення [18, с. 137].

Інтенція, еквівалентом якої є думка в комунікативному пла-
ні, є першою ланкою в ряді дій мовця [3, c. 14]. Адже вона не 
лише визначає вибір вербального засобу, а й стимулює «більш 
активну, цілеспрямовану дію – розміщення даного засобу в ко-
мунікативний прийом» [3, c. 18].

Реалізація основної мети здійснюється за допомогою інтен-
ції звинувачення:

“You nearly got Ron and me expelled,” he said fiercely.  
“You’d better get lost before my bones come back, Dobby, or  
I might strangle you.” Dobby smiled weakly. “Dobby is used to death 
threats, sir. Dobby gets them five timesa day at home” [26, p. 177].

Адресант вказує на небажаність наслідків вчиненої дії адре-
сатом (You nearly got Ron and me expelled) та погрожує йому (or  
I might strangle you), проте адресат не реалізує виправдання і ре-
агує тільки на вираження погрози (Dobby is used to death threats). 
Отже, адресант не отримав бажаного перлокутивного ефекту 
від реалізації звинувачення, очевидно тому, що втілена далі 
погроза має сильнішу ілокуцію, й адресат відреагував на неї.

Звинувачення втілюється адресантом в ініціальній репліці, 
тому комунікативна ініціатива належатиме продуценту зви-
нувачення: він задає тон комунікативній ситуації і має вищий 
комунікативний статус. Адресат звинувачення виконує роль 
комунікативно залежного партнера. 

Виправдання є респонсивною комунікативною дією, і ін-
тенція виправдання полягає у поясненні причин свого вчинку, а 
й також у знятті із себе відповідальності за вчинене, покращен-
ні емоційного стану співрозмовника та переведенні розмови у 
русло кооперації.

2) Соціальний контекст визначається позиціями (ролями, 
статусами), якостями (віком, гендером, етнічною належністю), 
функціями (ситуативними ролями).

Соціальний статус та соціальна роль є одними з ключових 
параметрів у ситуації звинувачення/виправдання, оскільки від 
них прямо залежать комунікативні статуси мовця та адресата, 
відповідно, і їх потенційна можливість реалізації дій звинува-
чення та виправдання.

Принциповим параметром, на основі якого здійснюєть-
ся класифікація якостей, є вік. Відповідно до нього, виділя-
ємо чотири типи комунікативних ситуацій: «ДОРОСЛИЙ– 
ДОРОСЛИЙ», «ДИТИНА–ДИТИНА», «ДОРОСЛИЙ–ДИТИ-
НА», «ДИТИНА–ДОРОСЛИЙ». 

У найтиповішій, як показує матеріал дослідження, ситуації 
звинувачення/виправдання ситуативні ролі співрозмовників, 
які вони підсвідомо обирають під час інтеракції, мають такий 
розподіл: адресант (дорослий) – Батько, адресат (дитина) –  
Дитина. 

Комунікативна поведінка Батька передбачає зверхнє став-
лення до співрозмовника, моралізаторство, апеляцію до сові-
сті, безапеляційність, нав’язування своєї точки зору. Комуні-
кативна позиція Дитини базується на надмірній емоційності, 
вразливості, грайливості, непостійності, допитливості тощо 
[1, с. 111]:

“What on earth were you thinking of?” said Professor 
McGonagall,with cold fury in her voice. Harry looked at Ron, who 
was stillstanding with his wand in the air. “You’re lucky you weren’t 
killed. Why aren’t you in your dormitory?” […] Then a small voice 
came out of the shadows.“Please, Professor McGonagall – they 
were looking for me” [27, p. 157].

У прикладі чітко визначена роль адресанта-Батька: він доз-
воляє собі підвищений тон (with cold fury in her voice.), беза-
пеляційність у твердженнях (You’re lucky you weren’t killed) та 
запитання-вимогу про мотиви вчинків адресатів (What on earth 
were you thinking of). Специфіка втілення комунікативної такти-
ки звинувачення дає також змогу відзначити вищий соціальний 
статус адресанта (вчитель) та нижчий статус адресатів (учнів). 
Така конфігурація учасників є поширеною в ситуації реалізації 
звинувачення. 
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Отже, дорослий адресант з метою винесення звинувачення 
у комунікативній ситуації звинувачення/виправдання обирає 
роль Батька як таку, що дасть йому змогу дати негативну оцін-
ку певним діям свого співрозмовника й вчинити вплив на його 
поведінку. У відповідь на репліку адресанта-Батька реакцією 
молодшого за віком адресата є прийняття ролі Дитини для того, 
щоб відреагувати на звинувачення за допомогою виправдання 
чи будь-якої іншої тактики. 

3) Особистісний контекст базується на знаннях, думках; 
побажаннях, перевагах, ставленнях, установках; почуттях, емо-
ціях комунікантів.

Для того, щоб ініціювати звинувачення, адресант має во-
лодіти достовірною інформацією, тобто фактами. Щоб ви-
сувати звинувачення особі, іншими словами, брати на себе 
відповідальність оцінювати її вчинки відповідно до суспіль-
но-прийнятної системи цінностей, варто бути впевненому у 
цих фактах, адже інакше ініціатор звинувачення буде змуше-
ний відповідати за неправдиву інформацію.

Почуття та емоції комуніканта, який ініціював звинувачен-
ня, не можна назвати доброзичливими та спокійними. Адже 
особа, яка звинувачує, відчуває дискомфорт та негативні емоції 
щодо свого комунікативного партнера. Вона намагається зму-
сити його виправити цю ситуацію і так покращити свій емо-
ційний стан:

“You… you little cheat!”- The father suddenly shouted, 
pointing at her with his finger! “You looked at my bit of paper! 
You read it off from what I’ve got written here!” “Daddy, I’m the 
other side of the room! Matilda said, How could I possibly see it?” 
[25, p. 51].

Батько звинувачує дитину у брехні та хитруванні. Своє 
звинувачення він посилює за допомогою інвективної лексики. 
Дитина намагається виправдатись, пояснивши логічно немож-
ливість вчинення небажаного вчинку, проте Батько не бажає 
переходити в русло кооперативної комунікації, тому можна 
констатувати недосягнення бажаного результату. 

Бажаним результатом впливу на емоційний стан співроз-
мовника має бути відчуття вини за скоєне. Вина може бути 
прямою та опосередкованою [14, с. 152]. Пряма вина – це пря-
мий вчинок Х-а, опосередкована вина – це негативні наслідки 
вчинків Х-а.

Диференціюють вину 1 (поганий вчинок чи його наслідок, 
за який Х несе відповідальність) та вину 2 (стан/відчуття лю-
дини, яка вчинила негативну дію, що призвела до поганої си-
туації) [14, с. 160]. Різниця між двома станами вини полягає 
у причиново-наслідковому зв’язку: вина 1 – «Х був причиною 
поганої дії, тому є в такому стані», вина 2 – «Х є в такому стані, 
тому що був причиною поганої дії».

Отже, за допомогою вираження негативної оцінки ініціатор 
звинувачення викликає у звинувачуваного емоційний диском-
форт, результатом якого є зміна його поведінки.

Адресат, у свою чергу, прагне зняти з себе провину і ви-
правдатись. Він використовує для цього лексичні засоби із 
семантикою істинності як доказ своєї невинності, мовленнєві 
засоби впливу, щоб переконати адресанта.

Емоції звинувачуваного варіюються від обурення у разі 
безпідставного обвинувачення до сорому через негідну пове-
дінку. Звинувачуваний використовує усі тактико-стратегічні 
засоби, щоб максимально ефективно реалізувати виправдання, 
адже від його реалізації залежить не лише емоційний стан ав-
тора звинувачення, а й його власний. 

4) Паралінгвістичний контекст складають регістр, то-
нальність, атмосфера спілкування, тип спілкування, принципи, 
правила та конвенції спілкування.

Регістр, тональність та атмосфера спілкування залежать 
безпосередньо від конкретної ситуації. У більшості ситуацій 
звинувачення/виправдання у дитячій художній літературі ре-
гістр спілкування є переважно побутовим, інколи офіційним у 
межах усного каналу комунікації.

Оскільки комунікативна ситуація звинувачення/виправдан-
ня належить до некооперативного типу взаємодії, тональність 
є зниженою (холодно-зверхньою або емоційно-напруженою), 
а атмосфера спілкування – напруженою та конфліктною (кон-
текст 1) із можливим переходом у більш дружню тональність 
та теплішу атмосферу (контекст 2). Можливість переходу зале-
жить від того, чи зміниться конфліктний тип взаємодії на коо-
перативний:

“I demand that you leave at once, sir!” he said. “You are break-
ing and entering!” “Ah, shut up, Dursley, yeh great prune,” said 
the giant; he reached over the back of the sofa, jerked the gun out of 
Uncle Vernon’s hands, bent it into a knot as easily as if it had been 
made of rubber, and threw it into a corner of the room [27, p. 47].

Адресант веде комунікацію в офіційному регістрі, дотри-
муючись етикетних правил (sir) і намагаючись продемонстру-
вати свій вищий статус. Адресат не підтримує систему соціаль-
ної ієрархії, прийняту в цьому суспільстві, тому він не приймає 
звинувачень, відповідає грубо (shut up) і використовує інвекти-
ву (yeh great prune). У цьому випадку інтеракція не ввійшла у 
кооперативну форму, а тональність комунікації стала ще більш 
напруженою. 

Регістр, тональність та атмосферу задає головним чином 
адресант-Дорослий, в той час як адресат-Дитина змушений 
прилаштуватись до заданих параметрів комунікації.

За типом спілкування у ситуації звинувачення/виправдання 
комунікація є: 1) вербальною, оскільки відбувається тільки за 
участю мови; 2) неформальною, оскільки здійснюється за не-
формальних обставин; 3) відкритою (за формою спілкування); 
4) вимушеною для обвинувачуваного та ініціативною для ініці-
атора звинувачення; 5) конфліктною, оскільки співрозмовники 
не бажають досягти консенсусу. 

У ситуації реалізації звинувачення (контекст 1) мовець не 
дотримується принципів та постулатів спілкування. Оскільки 
йдеться про конфліктну мовленнєву взаємодію, то принцип ко-
операції Г.-П. Грайса не береться до уваги. Стосовно принципу 
ввічливості Дж. Ліча, який формує стосунки між комунікан-
тами, більшість його максим порушуються в комунікативній 
ситуації звинувачення/виправдання, а саме максими тактов-
ності (неврахування адресантом інтересів співбесідника), ве-
ликодушності (постійне домінування адресанта в процесі ко-
мунікації), схвалення (негативне оцінювання адресата), згоди 
(небажання йти на комунікативні поступки) та симпатії (недо-
брозичливе ставлення до партнера по комунікації). 

З іншого боку, контекст 2 характеризують намагання зви-
нуваченого виправити ситуацію, тому він прагнутиме дотри-
муватись обох принципів міжособистісного спілкування, щоб 
продемонструвати своє бажання кооперації і подальшого ви-
правлення ситуації. 

Висновки. Комунікативна ситуація звинувачення/виправ-
дання є замкненою, відображає двосторонній процес обміну 
повідомленнями з увагою зворотну реакцію та зміну комуніка-
тивних ролей. Вона характеризується прагматичною маркова-
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ністю послідовних протилежних мовленнєвих дій, одна з яких 
спрямована на конфліктну взаємодію (звинувачення), а інша – 
на регуляцію конфлікту (виправдання). 

Перспективним видається аналіз способів модифікації іло-
кутивної сили в комунікативній ситуації звинувачення/виправ-
дання в англомовній художній дитячій літературі. 
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Герасымив Л. Я. Прагматический контекст реали-
зации коммуникативной ситуации обвинения/оправ-
дания в англоязычной художественной детской лите-
ратуре

Аннотация. Статья посвящена исследованию прагма-
тического контекста реализации коммуникативной ситуа-
ции обвинения/оправдания как особого типа конфликтного 
взаимодействия. Предложен детальный анализ его состав-
ляющих: коммуникативного контекста (коммуникативная 
цель, интенция, мотив, коммуникативные роли, коммуни-
кативная инициатива), социального контекста (позиции, 
роли, статусы, качества, функции), личностного контекста 
(знания, мнения, пожелания, предпочтения, отношение), 
паралингвистического контекста (регистр, тональность, 
атмосфера общения, тип общения, принципы, правила и 
конвенции общения).

Ключевые слова: прагматический контекст, коммуни-
кативная ситуация обвинения/оправдания, конфликтное 
взаимодействие, интерактивность, интенциональность, 
коммуникативная тактика. 

Gerasymiv L. The Pragmatic Context of the Realization 
of the Communicative Situation of Accusation/Excuse in 
the English-Language Children’s Literature

Summary. The article deals with the analysis of the prag-
matic context of the realization of the communicative situation 
of accusation/excuse as a special type of conflict interaction.  
A detailed analysis of its components is proposed: the commu-
nicative context (communicative purpose, intention, motive, 
communicative roles, communicative initiative), social con-
text (position, role, status, quality, function), personal context 
(knowledge, thoughts, wishes, preferences, attitudes), paralin-
guistic context (register, tone, atmosphere of communication, 
type of communication, principles, rules and conventions of 
communication).

Key words: pragmatic context, communicative situation 
of accusation/excuse, conflict interaction, interactivity, inten-
tionality, communicative tactics. 
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ПОВТОР ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ  
В ПОЕЗІЇ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА

Анотація. У статті досліджено особливості функціо-
нування лексичних і синтаксичних стилістичних повторів 
у збірці поезій Вільяма Блейка «Пісні невинності та пісні 
досвіду», зокрема, визначено їх типи, функціональні та ко-
мунікативно-прагматичні особливості застосування.

Ключові слова: стилістична фігура, повтор, поезія, 
лексичний, синтаксичний. 

Постановка проблеми. Стилістичні фігури посідають 
чільне місце в поетичному дискурсі, оскільки надають йому 
образності, експресивності та виразності. Завдяки ним поет 
створює особливу індивідуально-інтимну атмосферу, акценту-
ючи увагу на певних символах, образах, деталях, ідеях тощо. 
Одним із таких дієвих засобів, який надає експресії, емоційної 
виразності поезії та композиційно формує художню картину 
поетичного твору, є стилістичний повтор. Виступаючи тек-
стоутворювальним елементом дискурсу, стилістичний повтор є 
не тільки засобом когезії та когерентності тексту, але й дозво-
ляє автору привернути увагу читача до важливого фрагмента 
тексту. Таким чином, вивчення ролі повтору в поетичному дис-
курсі дозволяє проникнути в авторські задуми, розкрити й ін-
терпретувати їх. У загальнолінгвістичному плані дослідження 
функціонування та комунікативно-прагматичної ролі повтору  
в тексті поезій сприятиме розвитку й поглибленню теоретич-
них і практичних засад лінгвістики тексту, зокрема комунікатив-
но-прагматичних аспектів функціонування виражальних засобів 
мови в поетичних творах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням 
повтору займалися багато вітчизняних (В. Кухаренко [9], 
О. Мороховський та ін. [13]) і зарубіжних стилістів (І. Ар-
нольд [1], І. Гальперін [4] та ін.). Серед останніх досліджень 
слід виокремити праці О. Берегової [3], Д. Кайсіної [6],  
М. Костюк [8], Л. Мужеловської [11], І. Соколової [12], в яких 
науковці дослідили види, функції та роль повтору на матеріалі 
різних мов.

Так, О. Берегова, досліджуючи види повтору в іспанській 
народній загадці, приходить до висновку, що «фігури повтору 
сприяють акцентуванню уваги слухача, психологізації смисло-
вого й емоційного посилання, вираженню ритмічної організації 
та зв’язності тексту загадки» [3, с. 105]. Д. Кайсіна стверджує, 
що «повтор однотипних синтаксичних конструкцій автомати-
зує сприйняття, що полегшує прийняття ідеї, запропонованої 
ідеатором» [6, с. 29].

Проаналізувавши функції повторів у поезії французьких 
поетів кінця ХІХ ст., М. Костюк виокремлює такі основні 
функції повтору: «прийом акцентування уваги читача, створен-

ня особливого пісенного ритму у вірші, виділення головної ідеї 
поезії, підкреслення взаємозв’язку образів» [8].

На художньо-естетичних функціях повтору як стилістич-
ного засобу творення експресії наголошує й Л. Мужеловська, 
розглянувши функціонування повторів у поетичному мовленні 
Олександра Олеся [11]. 

У дисертаційному дослідженні І. Соколової простежено ко-
мунікативно-прагматичні характеристики повтору в текстах-а-
нонсах, у результаті чого авторка зазначає, що «в прагмати-
ко-комунікативному аспекті повтор виступає одним із засобів 
реалізації прагматичної інтенції продуцента в процесі тексто-
творення, а також як засіб реалізації прагматичної настанови 
реципієнта для адекватного розуміння тексту» [12, с. 6].

Однак, незважаючи на велику кількість праць, які дослід-
жують повтор як мовне явище, особливості його функціо-
нування в поезії одного з найвидатніших англійських поетів 
епохи романтизму Вільяма Блейка досі не були предметом 
вивчення в лінгвістичних працях. Слід також зауважити, що 
на відміну від численних літературознавчих праць, в яких 
розкривається літературне значення, філософські, естетич-
ні мотиви творчості В. Блейка (напр., Ж. Батай [2], Т. Демко 
[5]), мовні атрибути його поезій мало вивчалися лінгвістами  
сучасності. 

Мета статті – проаналізувати функціональні та комуніка-
тивно-прагматичні особливості використання лексичних і син-
таксичних повторів у збірці поетичних творів В. Блейка «Пісні 
невинності та пісні досвіду» [15]. 

Виклад основного матеріалу. У роботі повтор визначаєть-
ся як «фігура мови, що полягає у дво- або кількаразовому ви-
користанні в межах контексту в певній послідовності тотожних 
чи подібних (як у формальному, так і в семантичному аспектах) 
звуків, слів або їх частин, синтаксичних конструкцій, ужитих 
компактно або дистантно, для досягнення відповідного вира-
жального чи виражально-зображального ефекту» [14, с. 496]. 
Таким чином, стилісти виокремлюють звукові, морфемні, лек-
сичні та синтаксичні повтори. Обмежений обсяг статті не дає 
змоги докладно висвітлити всі види повторів, тому в дослі-
дженні ми розглянемо тільки два останні види. У ході роботи 
нами проаналізовано 46 поезій В. Блейка зі збірки віршів «Піс-
ні невинності та пісні досвіду» [15].

Неординарна людина свого часу, провидець, якого багато 
сучасників вважали божевільним [2, с. 60], В. Блейк «віддавав 
перевагу видінням свого поетичного генія, а не прозової реаль-
ності зовнішнього світу» [2, с. 61]. Т. Демко зазначає, що робо-
ти поета «сповнені невловимого, на перший погляд, символіз-
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му, контрастують із творчістю сучасників, утверджуючи нові 
поняття й художній світ [5, с. 249].

Т. Еліот виділяв два основні мотиви творчості В. Блейка – 
людська душа та чесність. Художнику слова притаманна глибо-
ка зацікавленість емоціями людини та пізнання їх, тому в поезі-
ях автор зображує емоції в простих і абстрактних формах. Саме 
емоції є інструментом опису людської душі [16].

Лексичні та синтаксичні повтори можуть мати різні компо-
зиційні види залежно від місця повторюваної лексичної чи син-
таксичної одиниці, однак мовознавці не мають єдиного погляду 
на їх види та кількість. Проаналізувавши низку джерел із тема-
тики дослідження [1; 7; 8; 9; 14], ми виокремлюємо в поетич-
ному дискурсі В. Блейка такі види лексичних і синтаксичних 
стилістичних повторів залежно від способу їх розташування в 
синтаксичних одиницях: анадиплосис, анафора, епіфора, кіль-
цевий повтор, паралелізм, простий повтор, послідовний пов-
тор, симплока, хіазм.

Розглянемо особливості використання кожного виду повто-
рів у досліджуваній збірці поезій В. Блейка, які поет таланови-
то використовує для надання своїм творам виразності, оригі-
нальності й експресивності.

Стилістична фігура анадиплосису (зіткнення) полягає  
у звуковому чи словесному повторенні кінця віршованого ряд-
ка та початку наступного [9, с. 284]. Наприклад: “Thy Maker lay, 
and wept for me: / Wept for me, for thee, for all” [15, с. 21–22]. 

У досліджуваній збірці поезій виявлено сім прикладів пов-
тору цього виду. Так, у деяких строфах автор уживає анади-
плосис як засіб плавного переходу від одного рядка до іншого, 
зв’язуючи їх структурно та семантично й транслюючи ідею 
Божої посмішки, адресованої всім на світі як символ Божого 
благословення: “Wept for me, for thee, for all, / When He was an 
infant small. / Thou His image ever see, / Heavenly face that smiles 
on thee, / Smiles on thee, on me, on all; / Who became an infant 
small” [15, с. 22]. Окрім анадиплосису, у цих строфах поезії ми-
тець також використовує епіфору “an infant small” як алюзію на 
народження Ісуса Христа.

Слід зауважити, що В. Блейку властивий синкретизм різних 
видів повторів, тому неодноразово (10 разів) різні види лексич-
них і синтаксичних повторів траплялися у віршах одночасно, 
створюючи міцну композиційну єдність. Приміром, у нижчена-
веденому прикладі строфічна анафора межує з простим повто-
ром. Слово “every”, яке використовується в обох видах повтору, 
отримало експресивну виразність і значимість: “In every cry of 
every Man, / In every Infants cry of fear, / In every voice; in every 
ban, / The mind-forg’d manacles I hear” [15, с. 42].

Анафора є фігурою мови, що утворюється повторенням 
певних звуків, слів чи синтаксичних конструкцій на початку 
суміжних мовних одиниць [14, с. 25], наприклад: “Piping down 
the valleys wild, / Piping songs of pleasant glee” [15, с. 3]. У збірці 
поезій виявлено 47 випадків застосування анафори. У нижче-
наведених строфах, повторюючи лексеми “And I” на початку 
кожного рядка, автор увиразнює послідовність дій, які в кінці 
приводять до певного результату: “And I made a rural pen, / And 
I stain’d the water clear, / And I wrote my happy songs, / Every 
child may joy to hear” [15, с. 3]. 

Цікавим є також приклад, де за допомогою анафори ав-
тор імплементує риторичне запитання, яке виражає його 
ставлення до інших людей, його відчуття чужого болю: “Can 
I see another’s woe, / And not be in sorrow too? / Can I see 
another’s grief, / And not seek for kind relief?” [15, с. 5]. Окрім 

перехресного анафоричного повтору в цих рядках, поет також  
використовує повтор синонімічних лексем “woe” та “grief” із 
метою надання певної семантичної єдності строфам, а сло-
вам – більшої емоційності, не відволікаючи уваги від первин-
ної ідеї автора. 

Епіфора – фігура мови, що утворюється повтором певних 
мовних елементів у закінченнях суміжних віршових рядків, 
строф, речень, абзаців, розділів твору [14, с. 175], наприклад: 
“But I said “I’ve a pretty rose tree” / And I passed the sweet flower 
o’er. / Then I went to my pretty rose tree, / To tend her by day and 
by night” [15, с. 39]. Епіфора творить виразний художньо-сти-
льовий ефект: підсилює значення повторюваного мовного 
елемента, сприяє появі «по вертикалі» нового мікрообразу, 
підтекстових асоціацій [14, с. 176]. В. Блейк уживав епіфору 
в досліджуваній збірці віршів 15 разів. У поезії “The School 
Boy” автор ототожнює образ школи з холодним вітряним днем, 
який вривається в тепле літо. І саме «поява» цього холодного 
вітру підкреслюється за допомогою епіфори, вираженої сло-
вом “appear”, наприклад: “How shall the summer arise in joy /  
Or the summer fruits appear? / Or how shall we gather what griefs 
destroy / Or bless the mellowing year, / When the blasts of winter 
appear?” [15, с. 7].

Іншою композиційною фігурою в поезії В. Блейка є кільце-
вий повтор, який базується на тому, що повторювана одиниця 
(слово, словосполучення, пропозиція) знаходиться й на почат-
ку, і в кінці уривка, утворюючи своєрідну рамку [4, с. 260]. Цю 
фігуру поет майстерно використовує в нижченаведеному при-
кладі, де за допомогою кільцевого повтору лексеми “mystery” 
акцентує увагу читача на образі дерева, який утілений у цьо-
му слові: “Soon spreads the dismal shadе / Of Mystery over his  
head, / And the caterpillar and fly / Feed on the Mystery” [15, с. 43]. 
Вагомість цього образу розкривається в подальших строфах, де 
дерево породжує плід обману (the fruit of Deceit) і на якому во-
рон як символ зла робить своє гніздо (“In its thickest shade”). 
У досліджуваному поетичному дискурсі виявлено тільки два 
приклади кільцевого повтору.

Цікавим є також застосування кільцевого повтору у вірші 
“The Tyger”, де поет, щоб підкреслити могутність та красу ти-
гра, повторює перший рядок у кінці вірша, змінивши модальне 
дієслово “could” на “dare”, таким чином посилюючи семантич-
ну когерентність тексту:

“Tyger Tyger, burning bright, / In the forests of the night; / 
What immortal hand or eye, / Could frame thy fearful symmetry? 
<…> Tyger Tyger burning bright, / In the forests of the night: / 
What immortal hand or eye, / Dare frame thy fearful symmetry?” 
[15, с. 37].

Паралелізм – фігура мови, яка побудована на паралельно-
му використанні (повторі) однієї й тієї ж синтаксичної струк-
тури з тотожною модальністю (спонукальною, питальною чи 
оповідною), однаковим порядком слів та ідентичним інто-
наційним малюнком [14, с. 175]. У вірші “A Little Boy Lost”  
В. Блейк використовує паралельні речення для критики про-
блем клерикального характеру: “The weeping child could not 
be heard, / The weeping parents wept in vain; / They strip’d him 
to his little shirt, / And bound him in an iron chain; / And burn’d 
him in a holy place” [15, с. 45]. Автор змальовує жахливу 
картину, де невинну дитину, «носія» Бога, приговорюють до 
смерті іменем самого Бога, який є не чим іншим, як зброєю 
в руках церкви. Поет удається до використання цієї фігури 
мови лише 3 рази. 
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У нижченаведеному прикладі, окрім паралельного повтору, 
який надає експресивності опису тигра (“And what shoulder, 
and what art / Could twist the sinews of thy heart? / And, when thy 
heart began to beat, / What dread hand and what dread feet?” 
[15, с. 38]), виявлено простий вид повтору словосполучення 
“thy heart”. Простим вважається такий тип повтору мовних 
одиниць, коли вони не мають фіксованого місця в реченні 
[9, с. 79]. У досліджуваному поетичному дискурсі виокремлено 
13 випадків повтору цього виду.

На переконання В. Кухаренко, послідовний повтор, який  
є ланцюжком близько розташованих один до одного повторів,  
є найбільш виразним видом повторів, який характеризується 
піком емоційного вияву мовця [9, с. 79]. У наступному при-
кладі послідовний повтор реалізується у формі звертання й 
указує на благання хлопчика до батька, виражаючи емоції 
страху та розгубленості: “Father! father! where are you going? 
/ O do not walk so fast. / Speak, father, speak to your little boy, / 
Or else I shall be lost” [15, с. 20]. Цей вид повтору траплявся 
у віршах 16 разів.

Варіацією паралельного повторення мовних одиниць 
є симплока – фігура синтаксичного паралелізму в суміж-
них строфах [7, с. 263]. Цей вид повтору має два підвиди:   
а) поєднання анафори й епіфори в суміжних рядках; б) пара-
лелізм в середині строф із різними початками та закінчення-
ми [7, с. 263]. У досліджуваному дискурсі симплока другого  
підвиду трапляється 5 разів, наприклад: “For Mercy has a 
human heart, / Pity a human face, / And Love, the human form 
divine, / And Peace, the human dress”. У цьому фрагменті  
за допомогою симплоки автор наголошує на чотирьох боже-
ственних чеснотах, притаманних людині: милосерді, жалості, 
любові й мирі.

Ще один вид повторів, виявлений у поезії В. Блейка, є  
також різновидом паралелізму – хіазм (1 приклад). Його осо-
бливістю є зміна синтаксичних зв’язків між членами синтак-
сичної конструкції, які повторюються [13, с. 154], наприклад: 
“And wish to lead others, when they should be led” [15, с. 11]. 
У реченні автор змінює синтаксичну роль дієслова “lead”  
з додатка на частину присудка з метою критики архаїчних со-
ціальних норм і релігійних інститутів, наголошуючи, що вони 
потребують оновлення й нового взірця.

Загальні результати дослідження лексичних і синтаксичних 
повторів у збірці поезій В. Блейка «Пісні невинності та пісні 
досвіду» відображені в таблиці 1.

Як свідчать результати дослідження особливостей викори-
стання лексичних і синтаксичних повторів у поезіях В. Блейка, 
поет надавав перевагу анафорі для створення особливої атмос-

фери емоційної виразності у віршах, а найменшу кількість ра-
зів застосовував кільцевий повтор і хіазм. 

Висновки. У віршах В. Блейка використовується бага-
то видів лексичних і синтаксичних повторів, які несуть різне 
смислове навантаження й мають різні художньо-естетичні 
функції, проте слугують дієвими стилістичними засобами тво-
рення структурної та смислової єдності тексту, надання поезії 
виразності й експресії. Автор майстерно підбирає ті повтори, 
які допомагають йому краще передати символіку та динаміку 
образів, створених ним, із метою вплинути на емоції та відчут-
тя читача. Варто зазначити, що найчастіше автор використовує 
такий тип повтору, як анафора. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо як у до-
слідженні мовних особливостей віршів В. Блейка, так і у ви-
вченні функціонування інших засобів створення виразності  
в його поезії.
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Таблиця 1
Лексичні та синтаксичні повтори в збірці поезій В. Блейка 

«Пісні невинності та пісні досвіду»
Вид повтору Кількість прикладів

анадиплосис 7
анафора 47
епіфора 15
кільцевий повтор 2
паралелізм 3
простий повтор 13
послідовний повтор 16
симплока 6
хіазм 1
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Грижак Л. М., Приймаченко А. В. Повтор как 
средство создания эмоциональной выразительности  
в поэзии Вильяма Блейка 

Аннотация. В статье исследованы особенности функ-
ционирования лексических и синтаксических стилистиче-
ских повторов в сборнике стихов Уильяма Блейка «Песни 
невинности и песни опыта», в частности, определены их 
типы, функциональные и коммуникативно-прагматиче-
ские особенности применения.

Ключевые слова: стилистическая фигура, повтор, по-
эзия, лексический, синтаксический. 

Hryzhak L., Pryimachenko A. Repetition as a means 
of creation of emotional expressiveness in William Blake’s 
poetry

Summary. The paper deals with the peculiarities of func-
tioning of lexical and syntactic stylistic repetition in William 
Blake’s collection of verses “Songs of Innocence and Songs 
of Experience”. The authors examine types of repetition used 
in poems as well as their functional and communicative-prag-
matic features.

Key words: figurative language, repetition, poetry, lexical, 
syntactic.
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Дерябіна А. А.,
 викладач німецької мови

ВСП «Чернівецький юридичний коледж» 
Національного університету «Одеська юридична академія»

СИНОНІМІЧНІ Й ДУБЛЕТНІ ТЕРМІНОСПОЛУКИ  
В НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРАВА

Анотація. У статті досліджуються іменниково-при-
кметникові лексичні дублети, в яких компоненти тер-
міносполуки піддаються лексичним змінам при сталій 
структурі, тобто коли іменниковий або прикметниковий 
компонент терміносполуки можна замінити іншим словом. 
Ці лексичні модифікації пояснюються насамперед явищем 
синонімії, яке виникає завдяки особливому зв’язку, з од-
ного боку, між мовою права та загальновживаною мовою,  
а з іншого – між мовою права та латинською мовою.

Ключові слова: дублетні терміносполуки, варіювання, 
термін, фахова мова.

Постановка проблеми. Синонімія, тобто наявність оди-
ниць із близькими або тотожними значеннями, але відмінною 
звуковою формою, є поширеним типом лексико-семантичних 
відношень. У загальнолітературній мові синонімія є пози-
тивним явищем, що сприяє її збагаченню. Проте у фаховому 
спілкуванні вживання синонімів може заважати однозначному 
розумінню та тлумаченню тексту. Синонімію, що зумовлює 
неточність, нечіткість змісту терміна, дослідники здебільшо-
го кваліфікують як негативну рису термінолексики [6, с. 42]. 
О. Суперанська вважає, що явище синонімії в термінології тим-
часове й свідчить або про зміни термінологічних норм, або про 
недостатнє вивчення певного явища, яке потребує номінації 
[8,  с. 89]. Проте аналіз термінологічних словників доводить, 
що синонімія властива різним галузям термінології на всіх ета-
пах їхнього розвитку: синонімічні та варіантні терміни й бо-
ротьба між ними за місце в науковій термінології є показником 
її постійного розвитку [7, с. 20]. Якщо на ранніх етапах форму-
вання терміносистеми певне наукове поняття одержує декіль-
ка найменувань, то з часом це дає можливість шляхом відбору 
знайти найбільш доцільні мовні засоби для позначення цього 
поняття, які відповідали б нормативним правилам, що спри-
яє розвитку терміносистеми в цілому [1]. Оскільки синонімія 
є своєрідною ознакою літературної мови, законом розвитку й 
існування мови, вважаємо, що немає підстав говорити про си-
нонімію термінів як явище негативне й надлишкове або взагалі 
її заперечувати, бо на термінологію як на підсистему літератур-
ної мови поширюються мовні закони (пор. [10, с. 71]).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом 
наявність синонімів серед термінологічної лексики заперечу-
ється з інших теоретичних позицій: більшість термінологів вва-
жає, що немає синонімічних термінів, близьких за значенням, 
а є тільки дублети (пор. [2, с. 76; 4, с. 103–107]. Це випливає із 
самої природи синонімії: по-перше, синоніми можуть познача-
ти як те саме поняття, так і декілька близьких понять, які пев-
ною мірою пересікаються чи накладаються. У цьому разі сино-
німічний термін не буде еквівалентним до вихідного терміна. 
По-друге, навіть якщо синоніми позначають те саме поняття, 
їхня семантична структура може бути відмінною: якщо її роз-

класти методом компонентного аналізу на елементарні смис-
ли, то спільними можуть виявитися лише основні компоненти 
змісту. Якщо ж збігаються всі без винятку компоненти значень 
синонімів, як це прийнято в термінології, то йдеться про ду-
блети. Цю точку зору послідовно відстоює А. Коваль: «Наявні 
в термінології паралельні назви того самого поняття є дубле-
тами. Дублетність – це явище, відмінне від загальномовної 
синонімії. Оскільки термін має своє визначення й саме через 
нього співвідноситься з поняттям, він у своїй словесній формі 
містить певну наперед задану кількість істотних ознак цього 
поняття. Поки визначення поняття не змінюється, будь-яка сло-
весна форма буде дублетом до попередньої, тобто одиницею  
з тією самою дефініцією» [3, с. 262]. З інших теоретичних по-
зицій наявність синонімів серед термінів заперечує О. Таранен-
ко: дублетність передбачає співвідношення синонімів з одним 
денотатом, а тому в межах терміносистем маємо справу тільки 
з дублетами [9, с. 16–19]. Ми вважаємо, що синонімічні термі-
ни зі спільним денотатом, але різною формою вираження, що 
мають тотожні або майже тотожні значення, є дублетами. 

Традиційно термінологи трактують дублетність у терміно-
логії як явище негативне та надлишкове, але також визнають 
наявність дублетів на різних етапах формування термінологіч-
ної лексики певної галузі, передусім у час становлення наці-
ональної термінології, а також на етапі виникнення нових на-
прямів у науці. У багатьох лінгвістів дублети одержали різні 
найменування: термінологічні дублети (В. Молодець), сино-
німічні дублети (М. Степанова, І. Чернишова), дублетні най-
менування (І. Квітко), паралельні терміни (Л. Булаховський), 
стовідсоткові синоніми (М. Шанський), тотожні синоніми, 
повні синоніми (С. Бережан) та ін. У нашій роботі послуговува-
тимемося поняттям «терміни-дублети». 

У термінологічній лексиці терміни-дублети класифікують 
за різними критеріями. Найчастіше базовими критеріями ти-
пологізації терміноодиниць є лексичне значення, структура й 
етимологія. Ураховуючи ці критерії, виокремлюють лексич-
ні, морфологічні й синтаксичні (структурні) терміни-дублети 
[5, с. 102]. Лексичні терміни-дублети – терміни, різні за звучан-
ням і написанням, але близькі чи тотожні за значенням. Мор-
фологічні дублети розрізняються морфологічними категоріями 
компонентів у їхньому складі. Синтаксичні дублети мають 
розбіжності в структурі за повної семантичної відповідності 
терміносполук.

У дослідженні ми розглянемо іменниково-прикметнико-
ві лексичні дублети, в яких компоненти терміносполуки під-
даються лексичним змінам за сталої структури, тобто коли 
іменниковий або прикметниковий компонент терміносполуки 
можна замінити іншим словом. Ці лексичні модифікації пояс-
нюються насамперед явищем синонімії, яке виникає завдяки 
особливому зв’язку, з одного боку, між мовою права та загаль-
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новживаною мовою, а з іншого – між мовою права та латин-
ською мовою. 

Отже, об’єкт нашого дослідження – дублетні терміно-
сполуки фахової юридичної мови, що використовуються для 
укладання правових законів, актів, для ведення судової справи 
тощо. Предмет дослідження – принципи лексичного варіюван-
ня дублетних терміносполук німецької фахової субмови юри-
спруденції. 

Мета статті – описати найчастотніші терміносполуки-ду-
блети, прослідкувати їх лексичні модифікації та встановити 
особливості їх функціонування в юридичних текстах різних 
жанрів. Матеріалом дослідження слугує суцільна вибірка 
іменниково-прикметникових терміносполук, виписаних із Ци-
вільного кодексу Німеччини [11], окремих судових вироків на 
державному й федеральному рівнях [12], а також коментарів 
до Цивільного кодексу Німеччини [14]. Розглянемо іменнико-
во-прикметникові дублетні терміносполуки детальніше.

Виклад основного матеріалу. У терміносполуках-дубле-
тах німецької фахової мови права можна замінити прикмет-
ник чи дієприкметник І/дієприкметник ІІ іншим спорідненим  
словом, як-от treuhänderisches Rechtsgeschäft «договір довір- 
чого управління майном» → fiduziarisches Rechtsgeschäft  
«фідуціарний договір»; schlüssiges Handeln «конклюдентний 
договір» → konkludentes Handeln «конклюдентний договір»; 
verdecktes Rechtsgeschäft «договір, укладений для прихован-
ня іншого договору» → dissimuliertes Rechtsgeschäft «удава-
ний договір»; wirklicher Wille «справжній умисел» → wahrer  
Wille «правдивий умисел» → tatsächlicher Wille «фактичний 
умисел» → realer Wille «реальний умисел». 

У наведених прикладах німецькі прикметники замінено 
лексичними еквівалентами латинського походження. На основі 
вже згаданого історично зумовленого зв’язку між латинською 
та німецькою мовами наявність такої подвійної термінології не 
дивує. І в наш час уживаються лексичні вирази та звороти, які 
збереглися ще з античних часів і якими часто оперують юрис-
ти, наприклад, pacta sunt servanda – Verträge müssen eingehalten 
werden («договори повинні виконуватися»). На відміну від цьо-
го вживання дублетних терміносполук із синонімічною німець-
кою лексикою зумовлене, як правило, контекстом, і залежить 
від можливості контекстуально залежної взаємозамінності 
елементів терміносполуки. Наявні приклади, в яких в одному 
й тому ж контексті можуть уживатися два дієприкметники, які 
виступають означеннями та які утворені від дієслів з абсолютно 
різними значеннями, наприклад: dienendes Grundstück «обслу-
говуюча земельна ділянка» → belastetes Grundstück «земельна 
ділянка, щодо якої встановлений земельний сервітут». Проте 
тут ідеться не про два зовсім різні поняття, тобто два різні тер-
міни, а про дублетні терміносполуки, пор.: Für den gutgläubigen 
Erwerb der subjektiv-dinglichen Rechte ist dabei massgebend der 
Inhalt des Grundbuchs für das belastete (dienende) Grundstück. – 
«Що стосується добросовісного набуття суб’єктивних речових 
прав користування чужою земельною ділянкою, то тут вирі-
шальну роль відіграє зміст земельного кадастру про обслуго-
вуючу земельну ділянку»; Bei Grunddienstbarkeiten stehen sich 
zwei Grundstücke gegenüber, ein belastetes, das “dienende”, und 
das… – «У праві земельного сервітуту протиставляються дві 
земельні ділянки: земельна ділянка, щодо якої встановлений 
земельний сервітут (обслуговуюча земельна ділянка), і…»

Наведені приклади стали поштовхом для детальнішого 
розгляду синонімічних зв’язків між обома висловлюваннями. 

У Цивільному кодексі Німеччини вживається виключно дієпри-
кметник ІІ в атрибутивній функції (belastetes Grundstück – «зе-
мельна ділянка, щодо якої встановлений земельний сервітут»). 
Дієприкметник І наявний лише в назві відповідного параграфу 
(§ 1026): dienendes Grundstück – «обслуговуюча земельна ділян-
ка». Лише в певних ситуаціях обидва дієприкметники вжива-
ються як термінологічні синоніми в контексті сервітуту; порів-
няємо приклад із тексту підручника: Bei Grunddienstbarkeiten 
stehen sich zwei Grundstücke gegenüber, ein belastetes, das 
“dienende“, und das… – «У праві земельного сервітуту про-
тиставляються дві земельні ділянки: земельна ділянка, щодо 
якої встановлений земельний сервітут (обслуговуюча земельна 
ділянка), і…». Поза межами цього контексту вони вживають-
ся в такому співвідношенні: не кожна земельна ділянка, щодо 
якої встановлений земельний сервітут (belastetes Grundstück), 
є одночасно обслуговуючою (dienend), але кожна обслугову-
юча ділянка (dienendes Grundstück) є одночасно такою, щодо 
якої встановлений земельний сервітут (belastetes Grundstück).  
Тут має місце вид контекстуальної часткової синонімії.

Інша відмінність полягає у формальних властивос-
тях, оскільки дієприкметник ІІ у своїй предикативній фор-
мі (belastet) може виступати як означення. За необхідністю у 
висловлюваннях, які стосуються лише одного конкретного 
випадку, можна розширити семантику слова Belastung («обтя-
ження»), як-от X veräußerte das so belastete Grundstück («Зем-
левласник X передав право власності на земельну ділянку, щодо 
якої встановлений сервітут») → *X veräußerte das so dienende 
Grundstück («*Землевласник Х передав право власності на 
обслуговуючу земельну ділянку»). У цьому прикладі розши-
рення терміносполуки відбувається з урахуванням конкретної 
ситуації та її текстуальної реалізації, де важливу роль відіграє 
попередня позатекстуальна інформація. Можливою є тран-
сформація (перетворення) терміносполуки в підрядне речення, 
щоправда, з уживанням лише дієприкметника І dienend «об-
слуговуюча», як-от Х veräußerte das Grundstück, das so belastet 
wurde («Землевласник X передав право власності на земельну 
ділянку, щодо якої встановлений сервітут») → *Х veräußerte 
das Grundstück, das dient («*Землевласник Х передав право 
власності на земельну ділянку, яка є обслуговуючою»).

На основі сказаного вище ми дійшли висновку, що оби-
дві терміносполуки в межах одного фахового контексту мо-
жуть виступати синонімами. Тут ідеться про два різні тер-
міни, структура лексичних відповідників яких має різний 
рівень стійкості. Терміносполука dienendes Grundstück («об-
слуговуюча земельна ділянка») незмінна за своєю структурою, 
оскільки її неможливо розширити, а терміносполуку belastetes  
Grundstück («земельна ділянка, щодо якої встановлений зе-
мельний сервітут») за певних обставин можна розширити  
(X veräußerte das so belastete Grundstück («Землевласник Х пе-
редав право власності на земельну ділянку, щодо якої встанов-
лений сервітут») → *X veräußerte das so dienende Grundstück 
(«*Землевласник Х передав право власності на обслугову-
ючу земельну ділянку»)) або видозмінити: Х veräußerte das 
Grundstück, das so belastet wurde («Землевласник Х передав 
право власності на земельну ділянку, щодо якої встановлений 
земельний сервітут») → *Х veräußerte das Grundstück, das dient 
(«*Землевласник Х передав право власності на земельну ділян-
ку, яка є обслуговуючою»).

У деяких випадках на місці стрижневого іменника в тер-
міносполуці можуть чергуватися німецький іменник і його 
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латинський відповідник, як-от versteckter Einigungsmangel → 
versteckter Dissens («прихована розбіжність сторін у погля-
дах»), stille Abtretung → stille Zession («негласна цесія»). Той 
факт, що явище взаємозамінності іменників спостерігається 
рідше, ніж у випадку з прикметниками, не має тут суттєвого 
значення. Загалом можливість заміни іменникового компонен-
та має те ж саме пояснення, що й у випадку з взаємозамінністю 
прикметникових фахових синонімів. Загальноприйнятим є та-
кий факт: якщо німецький іменник має латинський відповідник 
і може утворювати за допомогою сполучення з прикметникови-
ми означеннями похідні поняття, то в цьому разі для передачі 
одного й того ж поняття можна використовувати як німецький, 
так і латинський варіант, наприклад: …liegt versteckter Dissens 
[§ 155] vor («якщо спостерігається прихована розбіжність сто-
рін у поглядах під час укладання договору»); …liegt versteckter 
Einigungsmangel [§ 155] vor («…якщо спостерігається незгода 
сторін»). Це можна пояснити на прикладі запису, узятого зі 
словника: Liegt dagegen ein versteckter Einigungsmangel – sog. 
versteckter Dissens – vor («Якщо спостерігається прихована за-
гроза сторін під час укладання договору – так зв. розбіжність 
у поглядах»). 

Те саме відбувається, коли йдеться про взаємозамінність 
іменників Abtretung – «цесія» та Zession – «цесія», як-от  
stille Abtretung → stille Zession («негласна цесія»). Обидва імен-
ники, як німецький, так і латинський відповідник, по черзі 
вживаються в сполученні з прикметником still «негласний», не 
змінюючи при цьому значення цілого поняття. Дещо інше яви-
ще спостерігаємо тоді, коли йдеться про вживання цих імен-
ників у складних словах, де стрижневим словом є лише імен-
ник Zession «цесія», як-от Globalzession («глобальна цесія»), 
Mantelzession («тиха цесія»).

У вищенаведених паралельних формах versteckter 
Einigungsmangel («прихована незгода сторін під час укладан-
ня договору») → versteckter Dissens («прихована розбіжність 
сторін у поглядах») і stille Abtretung → stille Zession («негласна 
цесія») із погляду семантики йдеться про поняття в теорії пра-
ва, що виключає можливість їхнього вживання в Цивільному  
кодексі Німеччини. В інших типах текстів, наприклад, у тек-
стах коментарів до законів, переважає вживання терміносполу-
ки з іменником латинського походження. Ця тенденція просте-
жується і в іншому типі тексту – у текстах вироків, що також 
є об’єктом нашого дослідження. Уживання лише латинських 
термінів у більшості випадків передбачає наявність у реципі-
єнтів «фонових знань у галузі права та знань юридичних фа-
хових висловлювань» [13, c. 84]. Проте це правило не діє, коли 
предметом розгляду є лише іменник Abtretung («цесія»), тобто 
родове поняття до терміносполуки stille Abtretung («негласна 
цесія»). Обидві форми терміносполуки, як із німецьким, так  
і з латинським іменником, є термінами, в яких, крім цієї лексич-
ної модифікації, не відбуваються інші зміни структури словос-
получення, наприклад: auch im Falle des versteckten Dissenses 
(«також у разі прихованої розбіжності сторін у поглядах») → 
*auch im Falle des Dissenses, der versteckt ist («*також у разі роз-
біжності сторін у поглядах, яка є прихованою») → auch im Falle 
des dort versteckten Dissenses («* також у випадку з прихованою 
там розбіжністю сторін у поглядах»).

Наша гіпотеза щодо залежності вживання латинських і 
німецьких компонентів в юридичних словосполученнях від 
типу тексту та цільової групи підтверджується за допомогою 
порівняння з іншими типами тексту, які адресовані не лише 

досвідченим юристам чи юристам-початківцям, а й навіть 
нефахівцям у цій галузі. У підручниках та юридичних слов-
никах, як правило, латинський відповідник наводиться лише 
після німецького слова або стоїть безпосередньо після нього 
в дужках, лапках чи в сполученні з виразом so genannt («так 
зване») або його часто вживаним скороченням sog. («т. зв.»).  
Цей метод часто застосовується в мові права й стосується як 
окремих слів, так і цілих словосполучень, незалежно від ча-
стини мови, як-от Zession – «цесія», kontrahieren – «укладати 
договір», С.І.С. (Centro de Investigación Criminal) – «Центр кри-
мінальних розслідувань» тощо. 

Висновки. Загалом уживання дублетних терміносполук 
залежить від типу тексту. Цивільний кодекс Німеччини – це 
єдиний тип тексту, де в разі наявності німецько-латинських ду-
блетних термінів перевага надається вживанню німецького тер-
міна. Наявність великої кількості німецьких термінів у Цивіль-
ному кодексі Німеччини має суспільно-історичні передумови. 
Якщо юристи у своїх промовах звертаються до інших юристів, 
то в текстах вироків і в коментарях до законів вживаються як 
латинські, так і німецькі дублетні терміни, вибір між якими за-
лежить здебільшого від особистого стилю автора тексту. 

Перспективним вважаємо дослідження дієслівних терміно-
сполук, які виступають дублетами в різних типах юридичних 
текстів, що матиме прикладне значення для методики викла-
дання німецької фахової мови. 
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Дерябина А. А. Синонимические и дублетные тер-
миносочетания в немецком профессиональном языке 
права

Аннотация. В статье исследуются именительные-при-
лагательные лексические дублеты, в которых компоненты 
терминосочетаний подвергаются лексическим измене-
ниям при постоянной структуре, то есть когда именной 
или прилагательный компонент терминосочетания можно 
заменить другим словом. Эти лексические модификации 
объясняются, прежде всего, явлением синонимии, которое 

возникает благодаря особой связи, с одной стороны, меж-
ду языком права и общеупотребляемым языком, а с дру-
гой – между языком права и латинским языком.

Ключевые слова: дублетные терминосочетания,  
варьирования, термин, профессиональный язык.

Deryabina A. Synonymic and doublet terminology in 
the German professional language of law

Summary. The article deals with noun-adjective lexical 
doublets in which the components are exposed terminological 
lexical changes on a constant structure, that is, when the noun 
or terminological adjective component can be replaced by oth-
er words. These lexical modifications are explained first and 
foremost by the phenomenon of synonymy, which arises due to 
the special connection, on the one hand, between the language 
of law and the common language, on the other hand, between 
the language of law and the Latin language.

Key words: doublets, termcombinations, variation, term, 
professional language.
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ 

Анотація. Кримськотатарська мова формувалася про-
тягом декількох століть у два етапи: давня (з ХІІІ–ХІV ст.) 
і середня мова (з ХV–ХХ ст.) Надпотужний вплив на крим-
ськотатарську мову спостерігався з боку арабської мови, 
згодом – із боку османської й інших тюркських мов. Стат-
тя присвячується питанню формування та становлення 
кримськотатарської мови; значна увага відводиться саме 
абетці. Виділено й проаналізовано фонетичні, морфоло-
гічні особливості кримськотатарської мови (qırımtatar tili).

Ключові слова: кримськотатарська мова, писемність, 
фонетичні, морфологічні особливості, лексико-семантичні 
зміни.

Постановка проблеми. Особливу актуальність має питан-
ня становлення та використання давньої кримськотатарської 
писемності, починаючи з XIII століття й до початку ХХ ст.  
Останні сто років увагу більшості таких дослідників, як  
Н. Абдульваапов, І. Кая, А. Меметов, А. Одабаш привертає 
той факт, що давня кримськотатарська писемність насамперед 
пов’язана з кримськотатарською середньовічною літературою. 
Саме в цю епоху кримськотатарська мова набула апогею свого 
розвитку. У нашій роботі вперше досліджується специфіка дав-
ньої кримськотатарської мови.

Метою статті є необхідність надати загальну інформацію 
щодо кримськотатарської мови на зазначених етапах розвитку, 
розкрити та показати зв’язок з іншими мовами, звернути увагу 
на характерні для кримськотатарської мови особливості. 

Об’єктом дослідження є лексичні одиниці кримськотатар-
ської мови XIII – початку XX ст., предметом дослідження – 
графічні, фонетичні та морфологічні особливості зазначених 
лексем кримськотатарської мови. 

Виклад основного матеріалу. Кримськотатарська мова 
належить до тюркської мовної групи алтайської сім’ї. Разом 
із татарською, башкирською, казахською та киргизькою утво-
рює кипчацьку підгрупу. Кримські татари, як і значна части-
на інших тюркських народів, у своєму історичному розвитку 
користувалися системою письма, що сформувалася на основі 
кількох різних писемностей.

1. Орхо́но˗єнісе́йська писемність (давньотюркське руніч-
не письмо, або стародавня писемність). Починаючи з VI по 
VIII  ст. тюркські народи користувалися цією писемністю, що 
застосовувалася в Центральній Азії для записів тюркськими 
мовами в VIII – X ст. і за формою знаків нагадували написи 
Західної Європи, тобто німецькі руни (кілька рун збігаються, 
мають близьке фонетичне значення) [3, с. 10]. 

2. Уйгурська писемність. З Х до ХV ст. частина тюрків 
(Східний Тюркістан і Середня Азія) користувалися уйгурською 
писемністю [3, c. 3].

3. Арабська писемність. Починаючи з VІІІ ст., підкорив-
шись арабам і прийнявши іслам, тюрки повністю (з деякими 
особливостями) переймають арабську писемність. У середині 
ХІІІ ст. починає формуватися саме давня кримськотатарська 
писемність на основі арабської та перської абеток. Кримські 
татари використовували цю писемність до 1929 р. [2, с. 4]. 

4. Латиниця. Після 1929 р. упродовж 10 років кримські та-
тари використовували латинське письмо. 

5. Кирилиця. Починаючи з 1938 р. і до нашого часу крим-
ські татари використовують писемність, яка сформувалася на 
основі кириличної абетки. 

6. Латиниця. У 1990˗х рр. розпочався поступовий перехід 
кримськотатарської мови на нову латинську абетку, в осно-
ві якої лежав турецький алфавіт. У 1997 р. новий варіант ла-
тинської абетки офіційно затвердила Верховна Рада АР Крим 
[6, с. 9]. Проте писемність кримських татар навіть після цього 
продовжувала ґрунтуватися переважно на кирилиці. Останні 
роки знову активно почали підіймати питання переходу крим-
ськотатарської мови на латиницю, зроблені перші кроки в цьо-
му напрямку [7]. 

Кримськотатарська мова, маючи давні писемні, орфогра-
фічні й літературні традиції, протягом століть не залишалася 
осторонь впливу інших мов, які не належать до тюркської гру-
пи. Унаслідок впливу арабської, перської, грецької, російської 
й інших мов постійно поповнювалося її лексичне багатство 
[5, с. 9]. Історична спадщина кримськотатарської мови, що 
створювалася сотні років, була написана арабським письмом.

Арабські літери пишуться справа наліво. У цьому письмі 
немає великих і маленьких літер, вони не виділяються окремо. 
Кримські татари підлаштовували арабське письмо під систему 
звуків своєї мови, кілька разів робили виправлення (проводили 
мовну реформу) (таблиця 1) [3, с. 4].

У давній кримськотатарській абетці налічується 33 лі-
тери, з яких 24 мають чотири форми з’єднання (таблиця 1),  
а решта – 7  (таблиця 2) – сім. [1, с. 6].

У давній кримськотатарській писемності можна виділити 
деякі найважливіші особливості. У давній кримськотатарській 
абетці, яка сформована на основі арабської абетки, є 8 літер, які 
за вимовою не зовсім відповідають кримськотатарській мові та 
використовуються лише в запозичених словах. Можна виділи-
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ти літери, які можуть уживатися тільки в арабських запозичен-
нях: ط ظ ح ذ ص ض ث ع. Такі дослідники давньої (тобто середньої 
кримськотатарської мови), як І. Кая, А. Меметов, А. Одабаш 
виявили, що:

– з трьох видів s слід використовувати س (сін), яка найбіль-
ше відповідає кримськотатарській мові (ص ث س): ساری – sarı – 
жовтий; سیز – siz – ви; سابان – saban – плуг;

– з чотирьох z ز слід використовувати ز (зе), яка найбільше від-
повідає кримськотатарській мові ( ز ظ ض ذ): زارار – zarar – шкода.

– з двох t ت слід використовувати ت (те), яка найбільше 
відповідає кримськотатарській мові (ط :(ت – تاتا

 

:tata – сестра  
[3, с. 8].

Але є й інша думка стосовно використання літер «сін», 
«зе», «те». Так, літери ت ز  -використовуються в споконвіч س 

Таблиця 1
Літери кримськотатарської мови арабським письмом

Назва Вимова  
(набл. до латинської)

Написання літер
У кінці слова У середині слова На початку слова Окреме написання №

elif a, e, â ا ا ا ا 1
be b ب ب ب ب 2
pe p پ پ پ پ 3
te t ت ت ت ت 4
se s ث ث ث ث 5
cim c ج ج ج ج 6
çim ç چ چ چ چ 7
ħa ħ ح ح ح ح 8
hı h خ خ خ خ 9
dal d د د د د 10
zel z ذ ذ ذ ذ 11
re r ر ر ر ر 12
ze z ز ز ز ز 13
je j ژ ژ ژ ژ 14
sin s س س س س 15
şın ş ش ش ش ش 16
sad s ص ص ص ص 17
dad(zad) d,z ض ض ض ض 18
tı t ط ط ط ط 19
zı z ظ ظ ظ ظ 20
᾽ayın ᾽a ع ع ع ع 21
ğayın ğ غ غ غ غ 22
fe f ف ف ف ف 23
qaf q ق ق ق ق 24
kef k ک ك ك ك,ک 25
sağır nun ñ ڭ ڭ ڭ ڭ 26
gâf (gef) g گ گ گ گ 27
lâm l ل ل ل ل 28
mim m م م م م 29
nun n ن ن ن ن 30
vav o, ö u, ü, w(v) و و و  و 31
he h (e, ye) ه ه ه ه 32
ye y, ı, i ي ی ي ي 33

Джерело: [1; 3; 9].

Таблиця 2
Дві форми з’єднання окремих кримськотатарських літер

Назва Вимова  
(набл. до латинської) У кінці слова У середині слова На початку слова Окреме написання

еlif a, e ا ا ا ا 1
dal d د د د د 2
zel z ذ ذ ذ ذ 3
re r ر ر ر ر 4
ze z ز ز ز ز 5
je j ژ ژ ژ ژ 6
vav o, ö u, ü, w(v) و و و  و 7
he e, ye ه ه - ه 8

* Ця таблиця взята з праці А. Меметова [3, с. 6], проте в неї була внесена ще одна літера (у кінці таблиці), яка крім приголосної 
[h] відтворює голосні звуки [e], [ye]. 
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но тюркських та в слов’янських, а ص ث ذ ط ظ ض – суто в ара-
бо-перських запозиченнях [1, с. 5]: 

– Літера ا (еліф) може читатися як آ – а أ – е: تا– ata –  
пращур;

.ev – дім – أو
– Літери ط ظ ص ض -надають твердого звучання наступ ق 

ним за ними голосним звукам: قالماق – qalmaq –  залишати-
ся;   – qızقیذ –  донька;   – sıcaqصیجاق –  гаряче; صوک–  soñ –  піс-
ля  [1, с. 38];   – tayaqطایاق –  палка   – طوپال topal –  кульгавий  
[3, с. 29];  – ارضarz – виклад; نیظام – nizam – порядок [3, с. 28]. 

– Літери  ک(кеф)  گ(геф) вимагають після себе використан-
ня м’яких голосних звуків, а носова ݣ (нъ), як і ці дві літери, 
частіше зображується однаково (1]  – küçük – کوچوک :[с. 6 ,ک) 
маленький;   şagirdشاکرد – (суч.  şegirt) –  підмайстер [1, с. 13]; 
.soñ – після – صوک

– Літера و (вав) вимовляється як приголосний звук [v], крім 
цього ще використовується для вираження голосних звуків 
[ö], [o], [ü], [u]. На початку слова має такий вигляд:او (ö, o, ü, 
u): ;olmaq – бутиاولماق –   ;ömür – життяاومور –   üç – триاوچ – 
[1, с. 31]; – ده وه deve – верблюд.

– Літера ی (йе) вимовляється як приголосний звук [y], крім 
цього, ще використовується для позначення голосних звуків [ı], 
[i]. На початку слова має такий вигляд: ائ – (ı, i): ک مه   – ائسته 
istemek – бажати [1, с. 28];  – ئئلyıl – рік [1, с. 35].

– Літера ل (лям), поєднавшись з літерою ا (аліф), має такий 
вигляд (це потрібно запам᾽ятати) – ال – : الله lâle – тюльпан.

В арабській мові для того, щоб правильно читати, вико-
ристовують голосівки (знаки  حركة  (харакят, або хареке)) – 
систему надрядкових і підрядкових діакритичних знаків, які 
вживаються в арабському письмі для позначення коротких го-
лосних звуків та інших особливостей вимови слова, які не відо-
бражаються буквами. Оскільки літерами арабського алфавіту 
позначаються тільки приголосні й довгі голосні, то текст без ا 
неможливо «читати вголос»: можна лише «вгадувати вимову» 
написаних у ньому слів. Текст із розставленими голосівками, 
навпаки, містить всю необхідну для його прочитання інформа-
цію [12]. На початку ісламізації в тюркському світі з XIII і до 
XVI ст. використовували хареке, щоб правильно читати Quran 
(Коран), а також інші літературні твори [3; 8].

Harekeler (голосівки):
Üstün (фатха̣, араб.  فتحة «розкриття») Рисочка над літе-

рою позначає звуки [а], [e]. Відповідна буква подовження –  
.(аліф)ا 

Ötre/Üstre (д̣амма, араб.  ضمة «з’єднання») Гачок над літе-
рою позначає звуки [u], [ü], [o], [ö]. Відповідна буква подов-
ження –و (вав).

Esre (касра, араб.  كسرة «ламання») Рисочка під літерою по-
значає звук [ı], [і]. Відповідна буква подовження –  ي(йа ‘).

Cezim (сукӯн, араб. سكون «тиша») Кружечок над буквою по-
значає відсутність голосної.

Tenvin (üstünlü tenvin, ötreli tenvin, esreli tenvin) Подвоєння 
в кінці слова однієї з трьох голосівок, що позначають голосні 
звуки (танвӣн, араб. تنوین), утворює закінчення відміни, що по-
значає невизначений стан цього слова та вимовляється як an, 
in або un залежно від подвоєння голосівки. Танвін присутній 
також у деяких іменах власних, наприклад ُمَحّمٌد – мухаммадун 
(«Мухаммад»). У класичній арабській мові закінчення відміни 
не вимовляється в кінці фрази або перед паузою; у розмовній 
мові воно не вимовляється зовсім (таблиця 3) [8; 12].

Наприклад, в афіксах присудковості третьої особи повинно 
бути ˗ dır (-dir), але ми бачимо, що в давній кримськотатарській 
писемності не відображаються короткі звуки [ı], [і]: بو   – قاپودر 
це двері بو نه در؟ – це що?1] , с. 10];  – شاگردşagird (суч. şagirt) – 
підмайстер. 

Важливою особливістю сучасної кримськотатарської фо-
нетики є закон сингармонізму голосних і приголосних [9]. Зо-
крема, відповідний закон сингармонізму приголосних такий: 
якщо остання буква слова глуха приголосна (p, k, t, ş тощо), то 
доданий афікс буде розпочинатися глухою приголосною (якщо 
цей афікс має варіант із глухою приголосною); а якщо остання 
літера – дзвінка (b, g, d тощо) чи сонорна (l, m, n, ñ, r тощо), 
то афікс розпочинатиметься дзвінкою приголосною: ev – эв – 
дім; evde – эвде – вдома; evden – эвден – з дому; sınıf – сыныф – 
клас;  sınıfta –  сыныфта –  у  класі;  sınıftan –  сыныфтан –  із 
класу;[9] azbar –  азбар –  двір,  azbarda –  азбарда –  у  дворі, 
azbardan –  азбардан –  із  двору. У давній кримськотатарській 
мові вищезазначені афікси (місцевого й висхідного відмінків) 
мають тільки дзвінкі відповідники (را – da, ده– de;  – دانdanده ن  – 
den), але після літер پ چ خ ف ق س ش ک ت вимовляються як -ta, 
-te; -tan, -ten: – کوچوک قیزالر ازباردا küçük qızlar azbarda – маленькі 
дівчатка вдома [1, c. 12]. До цього правила можна додати ще 
афікси минулого часу (-dı,  -di): یق –  اچد   açtıq – відкрили; اتدی – 
attı – кинув [1, c. 24].

Висновки. Лексика кримськотатарської мови, у своїй осно-
ві кипчацька, містить значну кількість елементів південно-за-
хідних мов, завдяки чому в мові багато синонімів. Окрім того, 

Таблиця 3
Голосівки 

Harekeler (голосівки)

Ötre/Üstre араб. дамма
[u], [ü]; [o], [ö]

Esre
араб. касра [ı], [i]

Üstün
араб. фатха [a], [e]

ُز ِت َب
rü ti be
بُ۬ر بِ۬ر بَ۬ر

bür bir bar
* Cezim -араб. сукӯн – ۬نn

ُکتُ۬ب بِِذ۬م َکپَ۬ک
kütüb bizim kepek

Tenvin 
Подвоєння в кінці слова 
однієї з трьох голосівок, що 
позначають голосні звуки

اٌ اٍ اً
ün in en

ُمشاٌر َج۬هاٍ بَ۬عظاً
müşârün cehlin ba’zen

* Ця таблиця є похідною з деякими правками [8, с. 22].
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потужними були впливи булгаро-хозарських і давньоогузьких 
говорів, а пізніше – турецької, російської мов [9]: تاتا – tata–  
старша сестра – ابال ) abla – старша сестра1] (, c. 31].

З огляду на вищезазначене, дослідження давньої крим-
ськотатарської писемності допоможе вирішити низку питань, 
зокрема, збагатить лексичний склад кримськотатарської мови. 
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Покровская И. Л., Эмирамзаева А. С. Этапы  
становления и развития крымскотатарского языка

Аннотация. Крымскотатарский язык формировался  
в течение нескольких столетий в два этапа: старокрым-
скотатарский – с XIII–ХV ст. и среднекрымскотатарский –  
с ХV–ХХ вв. Сверхмощное влияние на язык наблюдалось 
со стороны арабского языка, затем – османского и других 
тюркских языков. Статья посвящается вопросу формиро-
вания и становления крымскотатарского языка, большое 
внимание уделено алфавиту. Выделены и проанализиро-
ваны фонетические, морфологические особенности крым-
скотатарского языка (qırımtatar tili).

Ключевые слова: крымскотатарский язык, письмен-
ность, фонетические, морфологические особенности, лек-
сико-семантические изменения.

Emiramzayeva A., Pokrovska I. Stages of formation 
and development of the Crimean Tatar language

Summary. The ancient Crimean Tatar language was 
formed for several centuries, namely in two stages: the Old 
from the XIII – XIV centuries. And Middle in the fifteenth and 
twentieth centuries. Excessive influence on the language was 
from the Arabic language, later – also from other Turkic lan-
guages, and the latest five centuries from the Ottoman Turkish 
language. The article is devoted to the issue of forming the Old 
Crimean Tatar language during these stages. High attention is 
paid to the alphabet. The phonetic, morphological features of 
the Old Crimean Tatar language (eski qırımtatar tili) are high-
lighted and analyzed.

Key words: Old and Middle Crimean Tatar language, writ-
ten language, phonetic, morphological features, lexical and se-
mantic changes.
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0f an outstanding grammarian of our time, founder of Odes-
sa grammatical school, A. Korsakov. His ideas are still alive 
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This article is dedicated to the 100-th anniversary of prf. 
A. Korsakov (November, 1916) – an outstanding linguist `and a 
talented lecturer. His most significant work “The Use of Tenses in 
English”, published about 50 years ago, in the late 60-ies, is still in 
demand. Despite numerous attempts to penetrate into the essence of 
this phenomenon, it still remains the most fundamental work on the 
English tenses ever written. Furthermore – it is a model of linguistic 
research. Based on the enormous corpus of about 50 000 examples 
collected consecutively – which is a rather rare occurrence, theoret-
ically it presents a unique combination of two philosophical trends: 
the neo-positivistic approach of the American descriptivism and the 
materialistic dialectics – an approach not only remarkable in his 
days but also worth being made a note of by a linguist at present.

The article below is an anniversary one. It touches upon 
the problem of the English aspect as it has been worked out by 
prf. A. Korsakov [6]. In doing this we lay special emphasis on the 
linguodidactic side of A. Korsakov’s theory – and this is our own 
contribution.The reason for this is that, acknowledged theoretically 
by all, the principle of linguodidactics, which sets forward high de-
mands to the linguistic content and scientific quality of the material 
delivered, is often ignored in practice. This is especially characteris-
tic of foreign language teachers who, paying much attention to other 
aspects of teaching, give very little thought, if any, to the linguistic 
quality of the material presented. In this they wholly rely on books, 
being unaware that most of what the latter suggest is scientifically 
not grounded, not to say wrong. Naturally, this makes the process of 
teaching much less effective than it could possibly be. Another rea-
son for our turning to linguodidactics are the numerous learners of 
English whose native tongues don’t possess progressive tenses (as 
the Ukrainian language, for instance) and for whom, as the practice 
shows, it is rather difficult to understand why and when they should 
be used. Hence the aim of the article is to reveal from within the 
interdependency between the linguistic content of the material in 
question and its best possible way of its presentation. Each gram-
matical issue in our article is supplied with methods of teaching 
commentaries.

Proceeding from the statistics on tenses and aspect given by 
prf. A. Korsakov and relying on our long-term practical experience 
we recommend to take up the topic of aspect after the learners have 
gone through the system of the indefinite and perfect tenses (ac-
cording to A. Korsakov – the system of absolute and anterior tenses 
[6, p. 14–16]. This order of succession is called forth not only by 
the much lower frequency of occurrence of the progressive tenses 
compared with the non-progressive ones but also by the fact that 
the progressive tenses never occur in their pure form, as is the case 
with the Indefinite and Perfect tenses, but blend with the latter. That 
is why to grasp the nature of the aspect is much more difficult than 
that of the tense. So to understand what the aspect is one has first 
to know what the tense is. The suggested order is much more sci-
entifically justified than the one presented in most of manual on 
grammar, where the aspect is not treated as a separate grammati-
cal topic based on the category of tense, but where aspectual forms 
simply alternate with the tense forms [25, p. 1; 1, p. 332, 38, 40–50;  
5, p. 159–171; 2 p. 3–7]. 

Another method of teaching recommendation is that the pres-
entation of the theory of aspect should be carried out in five strictly 
outlined stages (portions of material). Let us dwell upon each stage 
in detail.

The first stage includes the explanation of the general notions: 
the difference between tense and aspect. The tense is a grammati-
cal category which implies the set of forms denoting time relation-
ships. The term aspect is understood as a system of oppositions of  
different verbal forms referring to different modes of action. In 
the English grammar aspect is the opposition of the forms –ing0 // 
-ing denoting the speed of the development of the process in time  
[6, p. 11]. As such it could be treated as a specific measure of time, 
which makes it closely related to the category of tense. That ex-
plains the fact of blending by linguists of the two categories in the 
morphological boundaries of the English verb.

We believe that here it would be appropriate to draw the at-
tention of the students to the cognitive value of this grammatical 
category. The category of aspect is not only a matter of linguis-
tics or a matter of practical mastering of the language but is also 
a specific means of understanding the objective reality in quite  
a new, unaccustomed way, typical of a nation, namely – the Eng-
lish nation. 

The second stage implies the use of visual aids, namely, The 
Frequency Table of the English Tense and Aspect Forms, which 
should be commented on with the focus on the progressive tens-
es. The comments should be made by students with the help of the 
teacher.
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The Frequency Table of the English Tense and Aspect Forms 
is given below. The Table is compiled by on the bases of statistics 
taken from A. Korsakov’s manual and the works by his postgradu-
ates [6, p. 51, 52], [8, p. 28; 10, p. 12]. It presents the frequency of 
tense and aspect forms in narration, dialogue speech and technical 
literature. The basis of comparison is narration. Therefore the tense 
and aspect forms are listed in order of their decreasing frequency 
in narration. Besides the traditional names we also give the names, 
suggested by A.K. Korsakov (table 1).

Judging by the Table the aspectual forms (“the progressive 
tenses”)are used by the Englishmen much less frequently than the 
indefinite and perfect tenses: from about two and a half to less than 
one percent. The exception is the present progressive which makes 
up 7.3% in dialogue speech. The second frequent tense is the past 
progressive tense. It is registered in 2.5% in narration and 1.4% in 
dialogue speech. The rest three tenses are used extremely rarely- in 
less than one per cent each. The future perfect progressive exists 
only theoretically and is practically never used by Englishmen.

This fact of the rare occurrence of the progressive tenses is un-
fortunately ignored by most grammar manuals [1, p. 9], especially 
secondary school exercise books, which make emphasis in the ma-
terial delivered precisely on the progressive forms at the expense 
of the frequently used tenses. What concerns the present progres-
sive form it should be practiced mostly on extracts from dialogue 
speech, which is a natural sphere of its occurrence. Our methods 
of teaching recommendations areespecially important for secondary 
school teachers, who waste much time and efforts on training tense 
and aspect-forms that are practically out of use.

The third stage is focused on the morphological and syntactic 
paradigm of the progressive tenses. This material is allotted much 
space to in all grammar books. The task of the teacher therefore is 
only to outline the items that should be paid special attention to. 
They are: affirmative, negative and interrogative forms of the pro-

gressive tenses; full and contracted variants of these forms; spelling 
variations before “-ing”.

It would be also important to stress that all the changes in the 
morphological paradigm of the progressive tenses are caused by the 
changes of the auxiliary “to be”, the “-ing-element” being unaltered.

The fourth stage is devoted to the grammatical content of 
the Progressive tenses in opposition to the non-progressive ones.  
It is the most important and at the same time the most complicated 
one. The grammatical content is covered by four semantic models 
[6, p. 21–35].

Before passing over to presenting the models we would like to 
make one reservation: the models given below are illustrated with 
the simplest examples. This is necessary to make the explanation 
as clear as possible. The analysis of the examples from the original 
sources should be given later – only after the students have under-
stood the models perfectly.

The verbal presentation of the models is supplemented with 
their graphic variants. 

Model I: the non-progressive tenses represent verbal processes 
with emphasis on their limits, while the progressive ones represent 
verbal processes in their development.

Graphic representation of M I: [V] // VVV
The peculiarity of this model lies in the fact that it corresponds 

to the Ukrainian perfective and imperfective aspects (in the past and 
future time spheres). That is why we recommend to begin with the 
explanation of Model I by opposing examples of the past indefinite 
and the past progressive tenses (the future indefinite and the future 
progressive ones). The examples should be translated into Ukrain-
ian [6, p. 21].

Examples:
He opened his eyes // He was opening his eyes.
(Він відкрив очі) // (Він відкриває очі).
Cf.: He opens his eyes // He is opening his eyes.

Table 1
The Frequency Table of the English Tense and Aspect Forms

№ The name of the tense The form
Relative frequency

Fiction Technical literaturenarration dialogue

1. Past Indefinite 
Past Static lived, went 57.2 22.0 18.0

2. Present Indefinite 
Present Static lives, goes 25.5 58.7 70.2

3. Past Perfect
Beforepast Static

had lived,
gone 5.2 _____ 0.2

4. Present Perfect
Beforepast Static have/has lived, gone 3.8 9.8 8.1

5. Future Indefinite
Future Static shall/will live, go 3.0 _____ 2.0

6. Past Progressive
Past Dynamic was/were living, going 2.4 1.4 0.16

7. Present Progressive
Present Dynamic am/is/are living, going 1.9 7.3 1.16

8. Present Perfect Progressive
Beforepresent Progressive have/has been living, going 0.2 0.8 0.04

9. Past Perfect Progressive  
Beforepast Dynamic had been living, going 0.17 ____ _____

10. Future Progressive  
Future Dynamic shall/will be living, going 0.06 _____ 0.04

11. Future Perfect 
Beforefuture Static shall/will have lived, gone 0.002 _____ ____

12. Future Perfect Progressive
Beforefuture Dynamic shall/will have been living, going ______ ______ _____
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(Він відкриває очі) ≠ (Він відкриває очі).
He closed his eyes // He was closing his eyes.
He took off his coat// He was taking off his coat.
He jumped from the fence // (while) he was jumping from the 

fence.
Since some grammarians associate the grammatical meaning of 

the progressive tenses with duration of the processes in time (from 
here is another name of them – the “continuous tenses”) ask the 
students to perform the actions mentioned in the above examples in 
order to see if opens really differs in duration from is opening, etc.

Model II: the non-progressive tenses represent processes as 
a relatively static feature or a static relationship characteristic of 
them, while the progressive represent processes in their develop-
ment (exactly as in Model I).

Graphic representation of M II: F; R // VVV
a) General processes: not pinned up to the moment of speech 

(not going on at the moment of speech):
Examples:
1. They teach English. // They are teaching English.
2. He paints portraits // He is painting portraits.
3. He plays football // He is playing football.
(Model I is out of question as the above processes are repre-

sented as non-terminative: He taught English → Він викладав 
англійську // He was teaching English → Він викладав 
англійську).

Here we may come across the difficulty of the students’ not un-
derstanding of the fact that the semantics the verbs, besides actions 
and states, as it usually said in grammar books, also has a shade 
of the meaning of a feature. The evidence of this is the existence 
in some languages semantically identical but structurally different 
utterances: Він хворів (the verb) and Він був хворий (verb + adjec-
tive) (Ukrainian) Er hat sich verspätet and Er war spat (German). 
In the English language, however, there is just one structurally cor-
responding translation of each of the two utterances that is with the 
help of the structure “verb + adjective”: He was ill and He was late. 
Semantically the latter utterances represent the specific existence 
of the substance he by its property (feature) at a certain moment 
(period) of time expressed by an adjective ill (late). From here it 
follows that They teach English could also be understood as They 
are teachers of English. So the answer to “What do they do for 
living?” could be both: They teach English or They are teachers 
of English. The same concerns other examples with the present in-
definite: He paints portraits (He is a portraitist); He plays football  
(He is o football player), etc.

Another case is the utterance They are teaching English.  
It could also be an answer to the question “What do they do for 
living?” In this case we mean that every day they are in the process 
of performing activities typical of a teacher.

So both answers They teach English and They are teaching 
English to the question “What do they do for living?” are perfect 
English, the difference between them being that by the first utter-
ance we mean that they are teachers of English while by the second 
that they every day are in the process of performing activities typical 
of a teacher. This could be compared to a photograph and a video. 
Some more examples of Model II:

Why is she so pale? 
She smokes hard // – She is smoking hard. 
(She is a hard smoker) // (She is often in the process of smoking).
b) “On line” processes: going on or being performed at the 

moment of speech: 

The above mentioned difference in meaning between indefinite 
and progressive forms concerns not only general processes as in the 
above examples but also the processes that are going on right now, 
before the eyes of the speaker. 

Examples:
– What is she doing now?
– She cooks an omelette // – She is cooking an omelette.
– (She is an omelette cook at present) // (She is in the process of 

cooking an omelette) 
The answer «She cooks an omelette” to the question What  

is she doing now? Could also be compared to a photograph of the 
corresponding situation, while the utterance “She is cooking an 
omelet” to a video. By using the progressive tense you bring the 
situation to life.

– Look! She dances divinely. // Look! She is dancing with him.
(She is a divine dancer) // (She is in the process of dancing.)
This model is more than any other peculiar of the English lan-

guage. It represents the specific way the Englishmen reflect in mind 
the objective reality: statically – as a photograph and dynamically – 
as a video. The best way to show the difference between the usages 
of non-progressive and progressive aspect ii the analysis of exam-
ples where these aspectual forms are used parallel. For example:

Phil lay in stupor. His little hands plucked incessantly at the 
bed-clothes. He breathed now very quickly, now so slowly that 
one began to wonder whether he was breathing at all (A. Huxley).  
In this utterance He breathed now very quickly, now so slowly 
could be transformed into His breath → was now quick, now so 
slow while whether he was breathing at all into → whether he was 
doing it at all.

She was certain that everyone in the ward was noticing how 
badly she walked. But she was walking – that was the important 
thing (D. Cusack). In this utterance how badly she walked could be 
transformed into → how bad her walk was while she was walking 
into → she was doing it.

Diana Haddon was at this moment brushing her sleek fair hair 
before the mirror of her dressing table. She brushed it with a fierce 
fatigue (T. James).

Diana Haddon was at this moment brushing her sleek fair 
hair → Diana Haddon was busy brushing her sleek fair hair; she 
brushed it with a fierce fatigue.

→ That action (the action of brushing; her brushing was that 
of a fierce fatigue) // was fiercely fatigue.

So as could be seen from the above examples the non-progres-
sive aspect (static) aspect allows the transformation into substan-
tives (gerund, noun), while for the progressive forms such trans-
formation is out of the question. The latter, however, allow the 
transformation into be doing; be busy doing smth.

Bellow we list a number of examples of Model II where the 
progressive form is practically never used. The reason for that is 
that it is not possible to imagine these processes in their develop-
ment. (The list of examples could also be given after the teacher has 
explained Model II, at the end of it).

The column stands 17 feet high. → The column is 17 feet high.
The shoes fit me perfectly. → The shoes are my size.
The clock says five. → The time is five.
Model III: the non-progressive tenses represent the verbal 

processes as a relatively static feature (or a relationship), exactly  
as in Model II, while the progressive tenses represent it as a chang-
ing feature (relationship) in respect to the anterior or posterior pe-
riod of time.
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Graphic representation of M III: F; R // F(t1 – t2); R(t1 –t2)
Examples:
1) He‘s as thin as bone. He hardly eats a bit (Th. Wolfe) He is 

a poor eater (no changes are implied.) // “You’re not eating very 
much”, she commented as she saw his ribs beginning to arc through 
the skin (I. Stone) He was a good eater before, now he is a poor 
eater. His appetite has undergone certain changes. 

2) He talks charmingly. Dances devinely. //When a baby begins 
to talk, he at first uses single words. Later on <…> he puts words 
together. Soon he is talking fluently (A. Strong).

3) “I teach and do the Appeals work, that’s all” (A. Maltz) // 
“Pete, I often think of what your dad used to tell me about teaching. 
Now I’m teaching myself, I see what he meant” (J. Updike) [6].

Analysis by Model II in these cases is out of the question as 
you can`t observe any changes taking place before your eyes. The 
changes which are implied in these utterances appear as a result 
of your comparing the two states of the person – before and after 
something have happened to him. It is so as if you were comparing 
the two photographs and by comparing them you come to a certain 
conclusion as to the changes in the characteristic features of the 
person. You define the tendency of those changes (in the appearance 
of the person) by using the progressive form. The same concerns 
relationship processes:

Examples:
Another complete castle before you... with its eight enormous 

round towers which still stand (Th. White) No signs of ruina- 
tion → // The castle is still standing, and you can see its lovely 
ruined walls with ivy on them (Th. White) One can observe signs 
of ruination. [6] 

Model IV concerns only relationship-processes that are  
transitory by nature.

By Model IV the non-progressive tenses represent verbal pro-
cesses without emphasis on their transitory nature, while the pro-
gressive ones, on the contrary, lay special emphasis on it. In Model 
IV, the same as in Model II, the choice of the aspectual form is 
subjective: in most cases it is a matter of a speaker.

Graphic representation of M IV: Rtr // Rtr’’
Examples:
1.“A plain wooden chair with a homely round back stood at the 

foot of the bed, and a fairly serviceable broom was standing in one 
corner”(Th. Dreiser).(Without emphasis on their transitory nature 
of the spatial relationship between the chair and the bed).

2. “May I at least get my hat? It hangs on the peg opposite to 
us” (Ch. Dickens) // Take my waterproof to lie on: it is hanging up 
in the hall (B. Shaw.)

(Without emphasis on their transitory nature of the spatial rela-
tionship between the hat and the peg //with emphasis on their tran-
sitory nature of the spatial relationship between the waterproof and 
the place (the piece of furniture) it hangs on).

Comparing the cases of the aspectual oppositions covered by 
Model III and Model IV, we see that in the sentence “A chair stands 
near the window” ( Model IV) the progressive form is much more 
probable than in the sentence “The house stands on the hill” and 
“The picture hangs on the wall” (Model III). That is explained by 
the fact that the process represented in the first sentence is transitory 
by nature, while the processes of the two last sentences are not. 
In the last two sentences the progressive form, though possible, is 
much rarer than the non-progressive one. The transitory nature of 
the processes covered by Model IV makes it possible for the speaker 
to use the two aspectual forms parallel (equally frequent).

Graphic representation of the Models:
M I:  [V]// VVV
M II: F; R // VVV
M III: F; R // F(t1 – t2); R(t1 –t2)
M IV: Rtr // Rtr"
Where:
V – a verbal process;
/V/ – a verbal process with its limits emphasized;
VVV… – a verbal process in its progression;
F – feature expressed by a verb in a context;
R– relationship expressed by a verb in a context;
tr- transitory;
tr"– transitory emphasized.
In the fifth stage we summarize the grammatical material. The 

students with the help of the teacher try to reduce the semantics 
of the four models to one essential semantic opposition between 
the non-progressive and progressive tenses. The conclusion will be 
as follows: the non-progressive tenses represent verbal processes 
in the static way, while the progressive tenses – in the dynamic. 
In conformity with this we, following A. Korsakov, suggest new 
names to the tenses: the non-progressive tenses should be called 
static tenses, the progressive ones – dynamic tenses. (The present 
indefinite tense → the present static tense; the present progressive 
→ the present dynamic tense).

Finally, the teacher helps the students to define the grammat-
ical meaning of the tenses with regard to their aspectual opposi-
tions (e.g.: the grammatical meaning of the present static tense is 
the mental present of the speaker represented as relatively statis-
tically // the grammatical meaning of the present dynamic is the 
mental present of the speaker represented as relatively dynamical-
ly) [6, p. 60, 95].

Below we will analyse some uses of the dynamic tenses from 
the standpoint of the suggested theory of aspect on the examples 
taken from the original sources. For this purpose we recommend 
for the teacher to take the text which the students have already read. 
Here we analyse the utterances taken from the English fairy tale 
“The Tulip Pixies” [11, p. 34–36].First of all we suggest the stu-
dents to analyse the use of the dynamic tenses in the fairy tale in 
general (their relative frequency, forms, etc. See: Stage I and Stage 
III.)Then we analyse each case of the dynamic tenses separately.

E.g.: Then she got out of bed and peered from the window. There 
below her in the moonlight all the tulips in their shining colours 
were waving their heads in tune with the sweet music. It seemed as 
though they were singing too.

From the context it is clear that the process is represented in its 
development. The old woman was observing it from the window in 
detail, in motion (VVV…).

This means that the use of the dynamic tense in this case could 
be explained either by Model I or by Model II. To find out by which 
model exactly we substitute the form “were waving” for “waved” 
and analyse the semantics of the two sentences by translating them 
into Ukrainian [9, p. 243] and then by comparing them. As a result 
we get the same translation of both: Тюльпани коливали голівками 
в такт до солодкої музики.The translation shows that despite the 
substitution of the dynamic form by the static the process remains 
non-transitive which makes Model I out of the question. So the 
conclusion is: the use of the dynamic form in this case could be 
explained by Model II only.

e.g.: “They are lulling their babies to asleep, I do declare”, 
said the old woman delighted. “Ssh, yes, dear soul, I see them now. 
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The pixie babies are fast asleep and there go the pixie folk them-
selves to dance in the meadow grass”.

This process is also represented in its development. The old 
woman observes it stage by stage, in detail. That means that this 
case of the dynamic tense falls under the first two models (VVV…). 
To decide exactly under which we substitute the form “are lulling” 
for “lull”. This is not enough as the opposition becomes evident 
only after we have checked it up on the corresponding past forms 
of the Ukrainian language. That is why we convert “are lulling” 
into “were lulling” and “lull” -into “lulled.” After we have got two 
parallel English utterances with a dynamic and static form in the 
past we translate them into Ukrainian and compare the semantics 
of the utterances translated: заколисували // заколисали, respec-
tively. The analysis shows that “are lulling” represents the process 
as a non-terminative one. From here it follows that this case falls 
under Model I.

“You shouldn’t be gathering they gooseberries out of season”, 
the neighbour warned him (the new tenant). The usage of the con-
tinuous form in it implies the changes that are going to be intro-
duced in the garden by the new tenant which appeared in the house 
after the old lady’s death. To put it in other words – a more or less 
stable relationship between gooseberries and the time of their gath-
ering observed strictly by the old lady is soon going to be ruined). 
Being a relationship process this case falls under Model III. The 
same concerns the utterance “Surely, you won’t be digging up they 
tulips?”. The permanent relationship between the bed-flower and 
tulips is also under the threat of ruination. The utterances “What 
be you putting in?” and “I be putting a bed of parsley, if you must 
know”, however, are cases of Model I. The speaker implies that he 
will be soon in the process of doing it (be busy doing it). This is 
proved by the terminative and non-terminative meaning of the static 
and dynamic forms. Cf.: What will you put in? //What will you be 
putting in? (Що ти посадиш?// Що ти будеш садити?)

The suggested way of presentation of the category of aspect, on 
the one hand, is scientifically more grounded, and as such, more re-
liable. On the other, it makes the process of teaching more effective 
and economical by excluding from it a number of cases of low fre-
quency that are usually wasted much time on under the traditional 
approach.
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Жаборюк О. А., Жаборюк І. А. Граматичне значен-
ня т. зв. «продовжених часів» у сучасній англійській 
мові

Анотація. Стаття присвячена 100-річному ювілею ви-
датного граматиста сучасності, засновника Одеської гра-
матичної школи А.К. Корсакова. Його надбання живуть 
донині й не втратили своєї актуальності. У статті робиться 
спроба лінгводидактичного переосмислення теоретичного 
спадку вченого, зокрема запропонованої ним у 70-х рр. ми-
нулого століття теорії аспекту в сучасній англійській мові. 

Ключові слова: аспект, лінгводидактика, модель час-
тотності, видо-часові форми.

Жаборюк Е. А., Жаборюк И. А. Грамматическое 
значение т. н. «продолженных времен» в современном 
английском языке

Аннотация. Статья посвящена 100-летнему юбилею 
выдающегося грамматиста современности, основателя 
Одесской грамматической школы А.К. Корсакова. Его 
идеи живы и поныне и до сих пор не утратили своей ак-
туальности. В статье сделана попытка лингводидактиче-
ского переосмысления теоретического наследия ученого, 
в частности предложенной им в начале 70-х гг. прошлого 
столетия теории аспекта в современном английском языке.

Ключевые слова: аспект, лингводидактика, модель, 
частотность, видо-временные формы.
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старший викладач кафедри німецької мови
та літератури з методикою викладання
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ВПЛИВ ІЗОЛЯНТІВ НА ПРАГМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
СЕГМЕНТОВАНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ  

(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)
Анотація. Статтю присвячено вивченню прагматич-

них особливостей сегментованих висловлень, тема яких 
супроводжується ізолянтами. Метою подібного аналізу 
є визначення додаткових відтінків значень порівняно із 
сегментованим висловленням, де ізолянт у складі теми 
відсутній. 

Ключові слова: сегментоване висловлення, тема, 
рема, ізолянт, прагматика.

Постановка проблеми. Мова є необхідною людині не 
лише для обміну інформацією або для набуття нових знань, 
вона слугує засобом передачі певних емоцій і почуттів. Часто 
емоційний стан мовця виражається не лише лексично чи інто-
наційно, але й за допомогою спеціальних емфатичних синтак-
сичних конструкцій, що є специфічними для кожної окремої 
мови. Так, однією з експресивних синтаксичних конструк-
цій французької мови вважається сегментоване висловлення 
(phrase segmentée, або disloquée), прагматичне значення якого 
представляє об’єкт нашого дослідження. Експресивність таких 
конструкцій забезпечується насамперед завдяки структурному 
оформленню, проте існують сегментовані висловлення, тема-
тичний компонент яких супроводжується спеціальними слова-
ми, так званими ізолянтами. Прагматичні особливості подібних 
сегментованих конструкцій є предметом нашої роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтерес до 
вивчення сегментованих висловлень з’явився ще на початку 
ХХ  ст. завдяки дослідженням французького лінгвіста Ш. Баллі, 
який уперше визначив сегментоване висловлення як окремий 
тип синтаксичної конструкції. Його послідовники (В. Вартбург, 
П. Цумтор, В. Гак, О. Андрієвська, Є. Реферовська, А. Васи-
льєва) заклали основи для досліджень сучасних науковців, се-
ред яких варто відначити Ф. Гаде, О. Новаковську, М. Бласко, 
П. ле Гоффік, Е. Пеллє. Незважаючи на значну кількість нау-
кових праць, присвячених аналізу сегментованих висловлень, 
прагматичне значення конструкцій з ізолянтами є недостатньо 
висвітленим, що обумовлює актуальність роботи.

Мета статті – визначити особливості відтінків значень, що 
їх набувають сегментовані висловлення, тема яких поєднується 
з ізолянтами. Досягнення поставленої мети видається можли-
вим шляхом порівняльного аналізу сегментованих висловлень 
з ізолянтами та без них у семантико-прагматичному аспекті, на 
основі чого маємо змогу визначити додаткові відтінки значень, 
що виникають у разі комбінування теми з ізолянтами.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на неоднознач-
ність інтерпретації сегментованого висловлення, зауважимо, 
що в нашій роботі сегментоване висловлення розуміється як бі-
нарна конструкція, де сегмент-тема відокремлюється від рема-

тичної частини інтонаційно (пунктуаційно) і характеризується 
мобільністю позиції відносно неї. При цьому тема репрезен-
тується в ремі у формі займенника-субститута, що відтворює 
її граматико-синтаксичну функцію, забезпечуючи цілісність 
реми:

Cette écharpe, je l’ai portée tout l’hiver (6, p. 188).
Залежно від позиції тематичного компонента відносно ре-

матичної частини науковці (О. Андрієвська, В. Гак, П. ле Гоф-
фік, О. Новаковська, Є. Реферовська) визначають два основні 
структурні типи сегментованих висловлень: репризу, коли ві-
докремлена тема займає препозицію відносно реми, й антици-
пацію в разі постпозитивної теми.

Зазначимо, що певний структурний тип обирається мовцем 
залежно від поставленої комунікативної задачі, його суб’єктив-
ної інтерпретації змісту висловлення. Під комунікативною за-
дачею ми розуміємо не лише бажання мовця висловити власну 
точку зору, але й вплинути на співрозмовника.

Вважається, що під час вибору структурного типу репри-
зи мовець має на меті: а) привернути увагу співрозмовника до 
певного поняття, особи, ознаки, дії. Це основне значення такої 
конструкції; б) використати тему як зв’язну ланку між попе-
реднім і наступним висловленням, тим самим забезпечуючи 
зв’язність дискурсу; в) у деяких випадках протиставити двох 
осіб або дві події: 

а) «La confiance, il faut aussi la mériter, dit Héloïse. Ça n’est 
pas un cadeau du bon Dieu» (2, p. 239);

б) «Je ne pus y distinguer rien d’autre qu’une petite forêt d’oli-
viers et d’amandiers, qui mariaient leurs branches folles au-dessus 
de broussailles enchevêtrées: mais cette forêt vierge en miniature, 
je l’avais vue dans tous mes rêves, et, suivi de Paul, je m’élançai en 
criant de bonheur» (7, p. 109);

в) «Sans l’heureux événement, vous seriez sur le départ, surtout 
Félix, parce que toi, ma Césarine, tu seras toujours la bienvenue 
ici» (3, p. 196).

У разі антиципації основна сила виділення скерована на 
самé висловлення (рему) і насамперед на предикат або залежні 
від нього слова. Останнє особливо помітно там, де є складе-
ний іменний присудок [3, с. 12]. У таких конструкціях завжди 
присутній елемент оцінки, що ще більш експліцитно виражає 
афективну природу сегментованого висловлення [3, с. 14]. 
Коли в сегмент виноситься особовий займенник, то подібно 
до репризи антиципація зазвичай набуває додаткового відтінку 
зіставлення:

«Il a de l’expérience et je n’en ai pas, moi!» (4, p. 114).
Наведене вище свідчить, що експресивність сегментованих 

висловлень обумовлена насамперед їхньою структурою, проте 
певні відтінки значень виникають залежно від форми самої ві-
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докремленої теми. Ще однією особливістю тематичного компо-
нента є його здатність комбінуватися зі спеціальними словами, 
які називають ізолянтами [5; 8]. 

До ізолянтів лінгвісти (В. Вартбург, П. Цумтор, Є. Реферов-
ська, А. Васильєва) відносять такі вирази: quant à, pour, en ce 
qui concerne, pour ce qui est de, pour ma (ta, sa) part. На думку 
Є. Реферовської й А. Васильєвої, комбінування теми із цими 
виразами підвищує її формальну незалежність. Іншими слова-
ми, ізолянти виключають можливість уживання прийменника 
перед відокремленим сегментом, що зменшує рівень зв’язності 
основних синтагм висловлення [5, с. 90]. Уточнимо, що тут ма-
ється на увазі прийменник, що відображає тему в корелятивній 
синтаксичній ролі непрямого додатка або обставини. Крім того, 
корелятивна синтаксична функція теми не впливає на форму 
самих ізолянтів, яка залишається незмінною. 

Відомо, що тема сегментованого висловлення характеризу-
ється мобільністю своєї позиції, однак у разі вживання з нею 
ізолянта тема втрачає цю властивість. Її місце у висловленні 
визначається ізолянтом, який має фіксовану позицію, це, як 
правило, препозиція відносно рематичної частини:

«Quant à l’Impératrice, elle demeurait assez belle pour que 
personnene pût songer qu’elle prenait de l’âge» (4, p. 250).

«Pour sa part, la veuve détestait le théâtre; un lieu de perdition, 
disait-elle, qu’il valait mieux tenir à l’écart» (5, p. 118).

«Pour ce qui est des premiers occupants, les Portugais, on les a 
oubliés depuis longtemps» (1, p. 266).

«Pour moi, je suis devenu un époux respectable et chauve; mais 
je suis heureux» (4, p. 263).

Зауважимо, що інколи трапляються випадки постпозиції:
«Même dans le faubourg Saint-Germain, les dames de la bonne 

société ne donnaient plus d’ouvrage comme autrefois; pour le mo-
ment, le clergé soutenait, quant à lui, le travail des brodeuses, mais 
là encore, il fallait pleurer pour en avoir» (5, p. 97).

«Je n’ai, quant à moi, hérité que de son caractère enjoué»  
(3, p. 119).

Лінгвісти В. Вартбург і П. Цумтор [8] наголошують на 
відмінності, що існує між наведеними вище ізолянтами. Вона 
полягає в особливостях їх уживання в мовленні. Усі ізолянти 
перекладаються українською мовою як «що стосується, від-
носно, щодо», проте вони не завжди можуть взаємозаміняти-
ся. Зокрема, quant à використовується в письмовому мовленні 
й характеризує більш офіційний стиль, тоді як pour є ознакою 
розмовного стилю. Крім того, аналіз корпусу прикладів дає 
змогу визначити відмінності між ізолянтами за такими кри-
теріями: морфологічне вираження теми, узгодження теми й 
ізолянта, прояв корелятивної синтаксичної функції теми. Так, 
для quant à і pour морфологічне вираження теми не має сут-
тєвого значення, оскільки вони комбінуються з усіма можли-
вими темами: 

«Et pour l’Impératrice, laisse-la donc en paix, pauvre femme» 
(4, p. 398);

«Pour moi, je ramassai le pied coupable, et je constatai avec 
plaisir que sa longue rupture en biseau promettait une réparation 
facile» (Pagnol, GdMP, p. 109);

«À mon avis, les finances de Thanathos ne sont pas nettes. 
Quant à celles du club de bridge, où des sommes folles s’échangent 
autour des tapis verts, n’en parlons pas!» (3, p. 230);

Натомість pour ce qui est de і en ce qui concerne використо-
вуються лише з темою, вираженою іменником (номінальною 
групою): 

«Et pour ce qui est de la Princesse, elle ne l’aimait pas»  
(4, p. 317). 

«En ce qui concerne Frédéric Profit, a repris Charles, je tiens à 
te féliciter de l’avoir laissé tomber» (2, p. 74).

Що стосується ізолянта pour ma part, то до нього взагалі не 
приєднується жодна тема. Вочевидь, цей зворот сам виступає 
темою, а присвійний займенник у його складі змінює форму 
залежно від роду й числа референта:

«Pour ma part, j’aurais envie d’avancer très timidement le 
fait que l’accomplissement intellectuel de Jeannette – après tout 
exceptionnel – réquérait une tension intérieure permanente, un 
stress aiguillonné par une volonté inflexible, quasi obsessionnelle, 
qui pourraient être le signe d’un état profondément névrotique»  
(5, p. 417–418).

«Pour sa part, la veuve détestait le théâtre ; un lieu de perdіtion 
disait-elle, qu’il valait mieux tenir à l’écart» (ibid, p. 118).

Крім pour тa part, лише quant à узгоджується з темою, ви-
раженою іменником (номінальною групою) у роді й числі, що 
проявляється у формі прийменника à. Так, у чоловічому роді à 
змінюється на au, а в множині – на aux:

«Quant au cousin Louis, je n’y ai pas songé une fois en trente-
et-un ans. Je veux dire de 1934, où je l’ai vu en passant à mon 
retour de Java, jusqu’à aujourd’hui, dans cet octobre brûlant de 
1965...» (1, p. 76).

«Quant aux gens vraiment riches, ils déposaient leur avoir 
chez un notaire, voire un établissement spécial appelé «banque»  
(5, p. 314).

Нагадаємо, що корелятивна синтаксична функція теми не 
впливає на форму ізолянта. Ця функція теми може бути визна-
чена лише завдяки формі прономінального субституту теми. 
Порівняймо два висловлення з ізолянтом quant à, де перше ви-
являє сегментацію підмета, а друге – прямого додатка:

«Quant aux soixante francs qu’on lui faisait miroiter pour la 
suite, ils lui parurent un vrai pactole!» (5, p. 250).

«Quant à l’amour précisément, il ne l’avait jamais rencontré, ni 
chez les autres, ni pour lui-même» (4, p. 219).

У наведених прикладах ніщо не підказує корелятивну 
синтаксичну функцію теми, проте наявність прономінально-
го субституту забезпечує однозначну інтерпретацію вислов-
лення.

Незважаючи на перераховані відмінні риси сегментованих 
конструкцій з різними ізолянтами, спільним для цих вислов-
лень є їхнє прагматичне значення. За словами В. Вартбурга й П. 
Цумтора, функція ізолянтів полягає у відокремленні компонен-
та висловлення з метою привернення до нього уваги слухача [8, 
с. 174]. Найчастіше ізолянти вживають, коли треба підкреслити 
зміну ходу думок мовця [8, с. 174]. Отже, основна мета ізоля-
тів – підкреслити або позицію певної особи (осіб), або певну 
подію, явище: 

«Le rire d’Yves, c’était le prénom du gardien, résonna si fort 
que deux moineaux abandonnèrent leur branche pour s’enfuir à 
tire-d’aile. Quant à moi, je partis tête basse, mains dans les poches, 
à l’autre bout de la cour» (6, p. 25). 

Крім того, комбінування теми з ізолянтами передає проти-
ставлення, яке може мати як експліцитний (а), так і імпліцит-
ний (б) характер: 

а) «Mon père allait souvent au village pour «les commissions» 
ou dans la colline pour herboriser; quant à l’oncle Jules, il passait 
en ville trois jours par semaine, car il n’avait que vingt jours de 
vacances, et ils les avait répartis sur deux mois» (7, p. 119);
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б) «Quant au reste du voyage, je ne m’en souviens plus. Allongé 
à mon aise et bercé par la route, je sombrai dans un profond 
sommeil» (6, p. 200). 

У другому висловленні протиставлення імпліцитне, оскіль-
ки перша частина подорожі протиставляється другій, хоча в по-
передньому контексті перша частина не описується. 

Отже, наведені приклади свідчать, що сегментовані вислов-
лення, тема яких поєднується з ізолянтами, передають два ос-
новні відтінки значень: акцентування уваги та протиставлення. 

Висновки. Проведений аналіз сегментованих висловлень, 
тема яких ужита без ізолянта, і тих, де тема супроводжуєть-
ся ізолянтами, свідчить, що відтінки значень обох конструкцій 
практично ідентичні. Проте, на нашу думку, наявність ізолянта 
може сприйматися як подвійна акцентуація теми, оскільки ізо-
лянти чіткіше, ніж просто відокремлення теми, підкреслюють 
позицію мовця, про що свідчить аналіз прикладів. При цьому 
наявність ізолянтів, як правило, обмежує вибір мовця з погля-
ду мобільності теми, обумовлюючи необхідність використання 
конструкції з репризою. Отже, ізолянти не наділяють тему до-
датковими відтінками значень, а лише підсилюють наявні. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в поглиблено-
му аналізі стилістичних відмінностей між самими ізолянтами. 

Література:
1. Андриевская А. Синтаксис современного французского языка /  

А. Андриевская. – К. : Вища школа, 1973. – 204 с.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка /  

Ш. Балли. – М. : Изд. Иностр. Литер., 1955. – 416 с.
3. Васильева А. О смысловых особенностях расчлененного предло-

жения / А. Васильева // Современный французский язык. Ученые 
записки. Т. 212. – Ленинград, 1959. – С. 5–19.

4. Гак В. Теоретическая грамматика французского языка / В. Гак. – 
М. : Добросвет, 2000. – 832 с.

5. Реферовская Е. Теоретическая грамматика французского языка. 
Ч. 2. Синтаксис простого и сложного предложений. (На фр. яз.) : 
[Учебник по курсу теорет. грамматики фр. яз. для студентов ин-
тов и фак. иностр. яз.] / Е. А. Реферовская, А. К. Васильева. – М. : 
Просвещение, 1983. – 334 с.

6. Goffic P. le Grammaire de la phrase française / P. le Goffic. – Paris : 
Hachette, 1993. – 592 p.

7. Nowakowska A. Thématisation et dialogisme: le cas de la dislocation / 
A. Nowakowska // Langue française. – 2009. – № 163. – P. 79–98.

8. Wartburg W. Précis de syntaxe du français contemporain /  
W. von Wartburg, P. Zumthor. – Berne : Éditions Francke, 1973. – 400 p.

Список джерел ілюстативного матеріалу:
9. Aragon L. Blanche ou l’oubli / L. Aragon. – Paris : Gallimard, 1971.  – 

596 p. 
10. Boissard J. Moi, Pauline / J. Boissard. – Paris : Fayard, 1981. – 252 p.
11. Boissard J. Bébé couple / J. Boissard. – Paris : Fayard, 1997. – 283 p.
12. Clément C. La valse inachevée / C. Clément. – Paris : Calmann-Lévy, 

1994. – 525 p.
13. Duneton C. La Dame de l’Argonaute / C. Duneton. – Mesnil-sur-

l’Estrée : Éditions Denoël, 2009. – 450 p. 
14. Levy M. Le voleur d’ombres / M. Levy. – Paris : Éditions Robert 

Laffont, 2010. – 280 p.
15. Pagnol M. La gloire de mon père. Souvenirs d’enfance. T. 1 /  

M. Pagnol. – Paris : Pastorelly, 1993. – 250 p.

Захарова Н. А. Влияние изолянтов на прагматиче-
ское значение сегментированного высказывания (на 
материале французского художественного дискурса)

Аннотация. Статья посвящена изучению прагмати-
ческих особенностей сегментированных высказываний, 
тема которых сопровождается изолянтами. Цель ана-
лиза – определить дополнительные оттенки значений  
по сравнению с сегментированными высказываниями,  
в составе тематического компонента которых изолянт от-
сутствует.

Ключевые слова: сегментированное высказывание, 
тема, рема, изолянт, прагматика.

Zakharova N. The impact of isolants on the pragmatic 
meaning of the segmented sentence (on the basis of French 
fiction discourse)

Summary. The present paper focuses on the study of prag-
matic features of segmented sentences where the theme is com-
bined with an isolant. The goal of the analysis is to determine 
additional shades of meaning in comparison with segmented 
sentences without isolants.

Key words: segmented sentence, theme, rheme, isolant, 
pragmatics.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ  
СТРАТЕГІЙ У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ДЕБАТАХ У США  
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Анотація. На прикладі Х. Клінтон і Д. Трампа у статті 

розглядаються комунікативні стратегії й тактики‚ які вжи-
ваються кандидатами на президентських дебатах у США. 
Наводиться аналіз стратегій залежно від спрямованості‚ а 
також аналіз тактик реалізації цих стратегій з акцентом на 
професійні або моральні якості учасників.

Ключові слова: політичний дискурс‚ президентські 
дебати‚ комунікативні стратегії‚ комунікативні тактики.

Постановка проблеми. Президентські дебати є невід’єм-
ною частиною життя демократичного суспільства. Демократія 
в США має давні традиції й бере початок у XVII столітті, коли 
в деяких північноамериканських колоніях священики обирали-
ся‚ а не призначалися‚ і мали розповісти про свої плани після 
обрання. Лише після цього паства голосувала за одного з них 
[12]. На нашу думку, це можна вважати початком традиції про-
водити дебати перед тим, як обрати кандидата на посаду, у т. ч. 
президента країни. Це є важливим для пересічних громадян, 
адже виборці отримують змогу наочно порівняти програми 
кандидатів, їхнє вміння відстоювати власні погляди й проти-
стояти тиску з боку опонентів. Ця проблема пов’язана з розбу-
довою демократичних інститутів у сучасній Україні. З лінгвіс-
тичного погляду значущість президентських дебатів полягає у 
високій мірі непідготовленості мовлення учасників, непередба-
чуваності аргументації опонентів і запитань ведучого. Ця неви-
значеність дає змогу лінгвісту вивчити мовленнєві особливості 
кандидата набагато краще, ніж у разі дослідження підготовле-
ного мовлення політиків, наприклад, під час звернень, промов і 
навіть прес-конференцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспек-
ти англомовного політичного дискурсу вже досліджувалися: 
когнітивно-комунікативні характеристики (О.В. Горіна), мов-
ностилістичні особливості політичної полеміки (І.В. Лосєва), 
лінгвокогнітивний і комунікативно-когнітивний аспекти фор-
мування іміджу президента (М.Б. Тхір), когнітивно-кому-
нікативні аспекти президентського дискурсу Барака Обами 
(А.А. Прокопенко), аргументативно-сугестивний потенціал 
складних синтаксичних структур (А.Ю. Понікарьова), інтер-
дискурсивність політичного дискурсу (І.С. Шевченко), тактики 
ініціації говоріння в електоральному дискурсі (М.Л. Ільченко) 
[3; 8; 14; 10; 9; 17; 6]. За допомогою системного контент-ана-
лізу було проаналізовано семантичні та прагмалінгвістичні 
особливості побудови авторами британського парламентського 
дискурсу, що транслюється через Інтернет (Г.Л. Рябоконь) [13]. 

Недостатньо дослідженими залишаються синтаксичні та лек-
сичні особливості дискурсу президентських дебатів у США. 
Зокрема, цікавим є дослідження цих особливостей в аспекті їх 
уживання для реалізації комунікативних стратегій (далі – КС) 
і тактик. 

Серед науковців, що займалися вивченням КС і здійснюва-
ли спробу їх класифікації‚ слід відзначити дослідження Л.Р. Бе-
зуглої, А.Д. Бєлової, C.А. Дацюка, Т. ван Дейка, О.С. Іссерс, 
О.С. Селіванової, І.Є. Фролової [1; 2; 4; 5; 7; 11; 15]. За Л.Р. Бе-
зуглою, під дискурсивною стратегією комуніканта розуміється 
когнітивно-прагматична програма спілкування, яка ґрунтуєть-
ся на мотивах комуніканта й визначає характер реалізації кому-
нікативних актів у дискурсі. Дискурсивна тактика комуніканта 
являє собою спосіб реалізації стратегії, що впливає на вибір 
ним засобів здійснення комунікативних дій [1, с. 84–85].

Низка досліджень присвячена визначенню комунікатив-
них стратегій в англомовному політичному дискурсі, зокрема 
роботи О.С. Іссерс, І.В. Лосєвої, Г.Л. Рябоконь, М.Б. Тхіра, 
О.Я. Чепіль, О.В. Яшенкової [7; 8; 13; 14; 16; 18]. Вважаємо  
за необхідне більш детально зупинитися на класифікаці-
ях комунікативних стратегій, запропонованих М.Б. Тхіром, 
І.В. Лосєвою й О.В. Яшенковою, яка виділяє такі комунікатив-
ні стратегії політичного дискурсу: самопрезентації, агітаційна, 
формування емоційного контролю, інформаційно-інтерпрета-
ційна, аргументативна, маніпулювання, дискредитації, нападу, 
самозахисту [18, с. 168–170]. І.В. Лосєва вважає стратегію са-
мопрезентації основоположною, реалізація її здійснюється за 
допомогою тактик солідаризації й ототожнення [8‚ с. 185–187]; 
серед інших називаються стратегії дискредитації й нападу, 
аргументативна стратегія, яка реалізується тактиками ілю-
стрування й акцентування позитивної інформації [8‚ с. 188]. 
М.Б. Тхір виокремлює такі комунікативні стратегії, що впли-
вають на формування іміджу президента: стратегія самопре-
зентації з тактиками ототожнення з американським народом і 
демонстрації сили [14‚ с. 159–173]‚ а також стратегія-презен-
тація з тактиками дискредитації опонента‚ позитивної презен-
тації співвітчизника, прогнозування позитивного майбутнього 
[14‚ с. 173–185]. 

Метою статті є вивчення особливостей реалізації комуні-
кативних стратегій учасників президентських дебатів на при-
кладі Д. Трампа й Х. Клінтон. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, для кожного кан-
дидата метою президентської кампанії є переконати виборців 
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голосувати за себе, щоб одержати перемогу. Головним показни-
ком успішності чи неуспішності президентської кампанії в ці-
лому й президентських дебатів зокрема є саме перемога в день 
виборів. Це та мета, заради якої обираються конкретні засоби її 
досягнення: стратегії й тактики, частиною яких є комунікатив-
ні стратегії й тактики. Беручи до уваги проведені дослідження, 
вважаємо за необхідне розділити комунікативні стратегії, які 
використовують учасники президентських дебатів, Х. Клінтон 
і Д. Трамп, на дві групи: стратегії, спрямовані на мовця (далі – 
СМ) і стратегії, спрямовані на опонента (далі – СО). 

Для реалізації СМ можуть бути застосовані такі тактики: 
тактика доведення власної компетентності (далі – ТК) і тактика 
ілюстрації власних моральних якостей (далі – ТМ). Для реа-
лізації СО учасники президентських дебатів використовують 
тактику заперечення компетентності опонента (далі – ТЗК) і 
тактику ілюстрації негативних (з погляду цільової аудиторії) 
моральних якостей опонента (далі – ТНМ). 

Прикладом реалізації ТК у президентських дебатах може 
слугувати таке висловлення Х. Клінтон:

“Because I think if we work together, if we overcome the 
divisiveness that sometimes sets Americans against one another 
and instead we make some big goals and I’ve set forth some big 
goals, getting the economy to work for everyone, not just those at 
the top” [19].

У цьому прикладі вона позиціонує себе як кандидата, який 
здатен покращити стан економіки в країні. 

У наступному прикладі Клінтон демонструє свою близь-
кість до кожного громадянина та здатність зрозуміти простого 
виборця: 

“I hope we will all come together in this campaign. Obviously 
I'm hoping to earn your vote, I’m hoping to be elected in November 
and I can promise you I will work with every American” [19].

Трамп, використовуючи цю тактику, намагається проде-
монструвати виборцям здатність змінити ситуацію в країні за 
багатьма напрямами:

“We’re going to make great trade deals, we‘re going to have a 
strong border, we’re going to bring back law and order” [19].

Уживаючи займенник «we», він ототожнює себе з амери-
канським народом і заявляє про наявність своєї «команди». 

Трамп уміло поєднує декілька тактик в одному висловлен-
ні: він звинувачує своїх опонентів у бездіяльності та вказує  
на свої здібності сприяти покращенню умов життя етнічних 
меншин:

“But I want to do things that haven’t been done, including fixing 
and making our inner cities better for the African-American citizens 
that are so great and for the Latinos, Hispanics, and I’m looking 
forward to doing – іt’s called make America great again” [19].

Підтверджуючи свої професійні здібності, Клінтон заявляє 
про своє вміння працювати з матеріалами, що становлять дер-
жавну таємницю:

“I take classified materials very seriously and always have. 
When I was on the Senate Armed Services Committee, I was privy 
to a lot of classified material. Obviously, as secretary of state  
I had some of the most important secrets that we possess, such as 
going after Bin Laden. So, I am very committed to taking classified 
information seriously and as I said, there is no evidence that any 
classified information ended up in the wrong hands” [19].

ТК реалізується Клінтон, коли вона заявляє про недостат-
ність того, що вже зроблено та, демонструючи максималізм, 
обіцяє домогтися найкращих показників у медичній реформі:

“Right now we are at 90% health insurance coverage. That's 
the highest we have ever been, in our country. I want to get to 100% 
and get cost down and quality up” [19].

Прикладом реалізації ТМ у президентських дебатах може 
слугувати таке висловлення Х. Клінтон: 

“I have a positive and optimistic view of what we can do together. 
That’s why the slogan of my campaign is stronger together” [19].

Клінтон робить акцент на власних позитивних моральних 
якостях, ототожнюючи себе з народом і висловлюючи впевне-
ність у можливості досягти більшого разом. 

Трамп також використовує цю тактику для переконання ви-
борців у наявності в нього позитивних моральних якостей. У 
нижченаведеному прикладі він, відповідаючи на звинувачення 
щодо сексуальних домагань, вибачається перед своєю родиною 
та своїм народом, нібито спокутуючи свою провину. 

“Cooper: We received a lot of questions online, Mr. Trump 
about the tape that was released on Friday, as you can imagine. 
You called what you said ‘locker room banter’. You described kiss-
ing women without consent, grabbing their genitals. That is sex-
ual assault. You bragged that you have sexually assaulted women.  
Do you understand that? [19].

Trump: No, I didn’t say that at all. I don't think you understood 
what was said. This was locker room talk. I am not proud of it.  
I apologize to my family, I apologized to the American people. Cer-
tainly, I am not proud of it. But this is locker room talk. You know, 
when we have a world where you have ISIS chopping off heads, 
where you have them, frankly, drowning people in steel cages, 
where you have wars and horrible, horrible sights all over and you 
have so many bad things happening, this is like medieval times.  
We haven’t seen anything like this” [19].

Окрім того, намагаючись не втратити своїх позицій, він пе-
реконує людей у незначущості того, в чому його звинувачують: 
“But this is locker room talk”. Для того, щоб відволікти аудито-
рію від свої персони, він змінює тему розмови, говорячи про 
важливіші, на його думку, проблеми.

Х. Клінтон також використовує ТМ, прагнучи показати 
прийняття нею визнаних народом авторитетів:

“Well, first let me start by saying that so much of what he 
just said is not right, but he gets to run his campaign any way he 
chooses. He gets to decide what he wants to talk about instead of 
answering people's questions, talking about our agenda, laying out 
the plans that we have that we think can make a better life and a 
better country. When I hear something like that, I am reminded of 
what my friend Michelle Obama advised us all. When they go low, 
you go high” [19].

У цьому прикладі Клінтон, відповідаючи на звинувачення 
Трампа, цитує М. Обаму й указує на те, що вона не буде вдава-
тися до тактики дискредитації опонента, як це робить Трамп. 
Таким чином вона ще раз апелює до своїх позитивних мораль-
них якостей.

Як уже наголошувалося раніше, учасники президент-
ських дебатів намагаються залучити виборців на свій бік, не 
лише презентуючи власні професійні здібності та моральні 
якості, але й дискредитуючи свого опонента. Наприклад,  
Д. Трамп, використовуючи тактику заперечення компетент-
ності опонента, безжально критикує економічну та зовніш-
ньополітичну діяльність діючої влади, правлячої партії де-
мократів, указуючи на їхню професійну некомпетентність і 
критикуючи таким чином Х. Клінтон, адже вона є представ-
ником цієї влади.
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“When I watch what's happening with some horrible things like 
Obamacare where your health insurance and health care is going 
up by numbers that are astronomical: 68%, 59%, 71%. When I look 
at the Iran deal and how bad a deal it is for us, it’s a one-sided trans-
action, where we’re giving back $150 billion to a terrorist state, 
really the number one terrorist state, we’ve made them a strong 
country from, really, a very weak country just three years ago” [19].

В іншому прикладі Трамп критикує погляди Х. Клінтон 
щодо системи охорони здоров’я:

“If you ever noticed, the Canadians, when they need a big oper-
ation, when something happens, they come into the United States 
in many cases. Because their system is so slow, it's catastrophic 
in certain ways. But she wants to go to single payer, which means 
the government basically rules everything. Hillary Clinton has been 
after this for years” [19].

Відповідаючи на закид із боку Х. Клінтон в упередженому 
ставленні до американських громадян, що є представниками 
етнічних меншин, Д. Трамп сам звинувачує її в підтримці нею 
рішення про війну з Іраком й у нерозумінні нею наслідків влас-
них рішень:

“First of all, Captain Khan is an American hero and if I were 
president at that time he would be alive today because, unlike her 
who voted for the war without knowing what she was doing, I would 
not have had our people in Iraq. Iraq was a disaster. So he would 
have been alive today” [19].

Х. Клінтон також використовує ТЗК, називаючи вислов-
лення Трампа не лише надзвичайно нерозумними, а й навіть 
небезпечними: 

“So I thought that what he said was extremely unwise and even 
dangerous and indeed you can look at the propaganda on a lot of 
the terrorist sites and what Donald Trump says about Muslims is 
used to recruit fighters” [19].

Намагаючись дискредитувати свого опонента через його 
моральні якості‚ учасники президентських дебатів вдаються 
до ТНМ. У наступному прикладі Клінтон не лише звинувачує 
Трампа в аморальності та протизаконних діях‚ але й напряму 
вказує на його брехню. 

“What we all saw and heard on Friday was Donald talking 
about women, what he thinks about women, what he does to wom-
en, and he has said that the video doesn’t represent who he is.  
But I think it's clear to anyone who heard it, that it represents exact-
ly who he is” [19].

Клінтон завдає нищівної критики Трампу за його жорсткі 
випади на адресу різних категорій американців: 

“Because he has also targeted immigrants, African-Americans, 
Latinos, people with disabilities, POWs, Muslims and so many 
others. So this is who Donald Trump is” [19].

Клінтон вдається до закидів щодо безвідповідальності 
Трампа у виборі засобів ведення передвиборчої кампанії:

“Well, first let me start by saying that so much of what he just said 
is not right, but he gets to run his campaign any way he chooses” [19].

У деяких випадках‚ використовуючи ТНМ‚ кандидати вда-
ються до прийомів‚ які традиційно вважаються «заборонени-
ми»‚ як-то закиди на адресу членів родини опонента:

“If you look at Bill Clinton, far worse. Mine are words and his 
was action” [19].

Іноді під час президентських дебатів кандидати намагають-
ся вжити декілька стратегій і тактик одночасно‚ що‚ на нашу 
думку‚ є проявом популізму. Наприклад‚ Д. Трамп намагається 
вжити ТК‚ ТЗК і ТНМ в одній відповіді: 

“I’ve heard them [these words] where Hillary is constantly 
talking about the inner cities of our country which are a disaster 
education-wise, job-wise, safety-wise, in every way possible. I’m 
going to help the African-Americans, I’m going to help the Latinos, 
hispanics. I am going to help the inner cities. She has done a 
terrible job for the African-Americans. She wants their vote and she 
does nothing” [19].

Висновки. За результатами нашого дослідження можна 
зробити певні висновки. Під час президентських дебатів у 
США учасники реалізують стратегії, спрямовані на себе й на 
опонента, за допомогою тактики доведення власної компетент-
ності‚ тактики ілюстрації власних моральних якостей‚ тактики 
заперечення компетентності опонента й тактики ілюстрації не-
гативних моральних якостей опонента. Уживання таких страте-
гій і тактик було проілюстроване на прикладах 2-х президент-
ських дебатів. 

Перспективним є дослідження спільних рис і відмінностей 
мовлення окремих кандидатів і стилістичних засобів реалізації 
вищезгаданих стратегій і тактик. 
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Карпусенко М. В.‚ Карпусенко Н. В. Особенности  
реализации коммуникативных стратегий в президент-
ских дебатах в США (на примере Д. Трампа и Х. Клинтон)

Аннотация. На примере Х. Клинтон и Д. Трампа в 
статье рассматриваются коммуникативные стратегии и 
тактики, используемые кандидатами на президентских де-
батах в США. Приведен анализ стратегий в зависимости 
от направленности, а также анализ тактик реализации этих 
стратегий с акцентом на профессиональные или мораль-
ные качества участников.

Ключевые слова: политический дискурс‚ президент-
ские дебаты‚ коммуникативные стратегии‚ коммуникатив-
ные тактики.

Karpusenko M., Karpusenko N. Communicative stra- 
tegy implementation in US presidential debates (as illus-
trated by Clinton-Trump debates)

Summary. The article discusses communicative strategies 
employed by H. Clinton and D. Trump during US presiden-
tial debates. The work anal-yzes both the strategies depending 
upon their direction and the tactics employed to implement 
them with the emphasis on professionalism or morality of the 
participants.

Key words: political discourse, presidential debate, com-
municative strategies, communicative tactics.
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СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖПОЛЬОВИХ  
УТВОРЕНЬ НОМІНАТИВНИХ ПОЛІВ КОНЦЕПТІВ ЖИТТЯ  

І СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Анотація. Статтю присвячено семантичному аналі-

зу міжпольового сегмента номінативних полів концеп-
тів ЖИТТЯ й СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу. 
Дослідження проведене методом суцільної вибірки на 
матеріалі, зібраному з лексикографічних джерел, збірок 
афоризмів і авторських висловів, а також описовим ме-
тодом. Наведені семантичні характеристики паремій для 
подальшого їх використання у формуванні моделі обра-
них концептів. Отримані результати дозволяють побачити 
пріоритетність між життям і смертю в баченні турків, їх 
ставлення до цих онтологічних понять, висвітлюють віко-
ві, релігійні й метафоричні аспекти світогляду нації щодо 
цих категорій.

Ключові слова: концепт, концептосфера, номінативне 
поле, бінарна опозиція, міжпольове утворення, міжпольо-
вий сегмент.

Постановка проблеми. Мовознавчі галузі антропоцен-
тричного спрямування наразі знаходяться на піку своєї попу-
лярності. Серед них одне з провідних місць займає когнітивна 
лінгвістика, що розглядає мову як засіб вираження глибинних 
структур людської свідомості, культури й світогляду в цілому. 
Концепти при цьому становлять об’єкт подібних наукових роз-
відок, дослідивши який, з’являється можливість робити висно-
вки про певні елементи мовної картини світу того чи іншого 
етносу. На вербальному рівні концепти розглядаються через 
призму різних методологічних підходів, зокрема концепту-
ального аналізу, початковий етап якого полягає в семантичній 
інтерпретації елементів номінативного поля досліджуваного 
явища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як одне з най-
актуальніших питань у лексичній семантиці О.Ю. Антомонов 
розглядає структуру семантичного поля. Вiн називає фактором, 
що об’єднує погляди дослідників, розуміння семантичного 
поля як структури, що має ядро й периферію [1, с. 187–193].

М.В. Жгенті зазначає, що семантична впорядкованість сло-
весного поля зумовлена семантичною ознакою – словесним зна-
ченням одиниць, що входять до його складу. Дослідник пропо-
нує методику «семантичних ознак», що дозволяє порівнювати 
структурно-семантичні організації полів різних мов [2, с. 12–14].

Говорячи про структуру поля, слід зазначити, що воно кла-
сично складається з ядра, приядерної зони й периферії. Між 
ядром і периферією відбувається розподіл функцій поля: одна 
частина функцій переходить на ядро, а інша – на периферію. 
Між ядерною та периферійною зонами відсутня чітка межа. 
Складові елементи поля можуть належати до ядра одного поля 
й одночасно перебувати на периферії іншого поля. Периферія 
поля складена з одиниць, що є найвіддаленішими за своїм зна-
ченням від ядра. Вони деталізують і конкретизують основне 
значення поля. Польовий принцип організації системи мови 

свідчить про обов’язкову наявність периферії в кожному полі. 
Жодне мовне явище не може складатися лише з ядра, оскіль-
ки периферія є таким же повноправним елементом лексичного 
значення, як і ядро [5, с. 38].

Семантичний простір по-різному членується в мовах, кіль-
кість слів у межах семантичного поля не збігається, а тому й не 
збігаються значення слів-відповідників. У ядрі містяться най-
важливіші слова, вони пов’язані між собою сильними семан-
тичними відношеннями й утворюють синонімічні, антонімічні 
й родо-видові групи. На периферії містяться функціонально 
менш важливі слова, що, як правило, належать до іншого се-
мантичного поля [5, с. 49]. Особливу увагу вони привертають 
під час дослідження одразу двох семантичних полів бінарно 
опозиційних понять, які при перетині дають низку міжпольо-
вих утворень, що є важливими для визначення ступеня взає-
модії між цими двома полями. За словами Н.І. Толстого, саме 
через периферійну зону може бути встановлений зв’язок різ-
них полів, які перетинаються і входять одне в одне, що й надає 
лексико-семантичній системі мови не лише міцну внутрішню 
цілісність, але й мобільність і гнучкість [9, с. 52].

Аналіз перетину полів став предметом розгляду багатьох 
вітчизняних і зарубіжних науковців. В.В. Тарасова розглядає 
лексико-семантичне поле, яке базується на широкому за об-
сягом компоненті «засоби пересування», що дозволило про-
вести мультипольове дослідження й детально дослідити всі 
елементи взаємодії між кожною складовою частиною [8]. 
Наукова праця Н.П. Канонік на базі понять простору й часу 
розглядає міжпольову взаємодію в лексичній системі сучасної 
англійської мови. Автор зазначає, що перетин полів є можли-
вим лише за наявності багатозначних членів поля. У цьому 
дослідженні увага акцентується на полісемії як формотворчо-
му чиннику в польовій взаємодії [4]. Структура полів, об’єд-
наних компонентом «негативні емоції», і їх взаємодія з полем 
«біль» стали предметом дослідження Ю.О. Калашнікової.  
Результатом роботи є детальний аналіз взаємодії полів із се-
мантично різноплановими ядрами [3].

Оскільки стаття присвячена детальному розгляду фрагмен-
та перетину номінативних полів обраних бінарних концептів, 
ми виконаємо семантичний аналіз тих фразеологічних утво-
рень, що формують цей міжпольовоий сегмент.

Мета статті полягає в семантичній характеристиці міжпо-
льових утворень номінативних полів концептів ЖИТТЯ й 
СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу.

Виклад основного матеріалу. Можливість перетину ок-
ремих полів є важливою характеристикою лексичної системи; 
цей перетин призводить до утворення загальних сегментів, зон 
семантичного переходу [6, с. 5] і здійснюється завдяки декіль-
ком семемам, специфіка яких полягає в тому, що вони знахо-
дяться на перетині різних груп, полів; вони виражають різні 
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ступені людського пізнання, різні градації явищ об’єктивної 
дійсності [7, с. 120].

Методом суцільної вибірки з фразеологічних, пареміоло-
гічних словників, а також довідників афоризмів було виокрем-
лено 2 фраземи й 19 паремій (21 одиницю), з яких складається 
цей перехідний сегмент. 

Із двох представлених фразем одна знаходиться безпо-
середньо на межі двох полів, оскільки метафорично виражає 
стан, коли людина може опинитися або в одному, або в іншому 
світі: «Hayat memat meselesi» – «Питання життя або смер-
ті». Інша лексична одиниця при цьому несе негативну конота-
цію й відображає велику вірогідність того, що особа перейде 
до іншого потойбічного світу: «Canının derdine düşmek», «Can 
kaygısına düşmek» (досл. «Впасти в горе душі») – «Відчувати 
небезпеку для життя» (укр. «Відчувати лабети смерті»).

Зібраний паремійний матеріал можна розділити на дві гру-
пи: та, що має прямі номінації життя й смерті, і та, що таких 
не має, проте зі змісту стає очевидною їх семантика. В обох 
групах приблизно однакова кількість одиниць, що дає нам змо-
гу говорити про відсутність у турецькій свідомості пріоритетів 
щодо вживання тих чи інших паремій.

Говорячи про елементи з прямою номінацією, варто за-
значити, що 3 одиниці позиціонують смерть домінуючою над 
життям, а під останнім вбачається шлях, що логічно й завжди 
призводить до смерті, нівелюючи тим самим сутність самого 
життя, попереджаючи, що воно є конечним у будь-якому разі; 
також робиться акцент на порівняно невеликій кількості часу, 
за який слід багато встигнути:

«Yaşamak çok kişi için yeyip içerek ölümü beklemektir» – 
«Життя для багатьох людей – це очікування смерті, поки вони 
їдять і п’ють».

«Biz ne dersek diyelim, son söz bu hayatta dilsiz ölümündür». – 
«Що б ми там не казали, але останнє слово в цьому житті 
належить смерті».

«Yaşamak her saniye biraz ölmektir». – «Жити – це трошки 
помирати з кожною секундою».

У доповнення до цього 2 наступні паремії вказують на те, 
що дії й учинки за життя мають неабиякий сенс, особливо після 
смерті, а вона сама по собі вже є логічним підведенням лінії:

«Zor olan kahramanca ölmek değil kahramanca yaşamaktır». – 
«Важко не померти героєм, а жити, як герой».

«Hayattayken sesleri duyulmayanların ölümleri bilinmez». – 
«Смерть тих, чиї голоси не були почуті за життя, є невідо-
мою».

«Aslında yaşamak ölmekten daha zordur». – «Насправді жит-
тя важче за смерть».

Окрема група паремій, що також складається з двох оди-
ниць, зображує ставлення людини різного віку до смерті, що 
прийде. Із них стає зрозуміло, що лише люди літнього віку по-
чинають усвідомлювати те, що смерть прийде незабаром. Чим 
молодша людина, за поглядами турків, тим нижчий рівень усві-
домлення нею того факту, що вона смертна:

«Hayat bizi öyle aldatıyor ki galiba öldükten sonra bile 
öldüğümüze tamamıyla inanamayacağız». – «Ми так звикаємо 
до життя, що, мабуть, навіть після смерті до кінця в неї не 
повіримо».

«Ölüm fikri hayat safhalarını ne güzel sınırlandırır; çocuklukta 
anlamayız; gençlikte inanmayız; orta yaşta o bize görünür; 
ihtiyarlıkta biz ona bağlanırız». – «Думка про смерть дуже гарно 
окреслює межі життя: у дитинстві ми цього не розуміємо,  

в молоді роки – не віримо, у середньому віці вона нам ввижа-
ється, а в старості ми з нею пов’язані».

Окремою паремією є зв’язок зазначеної бінарної понятій-
ної пари з релігією. Для всього людства й для турків зокрема 
смерть завжди є містичною, переходом у потойбічний світ, про 
який усі лише мають уявлення, тож не дивно, що саме релігія 
може певною мірою прояснити ці таємниці:

«Dini yaşatan her şeyden önce ölümdür. Ölüme çare 
bulunmadıkça din ölmez». – «Те, що постійно живить релігію, – 
це, перш за все, смерть. Поки не знайдуть, як зарадити смер-
ті, релігія не помре».

Наступною великою групою паремій є ті одиниці, що не ма-
ють прямої номінації одного з елементів досліджуваної пари. 
Цікавим є той факт, що всі з нижченаведених фразеологізмів 
можна більшою мірою віднести до периферії номінативного 
поля концепту ЖИТТЯ, оскільки вони мають пряму номінацію 
лише цього поняття, проте зі значення можна зробити висновок 
про їх міжпольову природу.

Найчисельнішою групою (4 паремії) є одиниці, що повча-
ють людину за життя намагатися відтягнути момент смерті, 
адже життя є праведною, богоугодною справою. Не можна зда-
ватися, слід зберегти життя за будь-яких обставин:

«Doğru olan yaşamaya çalışmaktır». – «Достовірним є нама-
гатися жити».

«İyi yaşamak en iyi intikamdır». – «Гарно жити є найкращою 
помстою».

«Şansın varsa yaşamaya devam edersin». – «Якщо в тебе є 
шанс, продовжуй жити».

«Yaşam herşeye karşı yaşamaktır». – «Життя значить жити 
попри все».

Наступна група паремій позиціонує життя як Божий дар, 
тож варто жити, дати змогу й можливість жити іншим і намага-
тися не допустити їх смерті:

«Yaşa ve yaşat». – «Живи і дай жити».
«Yaşamın tek yolu paylaşmayı bilmektir». – «Єдиний спосіб 

жити – це вміти ділитися».
Існує й така нечисленна група паремій, що позиціонує жит-

тя через метафору. При цьому саме метафоричність натякає на 
драматичний кінець життєвого процесу за будь-яких обставин 
у вигляді настання смерті:

«Yaşam son perdesi kötü yazılmış bir oyundur». – «Життя – 
це вистава, остання сцена якої написана погано».

«Yaşamak bir borçtur». – «Життя – це борг».
Останньою паремією, яку ми віднесли до міжпольового 

сегмента, є досить суперечлива одиниця, що показує динаміку 
життєвого процесу через його постійну змінність, проте однією 
з останніх життєвих змін можна вважати смерть:

«Değişim yaşamın temelidir». – «Зміни – це основа життя».
Висновки. Семантичний аналіз міжпольових утворень є 

вкрай важливим етапом на шляху до повного й кращого опису 
будови номінативних полів концептів і моделювання їх когні-
тивної структури в подальшому. 

Зібраний лексичний матеріал є досить нечисленним по-
рівняно із загальною кількістю одиниць, які об’єктивують 
досліджувані концепти, проте він становить собою вкрай ін-
формативну частку в загальному лінгвоконцептуальному до-
слідженні. Основна частина одиниць при цьому є пареміями, 
і лише нечисленний відсоток становлять фраземи. У процесі 
дослідження паремії було поділено на 2 групи – з прямою но-
мінацією понять і без. 
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Прямо номінативні паремії визначають переважання 
смерті над життям, позиціонують її в якості логічного під-
ведення риски, а також показують ставлення людини різного 
віку до смерті під час її життя. Одна з представлених у цій 
групі паремій зображує міцний зв’язок містичного складника 
смерті з релігією.

Паремії без прямої номінації досліджуваних понять пред-
ставлені в основному лише словом життя й лише за змістом 
відображають його зв’язок зі смертю. З аналізу одиниць цієї 
групи стає очевидним, що життя є благословенним даром, його 
слід зберігати (як власне життя, так і життя інших) і за будь-
яких обставин намагатися не допускати смерті.
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Кацион И. А. Семантическая характеристика меж-
полевых образований номинативных полей концептов 
ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в турецкой языковой картине мира

Аннотация. Статья посвящена семантическому анали-
зу межполевого сегмента номинативных полей концептов 
ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в турецкой языковой картине мира. 
Исследование проведено методом сплошной выборки на 
материале, собранном из лексикографических источни-
ков, сборников афоризмов и авторских высказываний, а 
также описательным методом. Приведены семантические 
признаки паремий для дальнейшего их использования в 
формировании модели избранных концептов. Получен-
ные результаты позволяют увидеть приоритетность между 
жизнью и смертью во взглядах турок, их отношение к этим 
онтологическим понятиям, описывают возрастные, рели-
гиозные и метафорические аспекты мировоззрения нации 
в контексте этих категорий.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, номина-
тивное поле, бинарная оппозиция, межполевое образова-
ние, межполевой сегмент.

Katsion I. Semantic characteristics of interfield for-
mations of LIFE and DEATH concepts nominative fields  
in the Turkish worldview

Summary. The article has been devoted to the semantic 
analysis of interfield formations of LIVE and DEATH concepts 
nominative fields in the Turkish worldview. The investigation 
method is continuous sampling. The material is collected from 
different lexicographical sources and authors’ quotations. The 
other used method is the descriptive one. The paremia seman-
tical features have been stated for further concept modeling. 
The investigation results show the life and death balance in 
the Turkish worldview and their attitude to these ontologically 
deep concepts. The age, religious and metaphorical aspects of 
the national mentality are described in the framework of these 
categories.

Key words: concept, concept sphere, nominative field,  
binary opposition, interfield formation, interfield section.
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ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ЯДРОВИХ ЛЕКСЕМ  
КОНЦЕПТУ SCHÖNHEIT

Анотація. Стаття присвячена дослідженню лексичної 
сполучуваності, що є одним з основних аспектів концепту-
ального аналізу. У роботі проведено аналіз найбільш час-
тотного оточення прикметника schön та іменника Schönheit, 
які є ядровими лексемами концепту SCHÖNHEIT, а також 
визначено семи, які найчастіше актуалізуються в зазначе-
них словосполученнях.

Ключові слова: концепт, сема, комбірнаторна сема-
сіологія, сполучувальні потенції, закон семантичного уз-
годження.

Постановка проблеми. Краса в повсякденному розумінні 
є тим, що викликає захоплення, прагнення чимось милувати-
ся. Цей концепт є одним із основних емоційно-чуттєвих мен-
тальних утворень, він пов’язаний з інстинктивним розумінням 
прекрасного й наявними канонами краси. Тобто інстинктив-
ною в розумінні краси є загальнолюдська частина концепту 
SCHÖNHEIT, а раціонально-оцінна характеристика предметів, 
явищ, подій і якостей становить етнокультурну частину кон-
цепту SCHÖNHEIT. Будучи абстрактним поняттям, концепт 
SCHÖNHEIT у мовній свідомості пов’язується з предметом, 
якому дається естетична оцінність. Ми виходимо з того, що 
існують як предмети, естетична характеристика яких складає 
їх базову частину, так і предмети, які в колективній свідомо-
сті не пов’язані з можливістю встановлення естетичної оцін-
ності. Для визначення характеристик естетичної оцінності в 
німецькій лінгвокультурі необхідно встановити, які предмети 
(у широкому значенні) викликають естетичну реакцію як одну 
з найперших. Для встановлення такої типології застосовується 
аналіз сполучуваності слів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
лексичної сполучуваності є одним з основних аспектів кон-
цептуального аналізу. Аналіз найбільш частотного оточення 
прикметника schön та іменника Schönheit як ядрових лексем 
концепту SCHÖNHEIT дає можливість установлення тих зміс-
тових компонентів концепту, які з тих чи інших причин не за-
фіксовані в словниках, що дає змогу встановити лінгвокульту-
рологічні особливості концепту. 

Сполучення лексем, що здійснюється в потоці мовлення, є 
взаємозалежним зі значенням і лежить в його основі, оскільки є 
найважливішим власне мовним показником значення [1, с. 29]. 
Одним із правил лексичної сполучуваності є закон семантично-
го узгодження (термін Л. та В. Вунджеймерів), який зводиться 
до такого: для того, щоб два слова утворили сполучення, вони 
повинні мати, окрім розрізнювальних сем, одну спільну сему. 
Функцію об’єднання слів у сполучення може виконувати будь-
яка сема, що повторюється [2, с. 53].

Оскільки слово реалізує своє лексичне значення в складі 
синтаксичних одиниць [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] і є не лише структур-
ним, але й смисловим елементом, у реченні слова перестають 
існувати як окремі лексичні одиниці, а вступають у предика-

тивні відношення для утворення смислового цілого. Тому через 
лексичне значення, яке виражається за допомогою слів-розпов-
сюджувачів у процесі створення висловлювання, через семний 
склад слова і його лексико-семантичні варіанти можна встано-
вити зміст концепту, сформованого у свідомості певної лінгво-
культури [1, c. 29]. 

В основі комбінаторної семасіології лежить поняття син-
тагматики, тобто лінійні зв’язки слова, його сполучуваність, 
контекст. Між значеннями слова та його сполучуваністю існує 
тісний зв’язок. Значенням слова зумовлюється його сполучува-
ність, а розширення чи зміна сполучуваності слова (вживання 
слова в незвичайних контекстах) призводить до зміни його зна-
чення [10].

Однією з найважливіших властивостей лексичних одиниць 
є валентність, тобто здатність вступати у взаємні зв’язки як 
на рівні лексем, так і на рівні сем [11, с. 128]. Тобто це мож-
ливість сполучення мовних одиниць у мовленні, закладена в 
самій системі мови. На мовленнєвому рівні проявляється спо-
лучуваність слів, відбувається реалізація валентності слова.  
Під час розмежування валентності й сполучуваності врахову-
ється дихотомія мови й мовлення: валентність – явище мови; 
сполучуваність – явище мовлення, актуалізована в мовленні ва-
лентність. Валентність є однією з найважливіших структурних 
характеристик лексичних одиниць: вона фіксує сполучуваність 
лексичної одиниці з іншими й усю її дистрибуцію, тобто сукуп-
ність усіх сполучень (оточень, контекстів), у яких ця одиниця 
функціонує [12, с. 5]. 

Метою статті є дослідження найбільш частотного оточен-
ня прикметника schön та іменника Schönheit.

Поставлена мета визначає завдання статті: 
– визначити лексичні одиниці, які найчастіше корелюють із 

прикметником schön та іменником Schönheit;
– установити, які семи актуалізуються в таких словосполу-

ченнях.
Виклад основного матеріалу. Прикметник schön та імен-

ник Schönheit належать до слів із найбільшою частотністю. 
Так, у Мангеймському корпусі німецької мови зафіксовано 
6 583 413 випадків уживання прикметника schön і 436 838 ви-
падків уживання іменника Schönheit (для порівняння: glücklich –  
1 557 731 посилання, Glück – 2 623 648 посилань; freundlich – 
873 659 посилань, Freundschaft – 491 619 посилань). 

Аналіз лексичних одиниць, які найчастіше корелюють із 
прикметником schön, згідно з даними корпусу DWDS, дає змо-
гу встановити, які семи актуалізуються в тих чи інших словос-
полученнях. Отже, згідно з результатами дослідження, можна 
окреслити 4 тенденції.

1. Актуалізація семи прикметника schön «positiv auf das 
ästhetische Empfinden wirkend; von vollendeter Gestalt». При-
кметник schön актуалізує зазначену сему найчастіше з лексе-
мами die Frau (9360 прикладів у DWDS), das Mädchen (1730) 



59

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 27 том 2

у якості означення, а також із лексемою die Frauen (286) у яко-
сті предикативу, тобто відбувається об’єктивація краси люди-
ни, наприклад: «Sie ist eine schöne Frau, und ihre Schönheit 
machte sie zu ihrem Beruf: Waris Dirie ist Fotomodell, und mit 
ihrem schlanken Körper und den glatten, klaren Gesichtszügen 
gehört sie zu den international begehrten Top-Modellen»  
[MK: Süddeutsche Zeitung, 14.01.2000 р.]. 

У сполученні прикметника schön та іменника Schein 
(2448 прикладів) реалізуються інтегральні семи «positiv auf 
das ästhetische Empfinden wirkend; von vollendeter Gestalt» та 
«äußerer Eindruck» відповідно, наприклад: «Stollen, Lebkuchen, 
Mandelhörnchen – gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sind die 
Theken der Bäckereien prall gefüllt. Doch der schöne Schein 
der Weihnachtsleckereien trügt: In ihrem Kerngeschäft mit Brot 
und Brötchen haben die Bäcker zu kämpfen» [MK: Nordkurier, 
13.12.2013 р.].

Краса природи виражається в словосполученнях schöne 
Aussicht (2194 приклади), Blick ist schön (100) і Landschaft ist 
schön (84), в яких schön уживається як «positiv auf das ästhetische 
Empfinden wirkend; von vollendeter Gestalt», а Aussicht та 
Landschaft відповідно «Sicht nach verschiedenen Seiten, ins Weite, 
in die Ferne» та «Gebiet der Erde, das sich durch charakteristische 
äußere Merkmale von anderen Gegenden unterscheidet». Оскільки 
в семемах немає сем, які збігаються, в дію вступає допоміжне 
упорядкування – актуалізація потенційних сем, тобто акценто-
ване виокремлення в процесі мовного функціонування однієї  
з потенційних ознак слова під час одночасного перегрупування 
інших. Наприклад, згідно з даними Stilwörterbuch Duden імен-
ник Landschaft поєднується з такими прикметниками: herrlich, 
bezaubernd, malerisch, öd, düster, schwermütig, karg, gebirgig, 
steppenartig, і семантичний зв’язок реалізується за однією з ба-
гатьох сполучувальних потенцій кожного із цих окремо взятих 
слів сем [13, с. 163].

Аналогічна сема прикметника schön актуалізується в сло-
восполученнях eine schöne Stadt (3267 прикладів), die Stadt ist 
schön (226), die schöne Welt (2856), die Welt ist schön (410), die 
schönen Künste (2439), das schöne Bild (3375), die Bilder sind 
schön (162), das Dorf ist schön (208), das Haus ist schön (92), 
Musik ist schön (91), в яких реалізуються такі концептуальні 
ознаки краси, як краса архітектури та мистецтва, наприклад: 
«Venedig ist eine besonders schöne Stadt und wir haben es uns gut 
gehen lassen: Neben dem Besuch bekannter Sehenswürdigkeiten 
war auch genug Zeit für Kaffeehausbesuche und Shopping» [MK: 
Burgenländische Volkszeitung, 13.06.2013 р.]. 

2. Актуалізація семи прикметника schön «klar, nicht trübe». 
У частотних словосполученнях der schöne Tag (5294) і der Tag 
ist schön (130), das schöne Wetter (3839) і das Wetter ist schön 
(420) актуалізовано інтегральну сему прикметника schön «klar, 
nicht trübe» та інтегральні семи іменника Tag «Zeitraum etwa 
zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, zwischen Beginn 
der Morgendämmerung und Einbruch der Dunkelheit», а також 
іменника Wetter «Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten 
Zeitpunkt», наприклад: «Da gleich zwei Geburtstagskinder an Bord 
waren, sangen ihnen die anderen Bewohner ein Ständchen. Am Ziel 
angekommen, nutzten viele das schöne Wetter für eine Kaffeestunde 
auf der Terrasse, andere ließen sich die hausgemachten Torten 
im gemütlichen Cafe schmecken…» [MK: Mannheimer Morgen, 
18.04.2015 р.]. 

Оскільки у словосполученнях відсутні спільні семи, а та-
кож контрарні семи, такі смисли можна скласти [14, с. 137]. Од-

нак у словосполученнях der schöne Tag та der Tag ist schön при-
кметник schön може також репрезентувати сему «angenehm», 
наприклад: «Kinder können hier Kinder sein, sie können noch 
spielen, sie können Dinge ausprobieren, sie können Velo fahren, 
Parcours laufen, malen, sich beschminken lassen ... Es soll einfach 
ein schöner Tag für die Kinder sein, damit sie so viel wie möglich 
erleben können» [MK: Die Südostschweiz, 28.06.2014 р.]. Анало-
гічна сема прикметника schön актуалізується в словосполучен-
нях die schönen Momente (1544 прикладів) та die Zeit ist schön 
(136 прикладів). 

3. Актуалізація семи прикметника schön «angenehm».  
Абстрактне розуміння краси реалізується в сполученні при-
кметника schön з іменником das Gefühl (1524) у ролі означення, 
а також з іменниками das Leben (1085), das Fliegen (689), der 
Sieg (119) у ролі предикатива. У цих словосполученнях від-
бувається актуалізація семи «angenehm», наприклад: «Dieser 
Sieg ist schön und gut. Aber vielmehr zählt, dass wir einfach guten 
Fußball gespielt haben. Ich muss meiner Mannschaft ein dickes  
Lob aussprechen» [MK: Niederösterreichische Nachrichten, 
19.12.2007 р.].

У сполученні з іменником das Wort, яке є частотним і ста-
новить 3626 прикладів, актуалізується також потенційна сема 
прикметника schön «schmeichlerisch», «leer», наприклад: «Nicht 
schöne Worte, Taten sind heute gefragt» [MK: Die Südostschweiz, 
01.05.2014 р.].

Залежно від контексту в частотних сполученнях прикмет-
ника schön з іменниками die Dinge (2103) та die Sache (1548 при-
кладів вживання) відбувається актуалізація семи прикметника 
schön «angenehm» і семи синонімічних іменників die Dinge та 
die Sache «nicht näher bezeichnete, als bekannt vorausgesetzte 
Angelegenheit oder Geschehen», наприклад: «Stundenlang im 
Stehen Zug fahren ist schon alleine keine schöne Sache. Mit Kindern 
ist es ein Horrortrip» [MK: Die Zeit, 06.12.2010 р.]. В інших ви-
падках у зазначеному словосполученні поєднуються відпо-
відно семи «positiv auf das ästhetische Empfinden wirkend; von 
vollendeter Gestalt» та «nicht näher bezeichneter Gegenstand», 
наприклад: «Es sind richtig schöne Sachen abgeben worden, 
bei denen es schade wäre, wenn sie irgendwann weggeworfen 
würden. So hast du die Gewissheit, dass dein lieb gewonnenes 
Kleidungsstück von jemand anderem in Zukunft getragen wird» 
[MK: Die Zeit, 10.08.2009 р.]. 

4. Актуалізація семи прикметника schön «gut», «anständig».  
У сполученнях з іменником das Buch (1872) у ролі означення й 
іменниками die Geschichte (130), der Fußball (100) у ролі пре-
дикативу залежно від контексту schön може набувати значення 
hochaktuell, gut, fesselnd, spannend тощо, наприклад: «In seinem 
ersten längeren Prosatext findet er [Thomas Schenk] zu einer 
eigenen, lakonischen Tonalität. In langen Parataxen, die mitunter 
an Max Frisch erinnern, lässt er die Welt seines unspektakulären 
Helden erstehen. Der ist ein Hypochonder und Bünzli.  
Wir verstehen, dass seine Freundin es nicht mit ihm aushält. Aber 
er wüchst uns ans Herz. Ein kleines und stilles, präzises und sehr 
schönes Buch» [MK: NZZ am Sonntag, 14.02.2010 р.].

Сема «gut», «anständig» реалізується також у словосполу-
ченнях der schöne Name (1746), das schöne Beispiel (1742) та das 
schöne Geschenk (1247), в яких розкривається потенційна сема 
«passend», наприклад: «Als Serendipity-Prinzip definierte der 
amerikanische Soziologe Robert K. Merton vor fünfzig Jahren «die 
zufällige Entdeckung von wichtigen, nicht gesuchten Erkenntnissen 
durch einen theoretisch vorbereiteten Geist». Ein schönes Beispiel 



60

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 27 том 2

für dieses Prinzip ist etwa die Erfindung der Post-it-Klebezettel» 
[MK: Zeit Wissen, 20.09.2011 р.].

У частотному словосполученні schöne Regelmäßigkeit (1608) 
прикметник schön виражає ступінь вияву, інтенсивність озна-
ки, тобто надає іменнику Regelmäßigkeit градації, наприклад: 
«Bislang hat Silvester hier die schöne Regelmäßigkeit geherrscht: 
Seit einer gefühlten Ewigkeit haben die traditionsbewussten 
Motorbooty! – DJs im Molotow das Jahr ausgeläutet» [MK: Die 
Tageszeitung, 28.12.2013 р.].

У найбільш частотних сполученнях іменника die Schönheit 
з іншими лексемами згідно з даними DWDS простежуються дві 
основні тенденції:

1) актуалізація семи іменника die Schönheit «schönes 
Aussehen». Частотні словосполучення weibliche Schönheit 
(240  прикладів), blonde Schönheit (226) і dunkelhaarige Schönheit 
(80), Schönheit des Körpers (102) і Schönheit des Gesichts (34) ві-
дображають різні критерії краси людини, а саме: жіноча краса, 
красиве волосся (світле чи темне), красиве тіло та красиве облич-
чя, наприклад: «In Japan ist die Kirschblüte ein wichtiges Symbol, 
denn sie verkörpert den Anfang des Frühlings und steht für Aufbruch, 
Vergänglichkeit und die zerbrechliche weibliche Schönheit»  
[MK: Leipziger-Volkszeitung, 14.04.2014 р.].

2) актуалізація семи іменника die Schönheit «etwas 
besonders Schönes». У більшій частині найчастотніших 
словосполучень, кількість яких становить 35, актуалізуєть-
ся сема іменника die Schönheit «etwas besonders Schönes», 
причому в десяти словосполученнях ідеться про красу при-
роди, ландшафтів і архітектури – landschaftliche Schönheit 
(494 прикладів), Schönheit der Landschaft (426), Schönheit 
der Natur (495), Schönheit der Insel (121), archtektonische 
Schönheit (98), Schönheit der Heimat (81), Schönheit des 
Ortes (59), Schönheit der Umgebung (46), Schönheit der 
Berge (39), Schönheit der Gegend (32), Schönheit der Küste 
(31), наприклад: «Ist es die landschaftliche Schönheit des 
Lauerzersees, die prachtvoll eingebettete Insel Schwanau oder 
die heimelige Atmosphäre des Insel-Restaurants, die jedes Jahr 
viele Besucher auf die Insel lockt? wird im Text zur Vernissage 
vom letzten Samstag gefragt» [MK: Neue Luzerner Zeitung, 
15.04.2013 р.]. 

Наступною групою найбільш частотних словосполу-
чень є сполучення іменника die Schönheit із прикметни-
ками zeitlos (163 приклади), makellos (159), atemberaubend 
(144), strahlend (134), überwältigend (100), vollkommen (88), 
spröde (85), betörend (78), erhaben (72), unvergleichlich (68), 
überirdisch (67), які виступають у ролі означення й описують 
неземну, ідеальну красу, а семантичний зв’язок реалізуєть-
ся за однією з багатьох сполучувальних потенцій кожного 
із цих окремо взятих слів, наприклад: «Es gibt Wissenswertes 
über Tibet und seine Bewohner, Spannendes über Lawinen und 
Wetterstürze, amüsante und emotionale Geschichten sowie 
wunderschöne Aufnahmen aus dem tibetischen Hochland und 
dem Himalaya. Lassen Sie sich 120 Minuten entführen in eine 
fremde Kultur und genießen sie die atemberaubende Schönheit 
des Landes aus Felsen, Eis und Schnee» [MK: Leipziger-
Volkszeitung, 28.10.2014 р.].

Протилежним за змістом є словосполучення schlichte 
Schönheit, частотність якого становить 161 і в якому актуалі-
зуються семи прикметника schlicht «einfach» та іменника die 
Schönheit «etwas besonders Schönes», наприклад: «Das englische 
Volkslied aus dem 15. Jahrhundert bestach durch seine schlichte 

Schönheit in Wort und Melodie, abgerundet mit einem dezenten 
Gitarrenpart» [MK: Allgemeine Zeitung, 08.04.2015 р.].

Дивна, екзотична краса передається трьома сполученнями 
іменника die Schönheit і прикметників herb (167), exotisch (116), 
bizarr (100), наприклад: «Jetzt hat die Orchidee einen Namen: 
Gräfin Sandra Bernadotte hat die exotische Schönheit mit Sekt 
getauft» [MK: Neue Westfälische, 02.03.2012 р.].

Інтегральну сему «Ton» мають іменники die Musik (115), 
der Klang (49), die Melodie (36), der Тon (31), які належать до 
таких, що найчастіше поєднуються з іменником Schönheit. 
Іменник die Musik має диференційну сему «Tonkunst», 
die Melodie – «singbare, in sich geschlossene Tonfolge», der 
Klang – «Art, wie der Ton empfunden wird», der Ton – «hörbare 
Luftschwingung; Klang», наприклад: «Ihn [Paulus Waldmann] 
fasziniere die Schönheit der Orgel und die Schönheit der Musik»  
[MK: Salzburger Nachrichten, 28.01.2014 р.].

Cема іменника die Schönheit «etwas besonders Schönes» 
реалізується також у сполученнях з іменниками die Sprache 
(166), das Bild (106), die Form (72), die Schöpfung (58) та der 
Augenblick (53), кожен з яких актуалізує потенційні семи імен-
ника die Schönheit, наприклад: «Die Schönheit des Augenblicks 
einfach genießen zu können und sich in der Abgeschiedenheit einer 
fremden Person hinzugeben, die man vorher nie getroffen hat, das 
habe ich sofort aus meinem Leben wiedererkannt» [MK: Die Zeit, 
05.06.2007 р.].

Висновки. Отже, структурування картини світу можливе 
за допомогою дослідження специфіки найчастотніших сло-
восполучень із прикметником schön та іменником Schönheit, 
які репрезентують концепт SCHÖNHEIT, даючи змогу про-
аналізувати ментальний простір і встановити релевантні на 
синхронному зрізі ознаки краси. Найчастотніші семи вказу-
ють, які ознаки краси є найбільш релевантними. Так, най-
частіше в словосполученнях актуалізується сема прикмет-
ника schön «positiv auf das ästhetische Empfinden wirkend; 
von vollendeter Gestalt» (51,8% словосполучень), наступ-
ною за частотністю є «angenehm» (28,3% словосполучень). 
У 13,6% словосполучень прикметник schön виявляє сему 
«gut», «anständig». Найменш частотною є сема «klar, nicht 
trübe», яка простежується в 6,3% словосполучень. Сема 
іменника die Schönheit «schönes Aussehen» простежується у 
18,1% словосполучень, для 81,9% провідною семою є «etwas 
besonders Schönes», а семантичний зв’язок реалізується за 
однією з багатьох сполучувальних потенцій сем кожного 
окремо взятого слова. Перспективами подальших розвідок є 
дослідження словотвірного поля як форми мовної об’єктива-
ції концепту SCHÖNHEIT.
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Коваль И. И. Лексическая сочетаемость ядерных 
лексем концепта SCHÖNHEIT

Аннотация. Статья посвящена исследованию лексиче-
ской сочетаемости, что является одним из основных аспек-
тов концептуального анализа. В работе рассматривается 
наиболее частотное окружение ядерных лексем концепта 
SCHÖNHEIT – прилагательного schön и существительно-
го Schönheit, а также определяются семы, которые наибо-
лее часто актуализируются в указанных словосочетаниях.

Ключевые слова: концепт, сема, комбинаторная сема-
сиология, потенции сочетаемости, закон семантического 
согласования.

Koval I. Word co-occurrence of core words of concept 
SCHÖNHEIT

Summary. In this article, the problem of word co-occur-
rence that is one of the main aspects of conceptional analysis 
is investigated. The research deals with the most frequent dis-
tribution of core word of the concept SCHÖNHEIT – adjective 
schön and substantive Schönheit. In addition, the semes that 
are the most frequent in these co-occurrences are distinguished. 

Key words: concept, seme, combinatorial semasiology, 
the potency of word co-occurrence, law of semantic matching.
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и прикладной фонетики английского языка 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ БРИТАНСКИХ 
ШЕФ-ПОВАРОВ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению 
просодических (динамических) параметров речи британ-
ских шеф-поваров Делии Смит и Гордона Рамзи в момент 
представления рецептов приготовления блюд. Проведенное 
исследование показало, что динамической особенностью 
речи исследуемых информантов является уверенная авто-
ритетная манера, которая выражается в широком диапазо-
не интенсивности, максимальных показателях, что на пер-
цептивном уровне соответствует громкому четкому голосу.

Ключевые слова: динамические характеристики, ин-
тенсивность, квазиспонтанная речь, монологическая речь, 
гендерная идентификация.

Постановка проблемы. Одной из актуальных задач совре-
менной лингвистики является изучение особенностей социо-
фонетической вариативности речи. Гендерно обусловленная 
вариативность речи британских шеф-поваров представляет 
несомненный интерес в силу того, что до настоящего времени 
просодические (динамические) параметры их речи не получи-
ли должного освещения в литературе.

Анализ последних исследований и публикаций. Много-
численные вопросы, связанные с социофонетическим звучани-
ем речи, нашли свое отражение в трудах отечественных и зару-
бежных лингвистов: А.А. Калиты, Т.И. Шевченко, Дж. Уэллса 
и многих других [1; 5; 6]. Важность подобных исследований 
заключается в изучении просодических характеристик речи в 
социальном аспекте.

Цель исследования заключается в выявлении динамиче-
ских параметров гендерно обусловленной речи британских 
шеф-поваров.

В задачи исследования входило:
– проведение инструментального анализа квазиспонтанной 

монологической речи британских шеф-поваров;
– определение основных динамических характеристик 

речи участвующих в составлении речевых портретов британ-
ских шеф-поваров.

Основным материалом исследования послужили аудио-
записи квазиспонтанной речи исследуемых информантов, а 
именно Гордона Рамзи и Делии Смит, в момент представления 
рецептов приготовления блюд. Время звучания аудиоматериала 
составило 45 минут.

Изложение основного материала. Под квазиспонтанной 
речью понимаем разновидность спонтанной речи, которая ха-
рактеризуется определенной степенью подготовленности рече-
вого акта и находится под контролем говорящего, являясь зара-
нее определенной той или иной установкой. Наиболее спорным 
среди трех основных компонентов просодии (мелодия, динами-
ка, темп) является статус динамического компонента, которо-
му на акустическом уровне соответствует интенсивность, а на 
уровне восприятия – громкость.

Анализ интенсивности звучания относится к тем физиче-
ским характеристикам, исследование которых в области ин-
тонационного оформления речи осуществлено недостаточно 
 [3, с. 24]. Интенсивность является сложным акустическим фе-
номеном, который обусловлен целым рядом факторов, прежде 
всего, факторами чисто физиологическими [2, с. 7].

Интенсивность звучания зависит от напряженности и ам-
плитуды колебания голосовых связок. Чем больше амплитуда 
колебания, тем лучше звук. На слух различают уровень интен-
сивности. Он бывает низким, средним и высоким. Значения 
амплитуды интенсивности речи определяются в эксперимен-
тальных исследованиях преимущественно по максимальным 
и минимальным точкам, то есть во внимание, прежде всего, 
берется диапазон интенсивности. При анализе интенсивности 
фразы внимание сосредотачивается и на таких показателях:  
величина максимальной амплитуды интенсивности, ее место 
во фразе, средняя величина амплитуды интенсивности во фра-
зе в целом [3, с. 25].

Традиционно считалось, что английский язык, как и другие 
германские языки, является языком с динамическим (то есть 
силовым) ударением. Это означает, что интенсивность должна 
быть определяющим компонентом в акцентной выделенности 
состава. Английский язык также характеризуется более высо-
кими показателями степени выделенности ударных слогов по 
всем компонентам: интенсивности, ЧОТ, длительности; то есть 
ударение в английском языке действительно является более 
сильным [5, с. 54].

Результаты исследований Т.И. Шевченко, проведенных на 
материале спонтанной речи, показали, что максимум интен-
сивности локализован в терминальном тоне в 53,14% случаев,  
в первом ударном слоге – в 26,68% случаев и в шкале –  
в 20,18% случаев [5, с. 57].

Инструментальный анализ динамического компонента ин-
тонации продемонстрировал, что некоторые параметры этой 
просодической характеристики могут служить индикатором 
гендерной принадлежности говорящего. Изменение громкости 
играет важную роль при передаче эмоционально-модальной 
информации, более важные в смысловом отношении части 
предложения характеризуются более высоким уровнем сум-
марной интенсивности, то есть являются более громкими, чем 
малозначимые части предложения. 

В нашем исследовании рассматривались такие динамиче-
ские характеристики речи носителей британского варианта ан-
глийского языка: 

1) максимальные (Imax), минимальные (Imin) и среднесло-
говые (Imean) показатели интенсивности всей синтагмы (в дБ); 

2) динамический диапазон всех синтагм (в дБ); 
3) локализация максимума интенсивности в синтагме (пер-

вый ударный слог, шкала, ядерный слог). 
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Пиковая интенсивность речи исследуемых информантов 
продемонстрировала следующие показатели (рис. 1): Imean – 
среднее значение 80,0 дБ; 83,0 дБ – у Гордона Рамзи и 77,0 дБ – 
у Делии Смит. 

Рисунок 1. Пиковая интенсивность речи Делии Смит и Гордона Рамзи.
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Рис. 1. Пиковая интенсивность речи Делии Смит  
и Гордона Рамзи

В исследуемом материале наблюдается незначительное  
варьирование пиковой интенсивности в речи информантов, от-
метим несколько более высокие показатели пиковой интенсив-
ности в мужской речи по сравнению с женской. 

Следующей анализируемой динамической характеристи-
кой являлся средний диапазон интенсивности речи (то есть 

разница между максимальным и минимальным значением ин-
тенсивности в синтагме), который измерялся в дБ. Проведен-
ный анализ диапазона интенсивности информантов показал, 
что наиболее широкий диапазон интенсивности маркирует 
речь Гордона Рамзи (22,5 дБ). Диапазон интенсивности муж-
ской речи превышает диапазон женской речи (22,5 дБ – Гордон 
Рамзи, 21 дБ – Делия Смит). 

Полученные результаты по исследованию речи шеф-пова-
ров противоречат общеизвестным фактам, что диапазон жен-
ской речи шире, чем мужской [4]. Это, возможно, объясняется 
более эмоциональным характером речи информанта-мужчи-
ны. Речь Гордона Рамзи живая, энергичная, информант актив-
но использует в представлении рецепта блюда вариативный 
характер тональной организации, его речь громкая, четкая, 
уверенная.

Остановимся на рассмотрении вопроса позиционной 
обусловленности семантического центра в динамическом 
контуре синтагмы. В нашем исследовании были проанализи-
рованы усреднённые максимальные показатели в трёх пози-
циях: 1) на первом ударном слоге; 2) в шкале; 3) на ядерном 
слоге (табл. 1). 

Полученные результаты позволяют констатировать, что 
для речи Делии Смит характерным является сильноконечный 

Рис. 2. Осциллограмма фразы Делии Смит:  
“And the first thing you do | is have your heat turned to medium, | put the pan on without anything in it | to just warm it through”||

Рис. 3. Осциллограмма фразы Гордона Рамзи:  
“Now, | don’t season it, | because if you put the salt in now, | what actually happens – | it breaks down the eggs |  

and it starts turning into something sort of very watery”
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динамический контур, в то время как речь Гордона Рамзи мар-
кирует сильное начало контура. Наибольший процент лока-
лизации максимума интенсивности на первом ударном слоге 
представлен в речи Гордона Рамзи (44,3%). Меньший процент 
локализации максимума интенсивности на первом ударном 
слоге характеризует Делию Смит (32,5%). Ее же речь марки-
рует наибольший процент локализации максимума в ядерном 
составе (55,7%). 

Проиллюстрируем динамические показатели примерами из 
речи исследуемых информантов (рис. 2, 3).

Таким образом, проведённое исследование показало, что 
динамические характеристики речи являются достаточно ин-
формативными для гендерной идентификации речи шеф-по-
варов – носителей британского варианта английского языка. 
Можно выделить определённые дифференциальные признаки 
речи исследуемых информантов: более широкий диапазон ин-
тенсивности и сильноначальный динамический контур в муж-
ской речи, а также сильноконечный контур и постепенное уве-
личение среднего значения интенсивности в синтагме в речи 
женщины.

Выводы. Подводя итог проведенному анализу речи британ-
ских шеф-поваров (Делии Смит и Гордона Рамзи), мы можем 
заключить, что речь выступает главным средством самовыра-
жения личности. Как ее содержание, так и ее фонетические 
особенности создают у слушателя определенный психологиче-
ский портрет субъекта высказывания.

Просодической (динамической) особенностью речи иссле-
дуемых информантов является уверенная авторитетная манера, 
которая выражается в широком диапазоне интенсивности, мак-
симальных показателях, что на перцептивном уровне соответ-
ствует громкому четкому голосу.

Перспективой дальнейшего исследования считаем изуче-
ние корреляции межу динамическими характеристиками речи 
и невербальными компонентами коммуникации.
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Ковальчук О. К. Динамічні характеристики мов-
лення британських шеф-кухарів у гендерному аспекті

Анотація. Дослідження присвячене вивченню просо-
дичних (динамічних) параметрів мовлення британських 
шеф-кухарів Делії Сміт та Гордона Рамзі під час представ-
лення рецептів приготування страв. Проведене дослід-
ження показало, що динамічною особливістю мовлення 
досліджуваних інформантів є впевнена авторитетна мане-
ра, яка виражається в широкому діапазоні інтенсивності, 
максимальних показниках, що на перцептивному рівні від-
повідає гучному чіткому голосу.

Ключові слова: динамічні характеристики, інтенсив-
ність, квазіспонтанне мовлення, монологічне мовлення, 
гендерна ідентифікація.

Kovalchuk A. Dynamic characteristics of speech of 
British chefs in the gender aspect

Summary. This study is devoted to the study of prosodic 
(dynamic) parameters of speech of British chefs Delia Smith 
and Gordon Ramsay while presenting cooking recipes. The 
conducted research has shown that the dynamic feature of the 
speech of the informants being studied – is a confident authori-
tative manner of speech, which is expressed in a wide range of 
intensity, maximum indexes, which correspond to a loud clear 
voice at the perceptual level.

Key words: dynamic characteristics, intensity, quasi-spon-
taneous speech, monologue speech, gender identification.

Таблица 1

Позиционное расположение
Локализация максимумов  

интенсивности, %
Делия Смит Гордон Рамзи

Первый ударный слог 32,5 44,3
Шкала 11,8 15,5
Ядерный слог 55,7 40,2
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EXPLETIVE IT AND TRUTH VALUE IN ACADEMIC WRITING
Summary. In this paper we have analyzed syntactic struc-

tures with expletive it in terms of truth-value of the sentences 
in which they appear within the scope of academic writing. 
They have been considered as presupposition triggers and 
propositional attitude reports. The paper also presents a com-
municative approach to writing academic texts, taking the pe-
culiarities of their syntactic structure as a starting point.

Key words: expletive it, academic writing, proposition, 
presupposition, propositional attitude, truth value 

Scientific research always finds its representation in the text of 
science. Scholars not only rely on their own empirical research, but 
also on the research of their colleagues, which can be a premise of 
their own research, and all this usually happens through texts. That 
is why erroneous interpretation of academic texts (possibly, because 
of the way that text was written, too) may lead to scientific inaccura-
cies or mistakes. Thus, language is important both for cognition and 
for representation of results of cognition, in the form of academic 
discourse. 

Problem statement. When we use constructions with ex-
pletive it in sentences, we say something like “it seems that”, “it 
appears that” etc., but we mean something like “it seems to me”,  
“I think”, “I am of the opinion that”. There is no reference to the seat 
of knowledge in the impersonal construction like this, but often this 
seat of knowledge is the author/the speaker him/herself. Besides the 
reasons for and the effect of (if any) of using such impersonal at-
titudinal phrases instead of the personal ones, there are three more 
things that attract our attention here: 1) if the phrase with exple-
tive it is a part of proposition, 2) how it projects presuppositions,  
3) its truth value; and answering these three questions is the pur-
pose of this paper. 

A lot of recent research has been dedicated to the focus in the 
left periphery of the sentences [1; 2] and evidentiality markers [3]. 
Expletive it both functions as evidentiality marker and moves the 
evidence for the statement to the focal position, where it serves as 
an attitudinal operator as well. Relying on the latter syntactic and 
pragmatic theories, and also on the older tradition in philosophy of 
language [4; 5] we will do research into their influence on the truth 
value of propositions. 

Firstly, we need to define what type of syntactic structures is 
to be analyzed. These are structures with expletive it, such as in 
(1), which does not have any lexical meaning, that is with a for-
mal grammatical subject which does not project any lexical prop-
erties, but must fill the subject position (according to the EPP)  
[6, p. 69–70]. 

1) It seems that anthropology be used at this time to contribute 
to the debate on policing, for since the 1964 Police Act and the 
preceding Royal Commission which was generated through con-
cern over police practice, the organization has held an increasingly 
central place in the public imagination [BNC A0K 127].

2) It is good news that the introduction of GCSE has endorsed 
this kind of methodology and response [BNC CCV 1389].

Such constructions present either evaluative or evidential 
phrase that allows an author to place their evaluation or evidence in 
a priority position, making the meaning of attitude a starting point 
of an utterance and a perspective from which content of a sentence 
is viewed. With the help of expletive constructions it is separated 
from what it refers to, at the same time being salient and accentu-
ated. Such sentences in a way relate to indirect discourse, with that 
difference that instead of an expression referring to a speaker, which 
is characteristic of sentences in indirect discourse, we have an im-
personal construction; compare, for example, (3a) and (3b): both 
have two-place predicate “said” (or equivalent) and a demonstrative 
referring to an utterance. 

3) (a) He said that it was a complicated issue. 
(b) It was said that it was a complicated issue. 
It is interesting how a predicate in such sentences relates ex-

pletive (which in other cases of indirect discourse could represent 
the originating speaker or source of evidence), present speaker and 
a sentence. According to Davidson sentences of this type entail 
a paradox: on the one hand we discover semantically significant 
structure in a clause, not in a principal sentence, and on the other 
hand, the failure of consequence-relation invites us to treat clauses 
as semantically inert [5, p. 133].

When we speak about the relation between certain phenomena 
we describe in an academic piece of writing and the language we 
use to describe them, what really matters (or is supposed to mat-
ter) is coherence between our statements and reality, in a way that 
these statements hold to truth-conditions and are true. However, 
the meanings of the sentences of which we build our discourse 
do not necessarily correspond to these phenomena in such a way. 
According to Frege, the sense of a sentence is its proposition, not 
nominatum [4, p. 90]. He further states, that in every judgment a 
step is made from propositions to nominata (the objective facts) 
[4, p. 91]. From this follows that proposition alone does not give 
knowledge, but also nominatum alone is not the truth value of a 
sentence, so the truth value consists in proposition together with 
its nominatum. Then we have a real object (or objective fact), a 
sign, that represents it (a word, phrase or sentence) and sense of 
that sign. Be as it may, but this correspondence is not that easy to 
gain because of inconsistencies of the natural language, especial-
ly at the level of propositions and presuppositions, definition of 
which in certain cases (e. g. in complex sentences) often poses a 
difficulty; and it seems to be the case with expletive constructions. 
Special attention here is drawn by complex sentences with exple-
tive in a principal clause: the actual content of an utterance seems 
to come in a subordinate clause, but expletive clause seems to af-
fect its truth value in several ways. The problem is that one single 
proposition is formed by the principle sentence (in our case – with 
the expletive it) together with its clause, and, following Frege, the 
truth of the whole implies neither the truth nor the falsity of the 
subordinate clause, while the actual sense of the whole sentence 
appears to be contained exactly in the subordinate clause. Let us 
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have a closer look at such sentences considering expletive phrases 
as presupposition triggers. 

One of the issues of the biggest interest in presupposition re-
searches [7; 8; 9; 10] has been the explanation of the behavior of 
presuppositions occurring in embedded positions, within the scope 
of an attitude verb, including the cases when presuppositions are 
projected by this attitude verb. Among presuppositional triggers 
(expressions and constructions projecting presuppositions) there 
are factives [11] and clefts [12]. Presuppositions are viewed both 
as a semantic notion, whereby only sentences presuppose some-
thing [13] and a pragmatic notion involving both the speaker and 
the listener [13]. For the sentences with the expletive phrase in the 
principal clause it has the following consequences: on the one hand, 
semantically these presuppositions cannot be avoided, and pragmat-
ically they affect the context and communication (here – academic 
communication), which poses a problem, since addressees take a lot 
for granted. The structure we are going to speak about in this part 
of the paper are those with factive predicates (predicatives), “holes” 
in Karttunen’s terminology [8, p. 188], that seem to generally allow 
presuppositions to project.

Speaking about academic writing, where the concept of truth is 
the key one, some questions arise concerning such an evaluation.  
It may appear that utterances with factive evaluation can be viewed 
in terms of truth value. However, from the perspective of semantics, 
only the principal clause can be ascribed truth-value here, while 
the actual content of an utterance is found in a subordinate clause, 
which contains proposition as well; but, the factive predicate func-
tions as a presupposition-trigger, requiring from the proposition of 
a subordinate clause to be true, thus turning it into presupposition, 
which cannot be attributed truth-value any longer (it can only be 
true, never false, otherwise, the whole utterance is semantically in-
consistent). The subordinate clause becomes a complement of the 
factive predicate and a presupposition of a sentence as a whole [8], 
so what is expected to be a proposition, turns into presupposition, 
causing certain ambiguity for truth-conditions in discourse. 

Factive evaluative impersonal constructions create what can 
be called niches in language structure [15], which help to produce 
utterances that semantically seem to be true, even if they are not 
in reality. In other words, judging from the surface structure an ut-
terance is true, but it is only a halo covering another structure of an 
utterance, in regard to which the surface one is only a reflection, 
moreover, a distorted one. 

Verbs in higher clauses may also be propositional attitude re-
ports. They can be factive, as the above described, but not necessar-
ily. If we try to embed presupposition under trigger, e. g. “believe”, 
as in (4), we observe two types of inference, (a) and (b): 

(4) It is believed that they migrated to central Italy from Asia 
Minor or possibly further east in the eighth century B.C.; remaining 
dominant and independent until the third century B.C. after which 
they were gradually Latinised under Roman rule [BNC HBV 2084].

(a) they migrated;
(b) it is believed that they migrated.
According to Karttunen, predicates like believe are not clas-

sified as ‘holes’, but as ‘plugs’, which have the property that the 
presuppositions of the complement sentence are not presuppos-
tions of the superordinate sentence [8, p. 188]. That is, the imper-
sonal construction in the principal clause is not a presuppositional 
trigger, because the subordinate clause does not have to be true 
anymore: someone may completely believe in something without 
its being true. In this case (but not exclusively) we observe another 

function of impersonal construction – it serves as a propositional 
attitude report. 

Propositional attitude reports are associated with the cognitive 
relations people bear to propositions. As we find in Fintel and Heim 
[7], expressions like believe, know, doubt, expect, regret and so on 
are usually said to describe propositional attitudes, expressing re-
lations between individuals (the attitude holder) and propositions 
(intensions of sentences). All of these can be found in expletive 
phrases. Propositional attitudes are mental states that we might have 
towards propositions (e. g. belief, knowledge, suspicion, discovery 
etc.), expressed by such attitude predicates as believe, know, real-
ize, think, desire, discover, want etc. The domain of propositional 
attitudes, however, can be expanded to speech predicates (such as 
say, ask and so on), since these have many semantic and syntac-
tic parallels with attitude predicates [16], for example, both embed 
propositions and show the attitude of the author or any second/third 
person to them; also this sentence-embedding makes them similar 
in terms of propositions and presuppositions of a principal sentence 
and a subordinate clause. 

What is interesting about impersonal constructions as propo-
sitional attitude reports is that there is no reference to the source 
of attitude. There is a predicate which refers to proposition, but no 
person (subject) associated with that predicate. So, it may appear 
that authors in this way may express an attitude, distantiating them-
selves from it. 

There are also expletive phrases which function as modal oper-
ators, for example, it could be that, it is possible, it seems, it must 
be, it should be, it is necessary etc. Modality in such cases explicitly 
refers to the whole statement, not an object (modality de dicto), and 
expletive phrases demonstrate how thoughts, ideas are modalized 
in academic writing. Modality as an expression of propositional 
attitude means that the predicate which expresses attitude carries 
proposition of a sentence. For example, the sentence It is said that 
the earth is round is true, if somebody really says so, and it is not 
necessary for the earth to be round for the statement to be true [17]. 
Such constructions take the commitment off the author, since he/she 
in fact does not make their own statement, but refers to some source 
(which, by the way, may not even exist), while the most important 
information is found in that part of a sentence, which comes to be 
out of proposition, and the actual proposition loses its propositional 
features – it becomes inappropriate to speak of its truth-conditions. 
Impersonal constructions then make it possible for authors to dis-
tantiate themselves from the modal stance, and they add objectivity 
and authoritativeness to the whole statement, in case there is not 
enough evidence for it to do without modality at all. Nevertheless, 
authors of academic texts should be careful with modality. 

Another point, expletive phrases mark evidentiality. Evidential-
ity is a grammatical category, the most important meaning of which 
is a source of information [18, 3]. In many languages reference to 
the source of information marks also speaker’s attitude to the re-
liability of this information [19, p. 342–343]. This can be seen in 
English impersonal constructions. For example, a sentence with a 
construction of the type “It is said that…” has three meanings: (1) a 
speaker refers to the second/third persons as a source of information;  
(2) a speaker is not sure, whether information is true (modal mean-
ing); (3) a speaker avoids responsibility for truthfulness of present-
ed information (this meaning points that the construction also func-
tions as a hedge). The second meaning relates evidentiality with 
epistemic modality (evidential modality in Palmer’s classification 
[20]). The construction “It is said” introduces indirect discourse, 
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and contains a lexical marker of evidentiality, but, being imperson-
al, does not refer an addressee to the source of information, show-
ing that the source of evidence is not the author of an utterance, 
and focalizes the information that the author is trying to restrict  
his responsibility for proposition. Turning to academic writing,  
every realization of the category of evidentiality conceals or reveals 
a source of information, and since the purpose of any academic text 
is to establish the real world picture, then a source of information  
is very important in it as an instrument for interpretation of its truth-
fulness. 

Conclusions. Writing academic texts aims at establishing and 
spreading the truth, so the truth value of the sentences they consist 
of cannot be overlooked. One of the syntactic structures which af-
fect truth value are constructions with expletives. Sentences with 
expletive it have their peculiarities in terms of semantic mean-
ings independent of the context. But context, the pragmatic aspect 
should be always taken to consideration when using them in order 
to avoid communicative deviations which in this case also mean 
scientific mistakes. That is why authors should be careful when 
using them for expressing their evaluation towards information in 
propositions if they lack evidence and do not want to add it to the 
common ground. Also, expletive it constructions distantiate authors 
from propositions they express and reduce their responsibility for 
truth-value. Focal position of such constructions in the sentence 
structure raises question for further study. 
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Кунець Х. Б. Експлетивне it та значення істинності 
в академічному письмі 

Анотація. У статті аналізуються синтаксичні  
конструкції з експлетивним it у термінах значення істин-
ності речень, в яких вони вживаються, в академічному 
письмі. Розглянуто, як названі конструкції проектують 
пресупозиції й виражають пропозиційне ставлення. Стат-
тя також представляє комунікативний підхід до академіч-
ного письма. 

Ключові слова: експлетивне it, академічне письмо, 
пропозиція, пресупозиція, пропозиційне ставлення, зна-
чення істинності.

 
Кунец Х. Б. Эксплетивное it и значение истинности 

в академическом письме
Аннотация. В статье анализируются синтаксические 

конструкции с эксплетивным it с точки зрения значения 
истинности предложений, в которых они используются,  
в академическом письме. Рассмотрено, как названные кон-
струкции проектируют пресуппозиции и выражают про-
позициональное отношение. Статья также представляет 
коммуникативный подход к академическому письму.

Ключевые слова: эксплетивное it, академическое 
письмо, пропозиция, пресуппозиция, пропозициональное 
отношение, значение истинности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ  
ПРОЦЕСС ВЗАИМНОГО ОБОГАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исто-
рической взаимосвязи тюркских языков. При отсутствии 
или слабости подобных связей наблюдаются ослабление 
либо отсутствие развития взаимного обогащения языков 
и наречий. Возникновение групп тюркских языков спо-
собствовало также становлению сходства между ними 
по определенным лингвистическим критериям. Развитие 
языков вне зависимости от наличия или отсутствия между 
ними родственных связей играет существенную роль в пер-
спективном развитии языка в рамках пространства и вре-
мени соответствующего периода исторического развития. 

Ключевые слова: турецкие языки, языковое обогаще-
ние на уровне государственного языка, дифференциация 
диалектов разговорного языка.

Постановка проблемы. Взаимосвязь тюркских языков 
зависела от исторических факторов и ряда других условий. 
Тюркские языки, возникшие в итоге исторического развития и 
дифференциации одного праязыка, могут быть связаны меж-
ду собой более или менее прочными связями. Чем сильнее 
были связи, тем быстрее шел процесс взаимного обогащения.  
Если же связи были слабыми или совсем отсутствовали, то не 
было и взаимообогащения. Современное состояние тюркских 
языков требует возврата к данному процессу и его более углу-
бленному изучению. Существуют разные точки зрения отно-
сительно процесса дифференциации древнетюркских языков. 
Прежде всего, следует учитывать вне зависимости от того, 
какой, родственный или чуждый, язык оказывает влияние на 
исходный язык, причем в рамках временного пространства, пе-
риода и места воздействия.

Изложение основного материала исследования. Язык, 
как известно, имеет письменную и устную формы выражения. 
Язык, существовавший вначале в устной форме, впоследствии 
отличается от письменного языка. Период, когда у устного 
языка или речи не было письменного аналога, оценивается по 
характеру функционирования языка, его самобытности и бо-
гатству, лексико-грамматическим особенностям. Известно, что 
здесь есть определенные издержки, то есть письменный язык 
способствует более активному развитию указанных параме-
тров. Исследователям приходится обращаться к письменным 
источникам соседних языков, к устному народному творчеству, 
диалектизмам, говорам и стилям речи, а также к мифам и ска-
заниям.

«Обращение к письменной речи случается в определенное 
время, исходя из потребности людей в общении. Ясно, что зву-
ки речи безо всякого перевода их в графическое изображение 
могут быть в определенное время утрачены. К примеру, если 
необходимо на большом расстоянии передать информацию, 
поручение, приказ, сделать это через определенный период 
времени, к примеру, через год, становится уже труднее. Но сде-
лать это при помощи письменности намного легче. Кроме того, 

устная речь не может быть передана на большие расстояния 
без средств записи речи. Именно потребность в передаче на 
расстояние звуков речи привела к необходимости сохранения в 
памяти речи, ее передачи, проверки и защиты». 

Становление письменности послужило не только переда-
че информации на дальние расстояния, но и ее сохранению. 
У письменной речи есть своеобразные признаки, которые от-
личают ее от устной речи. Письменность материализует язы-
ковой материал. Письменная речь требует также следования 
правилам определенной знаковой системы. Письменная речь 
постепенно развивается, применяя систему определенных 
правил. Письменная речь, по сравнению с устной речью, яв-
ляется более консервативной и обеспечивает сохранение пра-
вил языковых структур. Письменная речь реализует такие свои 
функции, как передача информации на дальние расстояния, ее 
сохранение и накопление. Во всех случаях наличие языка на 
том или ином уровне, мысли и суждения о ее системе формиру-
ются на основании ее древних памятников, все это развивается 
и превращается впоследствии в научные факты. 

Орхоно-енисейский древнетюркский язык в старой тюрк-
ской языковой системе исследуется на основе письменных ру-
нических памятников. Рукописи найдены в долинах рек Орхон 
и Енисей. Письменные памятники связаны с языком тюркских 
племен, живших еще до появления скандинавских рунических 
письменных памятников V–VII веков. Письменные памятни-
ки найдены в притоках Енисея, на берегах рек Талас и Суджи, 
потому так и называются «таласские и суджийские рукописи». 
Они отражают языковые особенности их носителей V–VI ве-
ков. Еще большие по объему памятники были найдены на бере-
гу реки Орхон и называются «орхонские рукописи». Они боль-
ше отражают в себе языковые особенности тюркских племен 
VII–VIII веков. Как видно, орхоно-енисейские памятники от-
ражают более чем двухвековую жизнь тюркских наречий того 
времени. Причем выявляется определенная дифференциация 
языков у носителей его в V и VII веках.

Б. Халилов пишет об этом, что «естественно, что язык ор-
хоно-енисейских памятников VII–VIII веков, принадлежавший 
древним тюркам, проживавшим в Сибири, Монголии, вокруг 
указанных рек, отличался от языка прототюрков. Это является 
первым этапом дифференциации носителей наречия орхоно- 
енисейских памятников от языка прототюрков» [1].

А. Демирчизаде отнес вышеуказанные памятники Талаша 
и Суджи к тюркскому языку V–VI веков. Помимо этого, гово-
ря об уйгурских памятниках, можно прийти к выводу, что они 
строятся на алфавите, исходящих из согдийской письменности. 
В тюркологии это называется «уйгурский алфавит». Уйгуры 
приспособили алфавит к своему языку, на основе которого 
примерно в V–XIII веках он стал широко распространяться. 
А. Демирчизаде подчеркивает, что «последние исследования 
показали, что на основе этой письменности, начиная с V века, 
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вплоть до XV века на тюркском языке было написано много 
литературных произведений» [1]. 

Часть произведений, написанных на уйгурском языке, от-
ражают в себе особенности языка V–VI веков. К примеру, к 
этим произведениям следует отнести «Манихейские молитвы». 
Остальная часть произведений отражает в себе особенности 
языка уже IX–XIII веков. Стоит отметить, что письменные уй-
гурские языки отразили в себе особенности согдийско-уйгур-
ского, манийского, брахманийского, сирийского, тибетского и 
прочих алфавитов [2].

Переход ряда материалов из уйгурского языка в древние 
тюркские языки в V веке говорит о первом периоде дифферен-
циации и близком участии этого языка в обогащении других 
тюркских языков. 

Следует согласиться с мнением Б. Халилова, согласно ко-
торому орхоно-енисейские памятники являются первым эта-
пом различения прототюркских языков. Наряду с этим следует 
учесть участие в этом процессе и уйгурского языка.

На каждую языковую систему оказывает влияние ее пись-
менная фиксация, это влияние проявляется в фонетической 
и грамматической системах. С этой точки зрения следует,  
по-видимому, учитывать письменную систему языка как диф-
ференцирующий фактор. Известно, что в период тюркских ис-
ламских государств, таких как Караханлинское, Сельджукское, 
Джигатайское, Османское государства, использовали при запи-
си языка арабский алфавит. Источники языка на основе араб-
ского алфавита охватывают период после Х века. 

Здесь наблюдается уже довольно высокий уровень диффе-
ренциации. Ясно, что письменные памятники характеризуют 
конкретно язык того или иного тюркского народа. После Х сто-
летия многие тюркские языки сформировались как общена-
родный язык. Одновременно и памятники, сохранившиеся на 
основе арабской письменной традиции, также явились обоб-
щающим фактором, разделив тюркские языки на определен-
ные группы. Наряду с такими произведениями, как «Кудатгу 
Билиг», «Хиббетил-хагаиг», следует напомнить о таких произ-
ведениях, как «Китаби-дивани-люгет-ит-тюрк», предположи-
тельно написанный в XV веке «Кодекс Куманикус». Последнее 
произведение написано на латыни.

В период Османской империи, Турецкой Республики при-
менялся арабский алфавит и затем латиница, в тюркских респу-
бликах СССР писали на кириллице, затем перешли на латынь 
(получив независимость). Можно сказать, что в этот период 
дифференциация языков подошла к концу. Одновременно сто-
ит указать, что изменение алфавита способствовало углубле-
нию дифференциации.

Согласно Б. Халилову, процесс второй дифференциации 
начался с XI века. Он подчеркивает, что М. Кашкари («Кита-
би-дивани-люгет-ит-тюрк») и Юсиф Баласагунлу («Китабгю 
билик») уже представляют языковые нормы тюркского языка. 
Каждое из указанных произведений рассказывает о сосредо-
точенных в определенном географическом ареале тюркских 
племенах.

М. Кашкари написал свое произведение на основе материа-
лов диалекта хаганийе, причем он сравнивал языки и диалекты 
20 племен. Произведение Юсифа Баласагунлу охватывает осо-
бенности языка государства Караханидов [1, с. 15].

Таким образом, одной из основных причин дифференциа-
ции тюркских языков было различие в алфавитах, в письмен-
ности. Как подчеркивал А. Демирчизаде, дифференциация 

началась примерно в Х веке. Б. Халилов вторую волну диф-
ференциации относит к XI веку. Естественно, что выделенные 
М. Кашкари 20 тюркских диалектов говорят о завершении 
этого процесса. В последующих периодах между тюркскими 
языками также продолжалось расслоение. Б. Халилов пишет об 
этом, что «в XI столетии в тюркских диалектах возникли фо-
нетические различия, создавшие основу для очередной волны 
дифференциации. На основе этих различий и начался второй 
этап дифференциации. Третий этап охватывает XII–XVI века. 
После XI столетия тюркские наречия стали выделяться и зани-
мать доминантное положение в таких регионах, как Византия, 
Индия, Россия, Кавказ и т. д. Обширность территории, занима-
емой тюрками, способствовала образованию различных языков 
и наречий, в частности джигатайской языковой группы, тюрк-
ской (анатолийской) языковой группы, кумано-кыпчакско-по-
ловецкой группы, огузской языковой группы [1, с. 20]. 

Становление тюркских языковых групп создало возмож-
ность формирования внутригрупповых лингвистических кри-
териев, дававших возможность определить степень их сходства 
или различия. Тюркские племенные объединения, тюркские 
роды были многочисленными, поэтому их проживание на об-
ширных территориях привело к еще более резкому размеже-
ванию между языками. Именно поэтому не затруднительно 
определить группы тюркских языков. Впоследствии диф-
ференциации сказались на становлении тюркских языковых 
групп. В то же время шел процесс социально-экономического 
расслоения между племенами и народами в том числе и на ос-
нове языкового различия. 

Считается, что число тюркских племен и племенных объ-
единений на самом деле было намного больше. В словаре 
В.В. Радлова можно на основании выявленных различий между 
диалектами (или языками) определить уровень и степень этих 
различий [1, с. 21–22]. В указанном словаре есть 32 варианта 
наречий тюркского языка. Естественно, что такое многообра-
зие тюркских языков и наречий сформировалось, начиная при-
мерно с XI века. Однако рост различий или дифференциации 
связан не только с различными применяемыми алфавитами. 
Ведь не все диалекты имели свою письменность, причем это 
продолжалось в течение длительного периода. Следовательно, 
можно прийти к выводу, что есть и другие причины.

Б. Халилов определил две причины, которые способствова-
ли формированию фонетических различий в тюркских наречи-
ях, а именно: 1) проживание в различных общинах и странах; 
2) географические и климатические различия (ландшафт, при-
родные богатства и проч.) [1, с. 16–17]. Он пишет, что «разли-
чия в географическом ареале, в местности, в стране, социаль-
ном и политическом развитии, межпоколенческих отношениях 
и др. привели к тому, что сегодня в Турции, Азербайджане,  
Казахстане, Киргизии, Туркмении сформировались и функци-
онируют разные тюркские языки. И сегодня эти языки сохра-
няют древнюю, первичную фонетику, лексику и грамматику, 
вместе с тем имеют своеобразие в развитии» [1, с. 18–19].

Как уже отмечалось, все тюркские языки имеют общий 
корень, общие истоки. Это и есть тюркские языки – совре-
менный турецкий, азербайджанский, казахский, туркменский, 
узбекский, башкирский, чувашский, гагаузский и проч. язы-
ки. Все они развиваются как самостоятельные языки. Слово 
«тюркский» сохраняет свой корень в государственном языке 
Турецкой Республики. Это не обобщающее слово, а название 
языка.
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Таким образом, формирование на базе древнего диалекта 
тюркского языка в виде диалектов, наречий в родах, племенах 
и улусах приняло широкий характер именно в XI веке. Это 
было отражено в знаменитом словаре М. Кашкари. То, что он 
назвал 20 тюркских наречий, рассмотрел их, подтверждает 
идею о дифференциации тюркских языков в указанный период.  
К примеру, процесс отделения уйгуров от древних тюрок изла-
гается на основе интересных предположений. Уйгуры облада-
ли письменностью еще до ислама. Они занимали сравнительно 
сильные позиции в экономическом и социальном положении.  
В XI веке страны Бархан и Табгас (вместе назывались «Ма-
чин») Китая находились в экономически зависимом положении 
от уйгуров. У них было сильное государство. Хаган получил 
имя «Кюль Бильге Хаган». Ввиду того, что они не принима-
ли ислам вплоть до XI века, их прозывали татами (то есть чу-
жак, неверный). Так их называли те тюркские народы, которые 
приняли ислам. Тюрки-мусульмане длительное время считали 
татами Табгадж, они сражались с ним, находились во враждеб-
ных отношениях.

Следовательно, один прототюркский язык после длитель-
ного процесса дифференциации через определенное время со-
здал основу для становления ряда новых, но на единой тюрк-
ской основе, языков. Это привело к отдалению и еще большей 
дифференциации языков.

В последние десятилетия ХХ века изменения в политиче-
ской карте мира были связаны с увеличением числа независи-
мых государств. Распад Советского Союза привел к созданию 
национальных государств на базе бывших союзных республик. 
В итоге Азербайджан, лишенный когда-то независимости, смог 
вернуться к суверенному существованию. Принятым 18 октя-
бря 1991 года Конституционным законом «О государственной 
независимости Азербайджанской Республики» суверенитет 
Азербайджана был восстановлен.

Получение независимости привело к значительным измене-
ниям экономической, политической и социальной жизни стра-
ны. Прерывались прежние связи, все это сопровождалось также 
образованием новых связей. Отношения с Россией и другими 
странами бывшего Советского Союза слабели, но братские от-
ношения Азербайджана с Турцией начали быстро развиваться.

Для каждого объединения, для социальной сплоченности 
типичен комплекс внутренних, а также внешних коммуника-
ций. Язык играет важную роль в реализации всех этих кон-
тактов. Политическая и экономическая ситуация, изменения 
непосредственно воздействуют на связи, их направления и 
формы развития языковых процессов. Роль языка в обще-
стве, изменения, которые происходят в языке, тесно связаны 
с государственностью. «Государственность является оплотом 
языка, его движущей силой и гарантом влияния в обществе. 
Развитие языка, его обогащение и влияние замкнуты на госу-
дарственности, язык считается одним из ведущих атрибутов 
государственности. Роль языка в жизни общества на основе го-
сударственности растет, расширяя возможности для получения 
информации» [3, с. 3].

Создание независимого Азербайджанского государства, 
конечно же, привело к необходимости определения азербайд-
жанского языка как предмета международного права. Госу-
дарственный язык Азербайджанской Республики предлагали 
назвать азербайджанским диалектом тюркского, турецким или 
просто азербайджанским языком, шли конкретные дискуссии 
вокруг именования.

«В первой Конституции независимой Азербайджанской 
Республики при рассмотрении проекта государственного языка 
название языка было предметом широкого обсуждения. Задача 
комиссии по разработке нового конституционного проекта со-
стояла в обсуждении проблемы в различных научных формах, 
на встречах, в организациях, на предприятиях, проблема была 
подробно рассмотрена в свободной, демократической манере. 
Наконец, 12 ноября 1990 года народ через референдум проде-
монстрировал свою позицию в отношении азербайджанского 
языка как государственного языка Азербайджанской Республи-
ки, поддержав проект» [4].

С принятием новой Конституции азербайджанский язык 
получил статус государственного языка. Конечно, азербайд-
жанский язык не впервые получает статус государственного 
языка. Эта статья была принята еще в 1978 году в Конституции 
Азербайджанской ССР, которая являлась частью Советского 
Союза. Если в Конституции 1978 года это был официальный 
язык, то в настоящее время существует полное единство между 
законом и реальностью. Принятие азербайджанского языка в 
качестве официального государственного языка способствова-
ло тому, что он используется в качестве официального языка. 
В этой области нет никаких препятствий [5].

По Конституции 1978 года азербайджанский язык был 
объявлен государственным языком, однако закон о его при-
менении не был принят. Закон «О государственном языке» 
впервые принят в Азербайджанской Республике после 22 де-
кабря 1992 года – 30 сентября 2002 года. В первом пункте пер-
вой статьи закона определено, что «долг каждого гражданина 
Азербайджанской Республики знать государственный (азер-
байджанский) язык». Во втором пункте говорится, что «азер-
байджанский язык используется во всех сферах политической, 
социальной, экономической и культурной жизни страны». 
В четвертом пункте указывается, как расширить сферу приме-
нения языка. «Деятельность, связанная с применением государ-
ственного языка в органах государственной власти и местного 
самоуправления, государственных структурах, политических 
партиях, неправительственных организациях (общественных 
объединениях и фондах), профсоюзных организациях, дру-
гих юридических лицах, их представительствах и филиалах,  
учреждениях в Азербайджанской Республике, осуществляется 
в соответствии с настоящим Законом, в том числе на государ-
ственном языке ведется делопроизводство» [6].

Следует отметить, что Закон «О государственном языке» 
способствовал расширению применения его в официальных 
церемониях, в образовании, сфере обслуживания, рекламе 
и объявлениях, правоохранительных органах, вооруженных 
силах, в нотариальных действиях, административных проце-
дурах, международной переписке и т. д. Таким образом, воз-
можности применения государственного языка значительно 
расширяются.

Создание независимого государства дало толчок к фор-
мированию и развитию собственной армии. Система военной 
терминологии формировалась в советский период и, таким 
образом, адаптирована к российской военной терминологии. 
Отсутствие армии, развитие русского языка в армии сопрово-
ждались увеличением количества заимствований. Рота, завод, 
батальон, сержант, старшина, лейтенант и другие сло-
ва заимствованы через русский язык, таких слов множество.  
Создание армии привело к изменениям в военной терминоло-
гии в некоторых ключевых моментах. Для создания новых слов 
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в азербайджанском языке велась активная работа. Образовы-
вались новые военные термины: gizir, tabor, taqım, çavuş, bölük 
(прапорщик, батальон, взвод, отряд). Некоторые из этих слов 
также заняли свое место в общей лексике языка. Большую роль 
в развитии отраслевых пластов языка играет пресса. Термино-
логии прессы в развитии данной области меньше. Стоит упомя-
нуть газету «Азербайджанская армия», где также используются 
новые военные слова и фразы. 

Выводы. Таким образом, становление независимого госу-
дарства наряду с множеством других социальных и природ-
но-экономических факторов обеспечивает основу для развития 
различных сфер языка. Эти новые области языка тем самым 
реализуют творческий потенциал языка.
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Курбанли Н. Ч. Сучасні фактори, що зумовлюють 
процес взаємного збагачення мов

Анотація. У статті розглядаються питання історич-
ного взаємозв’язку тюркських мов. За відсутності або 
слабкості подібних зв’язків спостерігаються ослаблення 
або відсутність розвитку взаємного збагачення мов і діа-
лектів. Виникнення груп тюркських мов сприяло також 
становленню подібності між ними за певними лінгві-
стичними критеріями. Розвиток мов незалежно від на-
явності або відсутності між ними родинних зв’язків 
відіграє істотну роль у перспективному розвитку мови 
в рамках простору й часу відповідного періоду історич-
ного розвитку.

Ключові слова: турецькі мови, мовне збагачення на 
рівні державної мови, диференціація діалектів розмов-
ної мови.

Kurbanli N. Modern factors determining the process  
of mutual enrichment of languages

Summary. Article tells about the historical ties of Turk-
ish languages. While this ties are weaking and or not existing,  
in the process of mutual enrichment weaking and not exist-
ing is in the spotlight. Creating a groups of Turkish languages 
makes an opportunity to placing the languages similar with 
some linqustive features. Language developing, despite of  
if it kindred language or not, influence the other language, the 
time, using area of this language and processes during this time 
makes a big sense in this issue.

Key words: Turkish languages, language enrichment the 
official language, differentiation of languages spoken lan-
guage.
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СПОСОБИ КОНСТРУЮВАННЯ ГІПОТЕТИЧНО-ФАНТАСТИЧНОГО 
МОЖЛИВОГО СВІТУ В ОПОВІДАННЯХ БЕРНАРА ВЕРБЕРА  

(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ “L’ARBRE DES POSSIBLES”)
Анотація. Статтю присвячено виокремленню способів 

конструювання можливих світів в оповіданнях сучасного 
французького письменника-постмодерніста Бернара Вер- 
бера. Дослідження проведено з урахуванням екстра-
лінгвальних – специфіки сучасного літературного процесу 
й жанру, до якого належать твори автора, фактів із його жит-
тя та інтралінгвальних чинників – композиційно-стильових 
особливостей оповідань автора, оповідний простір яких ви-
значено як гіпотетично-фантастичний можливий світ. 

Ключові слова: можливий світ, постмодернізм, опо-
відання, текстова референція, екстралінгвальні чинники, 
інтралінгвальні чинники.

Постановка проблеми. Художня вигадка, фікційність,  
а отже, світ художнього твору в різнобічному висвітленні по-
стійно перебуває «на гребені хвилі» міждисциплінарного мейн-
стриму сучасних філологічних студій. Результати наукових по-
шуків не тільки лінгвістів, а й філософів і логіків ХХ – початку 
ХХІ століття дають право розуміти текст як результат реакції 
людини на світ та інші тексти [1, с. 6, 89], розглядати його як 
наслідок або граничну одиницю мовного відображення світу – 
світу, можливого відносно реальної дійсності [1, с. 8, 92]. 

Прийнято вважати, що терміносполука можливий світ 
уведена в науковий арсенал на початку XVIII століття філосо-
фом, математиком і фізиком Г. Лейбніцем, хоча останнім часом 
з’являються твердження (А.А. Веретенніков, С.А. Єремеєва, 
Ю.А. Обелець), що спроби дослідження цього явища зроблені 
задовго до появи трактатів німецького вченого. Теорія Г. Лейб-
ніца репрезентує один із загальновизнаних підходів до розу-
міння поняття можливого: у процесі творення світу Бог мав 
вибір і з-поміж багатьох можливих світів вибрав найкращий 
[2, с. 135–136]. До філософів, котрі вивчали природу й специ-
фіку феномена можливих світів (І. Кант, Р. Карнап, С. Кріпке, 
Д. Льюіс, Я. Хінтікка, В. Целіщев та ін.), долучились лінгві-
сти (А.П. Бабушкін, Л. Долежел, Т. Павел, К.А. Переверзев,  
М.-Л. Раян, Ю.С. Степанов, Н.В. Черемісіна та ін.), спрямо-
вуючи наукові пошуки на способи реалізації можливих уні-
версумів у тексті, зокрема в художній оповіді, побудову ти-
пологій художніх можливих світів тощо. Так, американська 
дослідниця М.-Л. Раян, розрізняючи текстовий реальний світ 
і світи, створені розумовими процесами персонажів, виокре-
мила шість типів останніх, які є альтернативними першому:  
1) епістемічні – знання персонажів про основний світ;  
2) гіпотетичні – уявлення персонажів про майбутні події в 
текстовому світі; 3) інтенціональні – наміри персонажів щодо 
змінення подій основного світу; 4) світи бажань, тобто зміни 
в реальному текстовому світі, що відбивають бажані/небажані 
для персонажа події; 5) облігаторні – зміни основного світу, 
які збігаються/не збігаються з моральними принципами пер-

сонажа; 6) фантастичні – сни, фантазії, галюцинації або влас-
ні тексти персонажів [3, с. 109].

Метою статті є виявлення й опис способів конструювання 
можливих світів в оповіданнях сучасного французького пись-
менника-постмодерніста Бернара Вербера. Дослідження про-
водиться на матеріалі збірки “L’arbre des Possibles”, оповідний 
простір якої визначено як гіпотетично-фантастичний можли-
вий універсум.

Виклад основного матеріалу дослідження. Російська до-
слідниця-семіотик О.Є. Бразговська визначає можливий світ 
як епістемологічний варіант бачення світу реального, єди-
ним способом існування цього варіанта є висловлення/текст 
[1, с. 92]. В основі будь-яких стратегій текстотворення перебу-
вають способи референції [1, с. 8]. Референція тексту, як і будь-
який акт референції, визначається комунікативними намірами 
мовця та впізнаванням цих намірів адресатами. При цьому  
референційні інтенції автора здебільшого зумовлюються й ви-
значаються «контекстом» і традиціями культурного середови-
ща, в якому він перебуває [1, с. 22]. Однак жоден текст не є пов-
ністю експліцитним стосовно всіх характеристик вигаданого 
автором світу, і незрозуміло, наскільки читач має право запов-
нювати інформаційні прогалини висновками зі своїх спостере-
жень навколишньої дійсності [4, с. 655] і як це відповідатиме 
авторському задуму. Російський лінгвіст О.Д. Шмельов звер-
тає увагу на той факт, що вигаданий світ породжується самим 
художнім текстом, причому твориться щоразу заново під час 
кожного нового його прочитання. Світи, породжувані в різних 
актах прочитання одного й того самого тексту, можуть різнити-
ся між собою залежно від сприйняття читача. Питання про стан 
справ у «дійсності» художнього твору є недоречним, оскільки 
її не існує окремо від актів прочитання цього тексту [1, с. 656]. 
Отже, характеристика «істинність/хибність» не є релевантною 
для художнього твору, референтом якого є можливий світ як 
можливий стан справ або можливий напрям розвитку подій  
[5, с. 38]. 

Специфікою сучасної епохи постмодернізму є розмитість 
меж між реальним та умовним, унаслідок чого ідея реальності 
поступово «стирається» зі свідомості людини. Стирання меж 
між фантастичним і міметичним у мистецтві, нерозрізнення 
фантастичних і нефантастичних жанрів у літературі пов’я-
зано насамперед зі змінами уявлень про саму реальність, із 
кризою репрезентативності мистецтва, яке найчастіше відо-
бражає так звану перетворену дійсність, тобто конструкцію 
реальності у свідомості й символічній мові різних соціальних 
груп [6, с. 143]. Наявність у постмодерністському художньому 
дискурсі елементів фантастики не є чимось чужорідним, вони 
постають природним вираженням поетики постмодернізму, ви-
являються в наративах і метатекстах. У творах літератури пост-
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модерну фантастичне постає як «онтологічне», як безумовний 
атрибут моделі світу твору, іманентна риса зображеної умовної 
реальності [6, с. 140–142]. 

Збірка оповідань французького письменника-постмодер-
ніста Бернара Вербера “L’arbre des Possibles” є поєднанням 
гіпотез автора щодо майбутнього стану справ у людському 
суспільстві (“Chacune de ces histoires présente une hypothèse 
poussée jusqu'à son extrême”), ймовірного розвитку подій за умов 
деяких фантастичних перетворень (“si on envoyait une fusée vers 
le Soleil, si une météorite tombait sur le jardin du Luxembourg, si 
un homme arrivait à avoir une peau transparente...”). Являючи 
собою суміш жанрів – фантастики, зокрема наукової, пригод-
ницької літератури та есе, оповідання Б. Вербера є своєрідними 
роздумами про сутність людської цивілізації (“cette technique 
du “regard exotique sur l'humanité”), в основу яких покладено 
як філософські теорії та наукові експерименти деяких уче-
них (“après une discussion avec le professeur Gérard Amzallag, 
biologiste à la pointe des recherches mondiales sur le vivant”), так 
і спостереження самого автора (“d'une observation lors d'une 
promenade, d'une conversation avec un ou une amie, d'un rêve, 
d'une contrariété que je veux exorciser à travers une histoire”) 
[10, p. 10–11]. У передмові до збірки письменник говорить про 
витоки своєї творчості – історії, які батько розповідав йому 
на ніч і які він бачив потім уві сні (“j'en rêvais la nuit”), казки, 
вигадані самим автором у скрутні моменти життя (“j'inventais 
un conte où je mettais en scène les éléments de mon problème”), 
що допомагали йому віднайти психологічну рівновагу (“Ce qui 
m'apportait un apaisement immédiat”), захопливі історії, складе-
ні в шкільний період життя на прохання дітей (“À l'école, les 
autres enfants me demandaient d'imaginer des histoires pour eux. 
Elles commençaient souvent par: “II ouvrit la porte et fut frappé 
de stupeur”), які з часом набували все більшої фантастичнос-
ті, перетворюючись на гру, основним правилом якої була 
постановка проблеми й пошук неординарного способу її ви-
рішення (“Avec le temps ces récits sont devenus de plus en plus 
fantastiques. Puis cela devint un jeu dont la seule règle consistait 
à poser une problématique et à trouver une manière inattendue 
de la résoudre”). Написання оповідань для письменника слу-
гувало своєрідним тренуванням у швидкому вигадуванні істо-
рій (“j'ai eu envie d'entretenir ma capacité d'inventer rapidement 
une histoire”) та способом розслабитись увечері, відпочиваю-
чи від уранішньої праці над складанням «великих» романів  
(“en consacrant une heure le soir à la rédaction d'une nouvelle. 
Cela me détendait de ma matinée consacrée à l'écriture de “gros 
romans”) [ibid., p. 9].

В основу вигаданих світів Б. Вербера покладено певні події 
та випадки з його життя, що, отже, визначають екстенсіональ-
ний простір його творів, такі як відвідання притулку для ста-
рих (“La dernière révolte”), розповідь племінника про ієрархію 
учнів у класі залежно від знання цифр і вміння рахувати (“Le 
mystère des chiffres”), спостереження на вулиці за поведінкою 
перехожого, що намагався допомогти старому, котрий цього 
не потребував (“Noir”). Оповідання “L’arbre des possibles”, яке 
дало назву всій збірці, написано після того, як письменник про-
грав у шахи комп’ютеру, що спонукало його висунути гіпотезу 
про можливості «купи залізяк» (“ce tas de ferraille”), за умо-
ви закладення в неї сукупності людських знань прогнозувати 
варіанти розвитку суспільства на короткий, середній і довгий 
терміни. “L'école des jeunes dieux” є нарисом майбутнього рома-
ну – продовження твору “L'Empire des anges”, і спробою змалю-

вання щоденного життя гіпотетичних юних богів, котрі вчаться 
керувати життям людей. Розглядувана збірка оповідань – це,  
за свідченням самого автора, спосіб розповісти читачеві, як 
творяться його романи (“Ces nouvelles sont aussi une manière  
de vous présenter la genèse de mes romans”) [ibid, p. 11]. 

Жанрова форма творів, об’єднаних у збірку і названих 
Б. Вербером “nouvelles”, визначається словником як “Oeuvre 
littéraire, proche du roman, qui s’en distingue généralement 
par la brièveté, le petit nombe de personnages, la concentration 
et l’intensité de l’action, le caractère insolite des événements 
contés” [9], тобто характерними рисами оповідання є спорід-
неність із романом, мала форма, невелика кількість персо-
нажів, концентрація й інтенсивність зображеної дії, незви-
чайний характер описаних подій. Ураховуючи той факт, що 
оповідання французького письменника є певною мірою по-
стмодерністськими, вважаємо за необхідне виокремити таку 
їх особливість, як загострена гіперболізація, в основу якої 
покладено переважно фантастичну вигадку, «часом повний 
розрив із правдоподібністю, яка призводить до узагальнен-
ня, високого ступеня умовності» [7, с. 61]. У конструюванні 
гіпотетично-фантастичного можливого світу творів Б. Вер-
бера визначну роль відігає феномен так званого когнітивно-
го очуднення (термін В. Шкловського), основним прийомом 
якого є зсув просторово-часових координат можливих світів 
далеко від звичного перебування персонажів [8]: від поверх-
ні Землі – “Apprenons à les aimer”, “Fragrances”, “Le chant du 
papillon”; від часу зображеної у творі дійсності – подорожі 
в часі “PARIS. 1666” [10, p. 48] у “Vacances à Montfaucon”, 
змалювання подій, що відбуваються в далекому майбутньо-
му, – “depuis 12008” [ibid., p. 14] в “Apprenons à les aimer”; 
розширення кола персонажів за рахунок таких, що відріз-
няються від звичайних людей (“La cliente enchâssa la loupe 
sur le plus proche de ses huit yeux globulaires”  [ibid., p. 34], 
“Elle voyait déjà comment placer ce bijou entre ses huit seins” 
[ibid., p. 35], “Des Soliens. Ils avaient l'apparence de bouffées 
de plasma animées, de grands papillons aux voilures orange. 
Ils pouvaient communiquer par télépathie” [ibid., p. 113]);  
персоніфікація феноменів живої (дерев у “L'ami silencieux”) 
і неживої природи (предметів інтер’єру в “Un monde trop 
bien pour moi”), окремих частин людського тіла (лівої руки, 
яка збунтувала проти її володаря в “Manipulation”).

Визначною прикметою постмодерністських творів  
Б. Вербера є мовна гра, що спостерігається на всіх рівнях 
тексту й виявляється в цитатності (посилання на Біблію в 
“Le règne des apparences”), відсиланні до результатів неіс-
нуючих текстів (наукових експериментів вигаданих уче-
них і їх результатів в “Apprenons à les aimer”), поєднан-
ні в просторі одного твору текстів різних жанрів і стилів 
(художнього й публіцистичного в “Apprenons à les aimer”, 
“La dernière révolte”, художнього та розмовного стилю, 
міфу й побутового мовлення в “Celle qui hante mes rêves”, 
художнього та наукового в “Le chant du papillon”, худож-
нього, розмовного й рекламного дискурсу в “Vacances à 
Montfaucon” тощо), на лексичному рівні – в особливому 
авторському словотворенні зі специфічною референційні-
стю неолексем, що набувають ознак лінгвістичних знаків, 
актуалізуючись у контексті оповідань (jabot-porte-monnaie 
[ibid., p. 19], humanicide, humanier, Chkronx, glapnawouet  
[ibid., p. 22], Glapnawouët [ibid., p. 34]); на графічному рівні –  
у параграфемних засобах, таких як міжрядковий інтервал, 
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написання як окремих слів, так і цілих речень із великої лі-
тери. Наведені складники мовної гри автора з текстом і чита-
чем творять своєрідний іронічний стиль письма. 

Висновки. Являючи собою сни, галюцинації, марення, 
уявлення, припущення-гіпотези, оповідацько-персонажні 
макрокосми у своїй сукупності становлять можливий універ-
сум оповідань Б. Вербера, що дає підстави визначити його  
як гіпотетично-фантастичний, який твориться під впливом як 
екстралінгвальних, так й інтралінгвальних чинників, реалізую-
чи гіпотетичне через фантастичне й навпаки.
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Лысенко Н. Е. Способы конструирования гипоте-
тически-фантастического возможного мира в расска-
зах Бернара Вербера (на материале сборника “L’arbre 
des Possibles”)

Аннотация. Статья посвящена выявлению способов 
конструирования возможных миров в рассказах современ-
ного французского писателя-постмодерниста Бернара Вер-
бера. Исследование проведено с учетом экстралингваль-
ных – специфики современного литературного процесса и 
жанра, к которому принадлежат произведения автора, фак-
тов из его жизни и интралингвальных факторов – компо-
зиционно-стилистических особенностей рассказов автора, 
повествовательное простанство которых определено как 
гипотетически-фантастический возможный мир. 

Ключевые слова: возможный мир, постмодернизм, 
рассказ, текстовая референция, екстралингвальные факто-
ры, интралингвальные факторы.

Lysenko N. Methods of constructing a hypothetically 
fantastic possible world in the narratives of Bernard Wer-
ber (based on the collection of “L’arbre des Possibles”)

Summary. The article is devoted to the separation of  
the methods of constructing possible worlds in the narratives 
of Bernard Werber, a modern French postmodern writer. The 
research has been conducted taking into account the extralin-
gual factors – the specifics of the modern literary process and 
genre, which includes works of the author, facts from his life 
and intralingual factors – compositional and stylistic peculiari-
ties of the author’s narratives, whose narrative space is defined 
as a hypothetically fantastic possible world. 

Key words: possible world, postmodernism, a narrative, 
textual reference, extralingual factors, intralingual factors.
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МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ КОМУНІКАНТА-ЕГОЇСТА
Анотація. У статті проаналізовано маніпулятивну 

стратегію, якою послуговується комунікант-егоїст під час 
комунікативної інтеракції. Розглянуто тактики, які залучає 
комунікант-егоїст: персуазивну тактику, тактику створен-
ня позитивного соціального обличчя, тактику тиску, так-
тику гри на знижування, тактику хитрування, тактику під-
лещування й тактику емоційного шантажу.

Ключові слова: маніпулятивна стратегія, тактика, ко-
мунікант-егоїст, прихований вплив.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумов-
лена загальною антропоцентричною спрямованістю сучасних 
лінгвістичних студій на вивчення особливостей мовленнєвої 
поведінки комунікантів крізь призму міжособистісної комуні-
кативної взаємодії. 

Учені розглядають мову як систему знаків і правил їх ужи-
вання, що має великі можливості для маніпулювання людьми 
[1; 2]. Науковці стверджують, що «мова у своїй істотній частині 
призначена для маніпуляції», «вона не меншою мірою є засо-
бом маніпуляції, ніж засобом передачі інформації» [1, с. 61]. 
Вплив завжди реалізується у спілкуванні. Термін «маніпуля-
ція» вживається для позначення впливу на людину «з метою 
спонукати її зробити щось (повідомити інформацію, зробити 
вчинок, змінити свою поведінку) несвідомо чи всупереч її влас-
ному бажанню, думці, наміру» [3, с. 72].

Подібну точку зору відстоює В.В. Зірка, яка визначає ма-
ніпуляцію як декодування повідомлення так, як вигідно мані-
пулятору [4, с. 87]. Лінгвіст Г.А. Копніна стверджує, що мані-
пулювання спрямоване на «приховане насадження у свідомість 
адресата цілей і настанов, що спонукають його здійснити вчи-
нок, вигідний маніпулятору» [5, с. 49].

Метою розвідки є висвітлення маніпулятивної стратегії й 
тактик, якими послуговується комунікант-егоїст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Маніпуля-
тивна стратегія передбачає захоплення смислового простору 
комунікації комунікантом-егоїстом з метою нав’язати співроз-
мовнику свою комунікативну стратегію і своє світобачення [6]. 
Маніпулятор використовує ті тактики й комунікативні ходи, які 
демонструють вищість його власної точки зору. Маніпулятор 
цілком контролює ситуацію та має приховану мету, при цьому 
адресат не здогадується про справжню інтенцію маніпулятора, 
оскільки останній «завуальовує» дійсну мету, іноді «підміня-
ючи» її іншою. Комунікант використовує «хитрування-мані-
пуляцію» як прийом, за допомогою якого він хоче полегшити 
спілкування для себе й утруднити його для комунікативного 
партнера [7]. Розглянемо приклад.

1) Nevertheless, today, (a) when the young man spoke of settling 
something, taking a line, she felt that it was the truth, and she 
answered very simply and without hesitating.

(b) “We must do our duty”, she said. “We must speak to my 
father. I will do it tonight; you must do it tomorrow”. 

(c) “It is very good of you to do it first”, Morris answered. 

“The young man – the happy lover – generally does that. But just  
as you please”.

(d) It pleased Catherine to think that she should be brave for his 
sake, and in her satisfaction she even gave a little smile. “Women 
have more tact”, she said.

(e) “They ought to do it first. They are more conciliating; they 
can persuade better”. “You will need all your powers of persuasion. 
But, after all”, Morris added, (f) “you are irresistible”. “Please 
don’t speak that way – and promise me this: Tomorrow, when you 
talk with Father, you will be very gentle and respectful”. (g)“As 
much so as possible”, /.../.

“Do you know the first thing your father will say to you?” “No, 
Morris; please tell me”. “He will tell you I am mercenary”. “Mer-
cenary!” “It’s a big word, but it means a low thing. It means that  
I am after your money”. “Oh!” murmured Catherine, softly [8, с. 37].

У наведеному прикладі комунікант-егоїст (Моріс Таусенд) 
використовує тактику підлещування, бажаючи уникнути зу-
стрічі з батьком героїні (Кетрін Слопер), який уважає Моріса 
егоїстичним аферистом, що за будь-яку ціну хоче знайти ба-
гату наречену й переслідує корисливі мотиви. Маніпулятор 
(Моріс), використовуючи персуазивну тактику (e), метою якої 
є переконання засобами логіки й емоційного впливу, підштов-
хує героїню до того, щоб вона перша поговорила з батьком і 
запевнила його в серйозності намірів свого нареченого. Такти-
ка персуазивності впливає на оцінку й точку зору адресата з 
метою змусити його прийняти точку зору адресанта. Тактику 
персуазивності використовують як для хороших, так і поганих 
цілей, із етичними та неетичними намірами. Науковці пов’язу-
ють персуазивність із пропагандою й маніпуляцією [9]. Адре-
сат (Кетрін) не розпізнає прихованої мети адресанта і з радістю 
виконує поставлене перед нею завдання (b, d).

Розглядаючи маніпуляцію крізь призму непрямої кому-
нікації, вчені трактують її як різновид прихованого впливу  
[10, с. 90; 11], хоча це не означає, що будь-який прихований 
вплив є маніпулюванням. Критерієм розрізнення вчені вважа-
ють цілі, які ставить перед собою суб’єкт впливу, і результат 
впливу [11]. Як зазначає О.С. Попова, маніпулювання має місце 
там, де суб’єкт впливу ставить особисті, корисливі цілі, що мо-
жуть завдати шкоди об’єкту впливу. Якщо мовець прагне допо-
могти об’єкту впливу так, щоб той цього не усвідомлював, не 
помічав способів цього впливу, − це просто прихований вплив 
[11, с. 35].Як показує фактичний матеріал, егоїст, використову-
ючи маніпулятивну стратегію, переслідує особисті корисливі 
цілі. Маніпулятивне спілкування – це таке спілкування, за яко-
го до партнера ставляться як до засобу досягнення зовнішніх 
стосовно нього цілей. Інакше кажучи, комунікативний партнер 
розглядається не як цілісна людина, а скоріше як сукупність 
функціональних якостей, що можуть стати в нагоді для досяг-
нення мети маніпулятора [12, с. 128–130]. 

Мовці-егоїсти використовують маніпулювання як комуні-
кативний засіб впливу, спрямований на досягнення своїх цілей, 
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на шкоду іншій конфліктуючій особі, що може підсилити агре-
сію суб’єкта конфлікту, і конфлікт знову проходить по замкну-
тому колу, динамічно деструктивно розвиваючись [12, с. 349]. 

Маніпулятор для досягнення поставленої мети, наприклад, 
успішного одруження, як у наведеному нижче прикладі, нама-
гається завоювати прихильність комунікативного партнера і 
схилити його на свій бік. 

2) (a) “He doesn’t like me – he doesn’t like me at all”, said the 
young man.

“Who doesn’t like you?” asked Catherine.
(b) “Your father; extraordinary man!” 
“I don’t see how you know”, said Catherine, blushing.
“I feel; I am very quick to feel”.
“Perhaps you are mistaken”.
“Ah, well, you ask him, and you will see”.
(c) “I would rather not ask him, if there is any danger of his 

saying what you think”. Morris looked at her with an air of mock 
melancholy.

“It wouldn’t give you any pleasure to contradict him?” 
“I never contradict him”, said Catherine.
(d) “Will you hear me abused without opening your lips in 

my defense?” “My father won’t abuse you. He doesn’t know you 
enough”.

Morris Townsend gave a loud laugh, and Catherine began to 
blush again.

“I shall never mention you”, she said, to take refuge from her 
confusion.

(e) “That is very well, but it is not quite what I should have liked 
you to say. I should have liked you to say, ‘If my father doesn’t think 
well of you, what does it matter?”

“Ah, but it would matter; I couldn’t say that!” the girl exclaimed 
[8, с. 27].

Маніпулятор-егоїст спершу застосовує тактику гри на зни-
жування. Стверджуючи те, що батько нареченої його не лю-
бить ((a) “He doesn’t like me − he doesn’t like me at all”), кому-
нікант-егоїст має на меті спровокувати реакцію незгоди з боку 
адресата (нареченої), що, у свою чергу, підвищить статус мовця 
[13]. Також Моріс використовує тактику лестощів, демонстру-
ючи переваги особистісних якостей батька нареченої (b) для 
завоювання її симпатії. 

Маніпулятор-егоїст обирає для себе роль жертви, задля 
того щоб здобути прихильність і заручитися підтримкою кому-
нікативного партнера. Так, продовжуючи скаржитися на «не-
любов» з боку батька, мовець змушує свою наречену співчу-
вати йому (d), щоб маніпулювати її волею й розумом. Кетрін 
не вірить у людську підлість, підступність та егоїзм. Мовець 
використовує тактику хитрування (с), щоб запобігти недовірі й 
звинуваченню з боку батька Кетрін. Недовіра не є безпідстав-
ною: Моріс розтратив сімейні гроші на свої примхи. У ході по-
дальшої комунікації мовець-егоїст використовує тактику тиску 
(e), щоб проігнорувати волю батька, вживаючи лексичні пов-
тори (what I should have liked you to say; I should have liked you 
to say). Кетрін намагається відстояти уявні чесноти Таусенда.

Одним із прийомів маніпулятора є вплив на почуття адреса-
та через емоційний шантаж. Емоційний шантажист добре знає, 
наскільки адресат цінує взаємини з ним і використовує це, щоб 
домогтися підпорядкування адресата. Наприклад:

3)“I – think I would rather – leave”.
“I cannot prevent you from doing so, but I should be very 

disappointed” [14].

Комуніканти-егоїсти, послуговуючись маніпулятивною 
стратегією, можуть дотримуватися принципу ввічливості.  
Дж. Ліч розглядає ввічливість як прагматичний фактор, який 
регулює процес спілкування. Принцип ввічливості підтримує 
соціальну рівновагу та дружні стосунки між співрозмовника-
ми [15, с. 82]. Дотримання принципу кооперації П.Г. Грайса 
і принципу ввічливості Дж. Ліча призводить до ефективного 
спілкування [16], тобто досягнення поставленої мети й водно-
час збереження гармонійних взаємин зі співрозмовником, – ко-
мунікативної рівноваги, тобто відведення співрозмовнику під 
час спілкування ролі, не нижчої за ту, яка обумовлена його со-
ціальною роллю та уявленням про його власну гідність [17]. 

Однак, як зазначає К.В. Піщікова, за удаваної універсаль-
ності принципу кооперації існує низка мовленнєвих ситуацій, 
у яких мовці не дотримуються максим П.Г. Грайса. Ідеться про 
ситуації, у яких через певні причини простежується конфлік-
тний характер [18, с. 33]. Наприклад:

4) /.../ he [Mick] was a selfish devil, as well as unkind and a 
bad provider.

'Ye’re an ungrateful little bitch,' he said at last, shoving her 
across the room. 'That’s what happens when a man’s wife only gives 
him daughters.' He ate half the potatoes Keara had cooked then 
went out to drown his sorrows with his friends.

Only then did Ismay bring Mara back inside. 'Did he leave 
anything for us?'

'He ate half of them, the greedy pig.'
He didn’t care about anyone but himself ... [19, с. 6–27].
У наведеному прикладі нетверезий батько-егоїст (Mick) 

використовує лайку на адресу своєї дочки (Ye’re an ungrateful 
little bitch) через її небажання віддати йому зароблені гро-
ші. При цьому він з’їдає їжу, що була приготована для дітей  
(He ate half of them, the greedy pig). Своєю поведінкою він пору-
шує принцип кооперації.

Розглянемо приклади, які ілюструють дотримання максим 
спілкування.

5) “We will try him again”, said the doctor. And he crossed the 
room and joined his sister and her companion, making her a sign 
that she should leave the young man to him. She presently did so, 
while Morris looked at him, smiling, without a sign of evasiveness 
in his affable eye.

“He’s amazingly conceited!” thought the doctor; and then he 
said, aloud, “I am told you are looking out for a position”. 

“Oh, a position is more than I should presume to call it”, Morris 
Townsend answered. “That sounds so fine. I should like some quiet 
work – something to turn an honest penny”.

“What sort of thing should you prefer?”
“Do you mean what am I fit for? Very little, I am afraid. I have 

nothing but my good right arm, as they say in the melodramas”.
“You are too modest”, said the doctor [8, c. 32].
У наведеному прикладі Моріс, комунікант-егоїст, намага-

ється виставити себе у вигідному світлі (Morris looked at him, 
smiling, without a sign of evasiveness in his affable eye), хоча лі-
кар помічає його вражаючу самовпевненість (“He’s amazingly 
conceited!”). У діалозі з лікарем про пошук роботи (I am told 
you are looking out for a position) Моріс применшує посаду, яку 
хоче знайти (Oh, a position is more than I should presume to call 
it), і стверджує, що шукає скромне місце і пристойний заробі-
ток (I should like some quiet work – something to turn an honest 
penny). Щоб у лікаря склалася думка, що він скромний і стри-
маний (You are too modest), Моріс порівнює себе з героями ме-
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лодрам і пропонує пару чесних рук (I have nothing but my good 
right arm, as they say in the melodramas). 

Отже, адресант залучає максиму скромності, тобто відхи-
ляє компліменти (похвалу) на власну адресу й навмисне при-
меншує свої можливості, і максиму тактовності, щоб приховати 
справжні комунікативні наміри й уникнути потенційно небез-
печних тем [20, с. 131]. Комунікант-егоїст також ураховує чин-
ник дистанції «претендент на руку доньки – батько», що сприяє 
мінімізації конфліктогенності під час комунікативної інтеракції.

Отже, як засвідчує аналіз ілюстративного матеріалу, під 
час комунікативної інтеракції мовець-егоїст для здійснення 
власного задуму враховує інтереси й почуття співрозмовника. 
Загалом у таких випадках простежується підтримка мовцем 
гармонійних відносин із комунікативним партнером, що є по-
зитивним мікрокліматом для досягнення його мети. Створення 
сприятливих умов спілкування є частиною задуму комунікан-
та-егоїста, оскільки саме так він може досягти мети. 

Висновки. Отже, комунікант-егоїст, використовуючи ма-
ніпулятивну стратегію, залучає такі тактики: персуазивну 
тактику, тактику створення позитивного соціального обличчя, 
тактику гри на знижування, тактику хитрування, тактику підле-
щування, тактику тиску й тактику емоційного шантажу. 
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Мельник Е. Н. Манипуляция как стратегия комму-
никанта-эгоиста

Аннотация. В статье проанализирована манипулятив-
ная стратегия, которой пользуется коммуникант-эгоист во 
время коммуникативной интеракции. Рассмотрены такти-
ки, которые использует коммуникант-эгоист: персуазивная 
тактика, тактика создания положительного социального 
лица, тактика давления, тактика игры на понижение, так-
тика хитрости, тактика заискивания и тактика эмоцио-
нального шантажа.

Ключевые слова: манипулятивная стратегия, тактика, 
коммуникант-эгоист, скрытое влияние.

Melnyk O. Manipulation as a communicant-egotist’s 
strategy

Summary. The article deals with a manipulative strategy 
used by a communicant-egotist in communicative interaction. 
Egotists involve such tactics as, a persuasive tactic, a tactic of 
creating positive social face, a tactic of pressure, a self-esti-
mation lowering tactic, a ruse tactic, a flattering tactic and an 
emotional blackmail tactic.

Key words: manipulative strategy, tactic, communi-
cant-egotist, hidden influence.
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МОВНІ ЗАСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ  
У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МІГРАНТІВ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню мовних за-
собів експлікації етнічних стереотипів. На основі прикла-
дів із художніх текстів німецькомовних авторів-мігрантів 
описано засоби мовного вираження авто- й гетеростере-
отипних уявлень німців і поляків; визначено характерні 
риси цих етнічних спільнот; зазначено роль автора під час 
опису стереотипів. 

Ключові слова: етнічні стереотипи, авто- й гетеросте-
реотипи, німці, поляки, мовні засоби експлікації.

Постановка проблеми. Сприйняття культури, як своєї, так  
і чужої, є джерелом стереотипізації наших знань. Їх структуриза-
ція й систематизація спрощує, полегшує та пришвидшує реакцію 
за потреби, оскільки така кількість інформації у світі не може хао- 
тично існувати в нашій свідомості. Відповідно, розуміння своєї 
та чужої культур у цілісності презентується через відомі стерео-
типні уявлення, які становлять групу етнічних стереотипів. 

За А. Льовочкіною, етнічні стереотипи – це відносно стійкі 
уявлення про моральні, розумові й фізичні якості, що властиві 
представникам тих чи інших спільнот [1, с. 21]. Етнічні стере-
отипи, у свою чергу, діляться на автостереотипи та гетеросте-
реотипи. Автостереотипи – це думки, судження, оцінки, котрі 
стосуються певної етнічної спільноти представниками цієї са-
мої спільноти. Гетеростереотипи – це сукупність оцінних су-
джень про інші народи [1, с. 21].

Поняття «стереотип», входячи у сферу дослідження як і 
лінгвістики, так і соціології, етнографії, когнітології, психоло-
гії та етнопсихолінгвістики, розглядається в працях науковців: 
У. Ліппмана, І. Кона, Ж. Коллена, Ю. Апресяна, Ю. Сорокіна, 
В. Рижкова, Ю. Прохорова, В. Красних, П. Шихирєва, А. Міхе-
єва, С. Толстої, Е. Бартмінського, А. Байбуріна, Г. Батигіна, 
С. Сілінського, В. Маслової. Проте відсутність досліджень 
мовної репрезентації стереотипів у текстах німецькомовної лі-
тератури мігрантів зумовлює актуальність обраної теми. 

Метою статті є дослідження засобів мовного вираження 
етнічних стереотипів, зафіксованих у мові текстів німецько-
мовної літератури мігрантів.

Спираючись на теоретичну базу, першочерговими завдан-
нями подальшого дослідження є проаналізувати засоби мов-
ного вираження авто- й гетеростереотипних уявлень німців і 
поляків; визначити характерні риси цих етнічних спільнот; 
простежити роль автора під час опису стереотипів. 

Аналіз проводиться на матеріалі художніх текстів німець-
комовних письменників-мігрантів Ш. Мьоллера “Viva Polonia” 
й Максима Горскі “Gebrauchsanweisung für Deutschland”.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно 
до наявних стереотипів про себе та інших, формуються сталі 
мовні конструкції, які викликають відповідні асоціації, при-
пущення про ті чи інші ознаки народів, деякі ґрунтуються на 
пережитому досвіді автора. У нашому випадку наведемо низку 
таких конструкцій про поляків і німців.

Німці вирішують конфлікти у відвертих дискусіях: sind 
den westlichen Diskussionstil gewöhnt [2, c. 140]; люблять факти,  
аргументи, докази: das Land der trockenen Fakten [2, c. 188], вони 
звикли в офіційній формі нагадувати про виконання обов’яз-
ків, попереджати, застерігати: und der schweren, mahnenden 
Leitartikel [2, c. 188]; їм властивий індивідуалістський, егоїстич-
ний менталітет: die individualistische, egoistische, protestantisch-
liberale West-Mentalitätät [3, c. 206]; їм притаманний страх 
перед незапланованими ситуаціями: in einer Gesellschaft, die 
zur Hysterie neigt [2, c. 234]; зазвичай вони відразу виражають 
невдоволення, критикують, не дають скривдити себе: Konflikte 
auf der deutsche Art zu lösen [2, c. 224]; їм властиве логічне, об-
ґрунтоване мислення, німці завжди намагаються все спланува-
ти: Das ist deutsches Denken [2, c. 129].

Поляки, на противагу, беззаперечно підкоряються стар-
шим за віком, посадою: starkes Hierarchiedenken [2, c. 165];  
люблять виставляти свої почуття напоказ: eine Rendezvous-
Kultur [2, c. 168]; у певних ситуаціях їм властивий комплекс 
меншовартості: der Minderwertigkeitskomplex [5, c. 170]; уважа-
ються відкритими, душевними, їм властива легкість: ein Bild 
von der Seele [2, c. 187]; польське суспільство спирається на ідею 
традиції та спадкоємності в соціальному й культурному житті: 
eine konservative Gesellschaft [2, c. 205]; вони краще обійдуть 
конфлікт, ніж будуть його вирішувати: die Mimosenhaftigkeit 
[2, c. 226], мало довіряють, часто вважають людей обманщика-
ми: das unwahrscheinliche Misstrauen [2, c. 238]; завжди вміють 
знайти вихід із непередбачуваної ситуації, коли що-небудь йде 
не за планом, мають альтернативний варіант: “Plan B-Land”  
[2, c. 250]; часто змінюють місце роботи, не бачать довгостро-
кової перспективи: Rein-Raus-Mentalitätät [2, c. 91]; поляки 
дуже романтичні, вміють робити компліменти й галантно об-
ходитися один із одним (в основному це стосується закоханих): 
eine Gesellschaft für gegenseitige Schlemmerei [2, c. 288].

У художньому тексті, як ми помітили, авто- й гетеростерео-
типи мають свою специфіку мовного оформлення, хоча це, зви-
чайно ж, залежить від манери письма автора. Посилаючись на 
обрані тексти, проаналізуємо найпоширеніші мовні конструкції. 
Яскравим мовним засобом вираження авто- й гетеростереотипу 
є етнонім (гр. ethnos – народ + onyma – ім’я, назва) – назва етно-
су (народу, племені, народності, нації тощо), який може функ-
ціонувати як самоназва та «зовнішня» назва етносу [4, с. 87]. 

Наведемо приклади стереотипів, виражених етноніма-
ми: Viele Deutsche waren… [5, c. 64], Wir Deutschen haben uns 
hingegen daran gewöhnt… [2, c. 238], Ein Deutscher wird…  
[2, c. 116], Polen sind… [2, c. 128], Wir Polen mögen… [3, c. 80], 
Ein Pole ohne fatalistische Einstellung würde… [2, c. 88]. Сло-
ва-етноніми можуть уживатися як в однині, так і в множині: ein 
Deutscher, der/die Deutsche – die Deutschen; ein Pole – die Polen. 
До етноніма-автостереотипу додається особовий займенник 
wir, який указує, що мова йде про свій народ.
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Гетеростереотипні судження виражаються найчастіше за 
допомогою складнопідрядних речень: із підрядними додат-
ковими зі сполучником dass: Heute weiß ich, dass die Polen…  
[2, c. 242], Ich wüsste auch nicht, dass die Polen sich dieser Eigenschft 
rühmen [5, c. 234], Aber ich persönlich finde, dass sie… [2, c. 234], 
In Polen ist man überzeugt, dass wir Deutschen… [2, c. 132];  
з підрядними означальними: Sehr selten trifft man hier Menschen, 
die… [2, c. 249]; із підрядними допустовими: Zwar sind die Polen 
zu Recht für … bekannt… [2, c. 248], із підрядними обставинни-
ми часу: Bevor ich das Land kennenlernte, hatte ich ein anderes 
Bild von… [2, c. 187]. 

За частотністю вживання вирізняються порівняльні мов-
ні сполуки. Вони використовуються для порівняння себе з 
іншими, зіставлення свого народу з чужим, часто вказують 
на різницю або відсутність типової ознаки в одного народу, 
але наявність її в іншого, утворюються поєднанням дієслова  
у 3-й особі однини та прислівників anders чи ganz anders: 
Polnische Konfliktlösung sieht anders aus… [2, c. 232], Das ist in 
Polen ganz anders [2, c. 246]; дієслова і прикметника чи при-
слівника вищого ступеня порівняння, можливе додавання під-
силювальних прислівників, таких як viel, dreimal: Polen sind 
weniger… [2, c. 206], Viel tiefer sitzt der Aberglaube in Russland 
[2, c. 24], … dafür aber auch dreimal radikaler ist [2, c. 33]; при-
кметника вищого ступеня порівняння та сполучника als (як): 
polnische Männer in den besten Mannesjahren viel besser aussehen 
als ihre deutschen Altergenossen [2, c. 100]; прислівника anders 
i сполучника als: Anders als bei uns gilt ein mit allen möglichen 
Vor-, Haupt- und Nachspeisen… [2, c. 38]; дієслова та займен-
никового прислівника dagegen (порівняно з): Die Polen selbst 
halten sich dagegen für extreme Individualisten… [2, c. 132] або 
сполучника hingegen (проте): Polen hingegen wimmelt es von… 
[2, c. 168]; уживанням сталих конструкції im Vergleich zu (порів-
няно з), im Unterschied zu (на відміну від): sind wir Deutschen im 
Vergleich zu den Polen… [2, c. 108], Doch das polnische Misstrauen 
ist, im Unterschied zur tätlichen deutschen Aggression, immerhin 
nur passiv [2, c. 29]; підрядних речень часу зі сполучником 
während (тоді як): Während die Deutschen vor dem Fernseher 
sitzen, trinken die Polen draußen Bier… [2, c. 160]; підрядними 
порівняльними реченнями з парними сполучниками je … desto  
(чим … тим): Je fester der Händedruck, desto aufrechter und 
ehrlicher der Mann [3, c. 37].

Для утворення й характеристики стереотипів використо-
вуються обставини місця in Polen, in Deutschland: Heute weiß 
ich, dass man in Polen alles widerrufen, ändern, verschieben oder 
absagen kann [2, c. 242], … dass in Deutschland, zumindest auf 
der Straße, eine große Herzlichkeit … herrschte [2, c. 139]; осо-
бові займенники wir, uns, ihr sie: Die Wechselblütigkeit stört uns 
Deutsche. Wir sind ein gemäßigtes Land, stets wohltemperiert – ich 
würde sogar sagen, dass es umgekehrt ist: Wir sind in der Arbeit 
lebhafter als zu Hause [2, c. 138], Ihr Deutschen, ihr könnt euch 
unterordnen… [2, c. 33], Sie definieren sich nicht über ihre Arbeit, 
sondern über ihre Familie [2, c. 115]; присвійні займенники  
mein: … doch den Geschmack meiner Wuppertaler Kalbsleberwurst 
werde ich niemals mehr gegen etwas Neues tauschen [2, c. 180], 
unser: Unser Charakter macht mir Angst, weil er Freiheit zu 
Anarchie pervertiert [2, c. 132], ihr: Zum einen ihre angeborene 
Skepsis gegen jedwede Stimmungsmache von Medien und Politikern 
[2, c. 238]; ступені порівняння прикметників і прислівників, 
які вказують на ступінь засвоєння стереотипу: tief – besonders 
tief – viel tiefer: Der polnische Anarchist nämlich tief verletzt, wenn 

man ihn als Anarchisten bezeichnet [2, c. 33], Besonders tief ist der 
Aberglaube in Polen nämlich auch wieder nicht verwurzelt [2, c. 24], 
Viel tiefer sitzt der Aberglaube in Russland [2, c. 24]; gewieft – viel 
gewiefter: Polen sind da viel gewiefter, jeder ein kleiner Diplomat 
[2, c. 77]; gern – lieber, wohl – am wohlsten: Ihr Deutschen mögt 
lieber den Alltag, wir dagegen fühlen uns am wohlsten, wenn es 
hoch hergeht… [2, c. 80]; wenig – weniger, tolerant – toleranter: 
Polen sind weniger herrschsüchtig und toleranter [2, c. 206]; 
offen – offener, hilfsbereit – hilfsbereiter: Aber man geht doch 
zumindest offener, hilfsbereiter miteinander um [2, c. 139].

Стереотипи часто є прикладом для наслідування. Це спри-
чинено передусім авторитетом народу-зразка. Зберігаючи  
у свідомості ці стереотипи, люди намагаються поводитися від-
повідно до них, ототожнюють себе з народом, до якого мають 
особливий інтерес. Про це свідчить такий приклад: “Als ich 
noch Deutsch unterrichtete, hatte ich Privatschüler, die nicht nur 
großes Interesse an der deutschen Sprache mitbrachten, sondern 
mir auch durch ihr Verhalten demonstrieren wollten, dass sie mit 
den üblichen Klischees über Polen nicht zu tun hatten. Sie kamen 
stets überpünktlich, schriеben alles pedantisch mit und bezahlten 
sogar für ausgefallene Stunden” [2, c. 69]. Ш. Мьоллер описує 
ситуацію з власної досвіду. Звідси випливає, що його учні вва-
жали німців надто пунктуальними та відповідальними, демон-
струючи цим свою прихильність до німецького народу, тому 
намагалися поводитися відповідно до наявних уявлень. Проте 
гетеростереотипні судження часто не збігаються з прийнятими 
нормами того народу, який бажають наслідувати, що призво-
дить до розчарування, про що і стверджує Ш. Мьоллер: “Sie 
waren enttäuscht, wenn ich ihnen zu erklären versuchte, dass sie 
das Land ihrer Träume zu sehr idealisieren. Wie bitte? Ein echter 
Deutscher würde nie für eine ausgefallene Stunde zahlen? Das 
kann nicht wahr sein” [2, c. 69]. Означальне словосполучення 
ein echter Deutscher указує на ще одну визначальну ознаку сте-
реотипів – типовість.

Національні стереотипи є груповими уявленнями про ти-
повість певних ознак і рис характеру, властивих кожному пред-
ставникові своєї або іншої етнічної спільноти як складника ін-
тегративного поняття «нація» [5, с. 5]. 

Типовість виражається за допомогою іменників, які на-
зивають стереотипну ознаку: Bescheidenheit ist eine polnische 
Kardinaltugend [2, c. 37], Typisch für den jungen Kapitalismus 
ist die starke Fluktuation in fast allen Bereichen der Arbeitswelt 
[2, c. 91], Sie ist für mich vielleicht die wichtigste polnische 
Eigenschaft: die polnische Herzlichkeit [2, c. 115], Für einen Polen 
beginnen deutsche Steifheit, Inflexibilität und Obrigkeitshörigkeit 
bereits bei den Vornamen [2, c. 243]; прикметників, які вказують 
на характерну ознаку народів: als im sonst so warmherzigen 
Polen herrschte [2, c. 139], … ebenso wie für die steifen Deutschen, 
die keine Ahnung von Improvisation haben [2, c. 6]; неозначено-
го займенника jeder: … bei uns herrscht Anarchie. Jeder macht, 
worauf er Lust hat [2, c. 33], Polen sind da viel gewiefter, jeder ein 
kleiner Diplomat [2, c. 77], In Deutschland führt sich jeder als Chef 
auf… [2, c. 92], який у реченні може виконувати функцію при-
кметника: … dass jeder Pole ein Minister ohne Geschäftsbereich 
ist [2, c. 132]; прикметників typisch, echt, klassisch: “Diskretion, 
Höflichkeit und Abneigung gegen direkte Konfrontation sind 
typisch polnisch” [2, c. 123]. Прислівникове словосполучення 
typisch polnisch у наведеному прикладі вказує на групу наявних 
стереотипів про поляків: таємничість, увічливість та уникнен-
ня прямої конфронтації. Ці стереотипи виражені іменниками: 
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Ein echter Deutscher würde… [2, c. 69]; Klassisch ist die Putzfrau, 
die morgens um sieben Uhr ins Büro des Zoodirektors hereinplatz 
[2, c. 168].

Типові ознаки народів і, відповідно, авто- й гетеростерео-
типи допомагають розрізнити прикметники, утворені від ет-
нонімів. У нашому випадку це прикметники deutsch, polnisch: 
Aber es war doch immerhin auch eine Art von Schlagfertigkeit. Eine 
sehr deutsche [2, c. 190], … hatte ich ein anderes Bild von der 
polnischen Seele [2, c. 187].

У художньому тексті автор виступає не тільки пасивним 
спостерігачем, а й критиком, він оцінює ситуацію, поведінку 
людей. На основі аналізу варто зауважити, що у творі поміт-
на тенденція автора до більш критичного зіставлення своєї 
національної групи з іншою. Виражається це за допомогою 
порівняльних синтаксичних конструкцій, де основну функ-
цію виконують сталі мовні звороти: поєднання неозначеного  
займенника nichts і прикметника wert: Die deutsche Ehre ist 
nichts wert im Vergleich zur polnischen [2, c. 187]; прислівника viel 
і частки zu: Polen erschien mir bereits viel zu verwestlicht [2, c. 7]; 
прислівників meist viel і вищого ступеня порівняння прикмет-
ників: Fremden gegenüber sind Polen meist viel vorsichtiger und 
schüchterner als Deutsche [2, c. 117]. 

Поширеними є мовні конструкції, які виражають авторські 
припущення, думки, спостереження, зацікавлення, які най-
частіше виражаються простими означено-особовими речен-
нями: Schrankenlos bewundern kann ich nur das Verhältnis der 
Polen zur Arbeit [2, c. 35]; простими безособовими реченнями:  
Mir selber ging es ja nicht anders mit dem polnischen 
Deutschlandbild [2, c. 220], інфінітивними реченнями: … es ist 
schwer, verzerrte Fakten zu bekämpfen… [2, c. 222]; підрядними 
додатковими реченнями: Denn eigentlich würde ich behaupten, 
dass… [2, c. 196]; підрядними безсполучниковими із з’ясуваль-
ним значенням: In Deutschland habe ich das seither immer wieder 
beobachtet: Schuhverkäufer… [2, c. 74]; підрядними означаль-
ними реченнями: In meiner Phantasie herrschten lange graue … 
Wintertage, an denen… [2, c. 187].

Висновки. Проведена розвідка доводить, що стереотипи є 
вербальними репрезентантами наших переконань, де авто- й ге-
теростереотипи є носіями культурних і національних рис наро-
дів, які виявляються через певні мовні конструкції. Найяскра-
вішим мовним засобом вираження авто- й гетеростереотипів є 
етноніми die Deutschen, die Polen. 

Згідно з результатами дослідження, типовість як основна 
риса та ознака народів виражається за допомогою прикмет-
ників typisch, echt, klassisch, а також окремих прикметників, 
які вказують на стереотипну ознаку свого або чужого народів, 
неозначеного займенника jeder, що в реченні може виступати 
в ролі прикметника. Установлено, що стереотипи можуть ви-
ступати зразком для наслідування, але надмірна ідеалізація на-
роду-зразка викликає розчарування через розбіжності власних 
уявлень із реальністю. Під час аналізу прикладів ми зауважили, 

що письменник досить лояльно, з обережністю оцінює чужий 
народ і навіть дуже критично говорить про свій. За нашими 
спостереженнями, гетеростереотипів у дослідженому матеріалі 
виявляється більше. Відсоткове відношення авто- й гетеросте-
реотипів становить 30:70. Звідси випливає, що образ «чужих» 
завжди викликає більшу цікавість, ніж образ «своїх», у силу 
психологічних причин. Саме цим пояснюється популярність і 
масовість етнічних гетеростереотипів, що виражають наші уяв-
лення про інших. 

У наступному дослідженні вважаємо за доцільне проаналі-
зувати мовні особливості етнічних стереотипів у творах інших 
письменників-мігрантів, щоб перевірити закономірність зро-
блених висновків.
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Мыкуляк О. В. Языковые средства экспликации эт-
нических стереотипов в текстах немецкоязычной лите-
ратуры мигрантов

Аннотация. Статья посвящена исследованию язы-
ковых средств экспликации этнических стереотипов.  
На основе примеров из художественных текстов немецко-
язычных авторов-мигрантов описаны средства языкового 
выражения авто- и гетеростереотипных представлений 
немцев и поляков; определены характерные черты этих 
этнических общностей; указана роль автора при описании 
стереотипов.

Ключевые слова: этнические стереотипы, авто- и ге-
теростереотипы, немцы, поляки, языковые средства экс-
пликации, литература мигрантов.

Mykuliak O. Linguistic Means of Explicating Ethnic 
Stereotypes in the Texts of the German-Language Litera-
ture of Migrants

Summary. The article is devoted to the research of lin-
guistic means of explicating ethnic stereotypes. Based on the 
examples from the fiction texts of German-speaking migrant 
writers, the means of linguistic expression of auto- and hete-
ro-stereotypic beliefs of Germans and Poles were described. 
The author determined distinctive features of these ethnic 
communities and defined the author’s role in describing ste-
reotypes.

Key words: ethnic stereotypes, auto- and hetero-stereo-
types, Germans, Poles, linguistic means of explication.
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Очковська А. П.,
викладач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання

Житомирського державного університету імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ АРАНЖУВАННЯ КОНСТИТУЕНТІВ 
РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ РЕЧЕНЬ ІЗ РЕЙЗИНГОВИМИ 

КОНСТРУКЦІЯМИ З ПІДМЕТОМ
Анотація. Статтю присвячено дослідженню особли-

востей аранжування конституентів у реченнях із рейзин-
говими конструкціями з підметом ранньоновоанглійського 
періоду з позиції генеративної граматики. Виокремлено 
дві базові моделі порядку слів у ранньоновоанглійських 
реченнях із рейзинговими конструкціями, а саме: Si V Inf 
Oi та Si V Inf; три альтернативні моделі: Si V Advi Inf Oi , Si O 
V Inf , Aux Si V Inf. Досліджено структурну будову ранньо-
новоанглійських речень із рейзинговими конструкціями 
з підметом, проаналізовано явища топікалізації, властиві 
означеним конструкціям. 

Ключові слова: рейзингова конструкція з підметом, 
генеративна граматика, категорія перехідності/неперехід-
ності дієслів, топікалізація.

Постановка проблеми. Сучасний стан лінгвістичних до-
сліджень незмінно пов’язаний із дослідженням синтаксичних 
явищ, їх дворівневої організації, що є відмітною ознакою гра-
матичного сьогодення. 

Інтересом до проблем синтаксичного ладу германських 
мов позначені праці дослідників, які працюють у межах нау-
кових парадигм вивчення мови в синхронному (Р. Лангекер, 
А.М. Приходько, Г.П. Почепцов) і діахронному (Д. Денін-
сон, К. Харріс, Д. Лайтфут, Р. Ласс, О.М. Мороховський, 
О.І. Смирницький) аспектах. Великий внесок у розвиток 
вчення про речення та його конституенти зробили Н. Хом-
ський і його послідовники (Д. Едгер, А. Редфорт, Л. Хегман, 
Р. Фрейдін).

Проте досі існують лакуни знань, пов’язані з появою, ста-
новленням та особливостями структурної будови окремих син-
таксичних утворень, насамперед структур складної комплемен-
тації, до яких належать рейзингові конструкції з підметом.

Метою статті є аналіз особливостей аранжування консти-
туентів ранньоновоанглійських речень із рейзинговими кон-
струкціями з підметом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом ран-
ньоновоанглійського періоду відбувається остаточне зникнен-
ня ознаки перехідності/неперехідності як властивості категорії 
дієслова, вагомого значення набуває синтаксична орієнтація  
дієслова на додаток, незалежно від того, додаток є прийменни-
ковим чи безприйменниковим [1, c. 226]. У зв’язку зі зміною 
статусу категорії перехідності/неперехідності дієслів розгля-
немо дві типові ранньоновоанглійські моделі порядку слів  
у реченні, а саме SV та SVO.

За результатами дослідження ранньоновоанглійських рей-
зингових конструкцій із підметом виявлено два базові варіанти 
порядку слів, що відповідають особливостям розвитку англій-
ської мови цього періоду та представлені в більшості:

1) Si V Inf Oi – 75% (серед 2 100 досліджуваних одиниць).
2) Si V Inf – 15%.

(1) For these two heads do seem to speak to me (Shakespeare, 
Titus Adronicus, p. 1935).

(2) but with a din confus'd enforce the present execution of what 
we chance to sentence (Shakespeare, Coriolanus, p. 314).

Речення (1) є прикладом першого варіанта порядку слів,  
у якому Si – two heads, V – do seem, Inf – to speak, Oi – to me. 
Речення (2) має порядок слів відповідно до варіанта (2): Si – we, 
V – chance, Inf – to sentence.

Хоча в мові ранньоновоанглійського періоду наявні риси, 
що є характерними для сучасної англійської мови, однак іно-
ді спостерігаємо відносно вільний порядок слів у реченні [3].  
Як правило, альтернативні варіанти розташування конституен-
тів ранньоновоанглійського речення характеризуються зміною 
позицій конституентів у головній та інфінітивній кляузах і ста-
новлять лише 10%. Для рейзингових конструкцій із підметом 
виділяємо такі альтернативні варіанти порядку слів:

3) Si V Advi Inf Oi.
(3) He seem'd in running to devour the way (Shakespeare, Hen-

ry IV, p. 559).
4) Si O V Inf.
(4) Upon our first, he sent out to suppress his nephew's lev-

ies; which to him appear'd to be a preparation 'gainst the Polack 
(Shakespeare, Hamlet, p. 444).

5) Aux Si V Inf. 
(5) And therefore is Love said to be a child, because in choice 

he is so oft beguil'd (Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, 
p. 1394).

Модель (5) притаманна конструкціям із рейзинговими па-
сивними дієсловами. Такі конструкції є прикладом інверсії під-
мета й допоміжного дієслова, використовуються для акценту-
вання уваги реципієнта.

Розглянемо особливості структури рейзингових конструк-
цій із підметом у ранньоновоанглійській мові на прикладі (6):

(6) He seem'd to find his way without his eyes (Shakespeare, 
Hamlet, p. 442).

Процес деривації речення (6) відбувається так. Утворе-
на NP his way without his eyes поєднується з find (V), утворює 
V-штрих find his way without his eyes, яка поєднується із зовніш-
нім аргументом (тематичним підметом) he, якому асигнує те-
та-роль агенса. У результаті утворена VP he find his way without 
his eyes разом з інфінітивним часовим маркером to формує TP 
to he find his way without his eyes, яка поєднується з рейзинговим 
дієсловом seem'd і утворює VP seem’d to he find his way without 
his eyes, яка, у свою чергу, поєднується з афіксальним нульовим 
дієсловом (affixal null light verb) та утворює vP. Оскільки seem 
є неакузативним і не має повної аргументної структури, тобто 
не має зовнішнього аргументу в позиції [Spec, v], vP ще не є 
групою й тому поєднується з Т, утворюючи Т'. Ураховуючи те, 
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що Т є фінітним і має неінтерпретовані φ-ознаки, то поводиться  
як Probe та перебуває в пошуках Goal у межах відношень 
структурного пріоритету (с-command) [4]. T узгоджується  
з підметом підрядної клаузи he й асигнує йому називний від-
мінок і, відповідно до ПРП, що належить Т, спричинює під-
няття підмета підрядної клаузи до позиції підмета в головній  
клаузі. Підмет he поєднується з Т' й формує ТР [5]. Утворена 
ТР, нарешті, поєднується з декларативним комплементайзером 
та утворює СР (6'):

(6')

Структура ранньоновоаглійського речення, як правило, 
ускладнюється використанням модальних дієслів, що на-
дає реченню більшого відтінку ймовірності й невпевненості,  
наприклад:

(7) You would seem to know my stops (Shakespeare, Hamlet, 
p. 462).

Процес деривації речення (7) продемонструємо так (203'). 
Утворена VP you know my stops поєднується з інфінітивним 
часовим маркером to, формує TP to you know my stops, яка,  
у свою чергу, поєднується з рейзинговим дієсловом seem та 
утворює VP seem to you know my stops. Утворена VP поєднується 
з модальним дієсловом would і формує ModP would seem to you 
know my stops. Утворена ModP поєднується з афіксальним ну-
льовим дієсловом (affixal null light verb) та утворює vP, що поєд-
нується з Т, утворюючи Т'. T узгоджується з підметом підрядної 
клаузи you й асигнує йому відмінок. Відповідно до ПРП, відбу-
вається підняття підмета підрядної клаузи до позиції підмета  
в головній [6]. Підмет поєднується з Т', утворює ТР, яка далі по-
єднується з декларативним комплементайзером та утворює СР.

(7')

Аналізуючи структурну будову рейзингових конструкцій  
із підметом у ранньоновоанглійській мові, принагідно зосе-
редити увагу на конструкції з рейзинговими прикметниками. 
Ядерним є дієслово-зв’язка be, яка є неакузативною, не має 
внутрішнього аргументу й не асигнує тета-ролі [7, c. 303].  
Розглянемо особливості структури речення з дієсловом-зв’яз-
кою be та рейзинговим прикметником на прикладі (8):

(8) The storme wase likely to fall on him (in hatton corresp., 
camden soc., 1689, ii. 138 (15 aug.)).

У реченні (8) підмет the storme породжується в тематичні 
позиції дієслова fall, проте в процесі деривації зазнає підняття 
до позиції маркованої називним відмінком [Spec, TP]. Проде-
монструємо пересув підмета в схемі-дереві (8'):

(8')

Як було вище зазначено, у ранньоновоанглійській мові  
рейзингові конструкції з підметом демонструють нетипове роз-
міщення певних елементів. Продемонструємо деякі з них на 
прикладі (206):

(9) He seem’d in running to devour the way (Shakespeare, 
Henry IV, p. 559).

У прикладі (9) відбувається акцентування структурного 
елемента in running, розміщеного у функціональній проекції 
СР, де зазнає пересуву до позиції TopР, оскільки це є відомою 
інформацією для читача. Розташування елемента у функціо-
нальній проекції TopP структурно підкреслює його семантичну 
вагомість для висловлення, й автор наголошує на тому факті, 
що вершники дуже поспішали та не мали часу відповідати на 
запитання. Продемонструємо структурні позиції елементів 
проекції СР речення в схемі-дереві (9'):

(9')
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Пересув елементів речення, окрім підмета, ліворуч у струк-
турі речення називається топікалізацією [8]. У ранньоновоа-
нглійських реченнях із рейзинговою конструкцією з підметом 
виокремлюємо такі випадки топікалізації:

– медіальна топікалізація (позиція між присудком та інфіні-
тивним комплементом), наприклад, речення (9);

– ініціальна топікалізація, наприклад, у реченні (10) препо-
зиція прийменникової групи наголошує на інформації відомій, 
яка маркована присвійним займенником your:

(10) By your smiling you seem to say so (Shakespeare,  
Hamlet, p. 448).

(207')

Висновки. Отже, з огляду на основні моделі розташу-
вання слів у реченнях із рейзинговими конструкціями з під-
метом, у ранньоновоанглійській мові SVO є базовою модел-
лю порядку слів у реченні. Альтернативні моделі порядку 
слів є непоширеними і становлять лише 10% усіх випадків 
використання рейзингової конструкції з підметом. Протя-
гом ранньоновоанглійського періоду відбувається станов-
лення класу рейзингових дієслів, які є одноаргументними  
й не асигнують тета-ролі. У ранньоновоанглійському пері-
оді структура речення з рейзинговою конструкцією з під-
метом ускладнюється модальними дієсловами. Крім того, 
відбувається акцентування елементів структури для надання 
висловленню експресивності й наголошення на важливій 
інформації. Пересуву зазнають елементи і групи, які міс-
тять відому інформацію, для набуття семантичної вагомості  
в структурі речення до позицій [Spec, TopP]. Топікалізація в 
ранньоновоанглійських реченнях відбувається в ініціальній 
і медіальній позиціях речення.
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Очковская А. П. Особенности аранжировки  
конституентов ранненовоанглийских предложений  
с рейзинговыми конструкциями с подлежащим

Аннотация. Статья посвящена исследованию особен- 
ностей аранжировки конституентов в предложениях с 
рейзинговыми конструкциями с подлежащим в раннено-
воанглийском языке с позиции генеративной грамматики. 
Выделены две базовые модели порядка слов в ранненово-
английских предложениях с рейзинговыми конструкциями, 
а именно Si V Inf Oi и Si V Inf, и три альтернативных моде-
ли: Si V Advi Inf Oi, Si O V Inf, Aux Si V Inf. Исследована 
структура ранненовоанглийских предложений с рейзинго-
выми конструкциями с подлежащим, проанализировано яв-
ления топикализации, присущие указанным конструкциям.

Ключевые слова: рейзингова конструкция с подлежа-
щим, генеративная грамматика, категория переходности/
непереходности глаголов, топикализация.

Ochkovska A. Peculiarities of the Constituent Arrange-
ment in the Early Modern English Sentences with Subject 
Raising Constructions

Summary. The article deals with the analysis of the pe-
culiarities of the constituent arrangement in the Early Mod-
ern English sentences with subject raising constructions from 
the standpoint of the generative grammar. Two basic models 
of word order in the Early Modern English sentences with 
subject raising constructions such as Si V Inf Oi and Si V Inf 
are defined, and three alternative models – Si V Advi Inf Oi,  
Si O V Inf, Aux Si V Inf. The structure of the Early Modern 
English sentences with subject raising is investigated and the 
phenomena of topicalization is analyzed in the article.

Key words: subject raising construction, generative gram-
mar, category of transitive/intransitive verbs, topicalization.
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PECULIAR PROPERTIES OF USE OF DERIVATIVE  
AND NON-DERIVATIE POSTPOSITIONS IN SENTENCES  

IN URDU LANGUAGE
Summary. The article investigates postpositions which 

create connection between words and word combinations 
and have a wide range of use in sentence structure in Urdu 
language, their peculiare properties of use in the sentence in 
modern Urdu language. The article also explains on the basis 
of samples types of derivative postpositions divided into from 
semantic point of view, parts of speech with which non-deriv-
ative postpositions are used and different relationships used in 
their expression.

Key words: Urdu language, postposition, indirect case, 
word combination, part of speech, semantic type.

Nature of the work
Relevance of the topic. Postpositions in the grammar of Urdu 

language have a priceless function. Therefore postpositions fulfill 
the relation between words and word combinations in the sentence. 
It is impossible to talk about sentence structure in Urdu language 
without using postpositions. 

Despite all this Urdu language and its grammar haven’t ben 
widely researched and studied in Azerbaijan. In this respect, 
studying the topic and including researches related to postpositions 
in contemoporary Urdu language in the extensive scientific 
revolution are one of the features making this subject urgent. Thus, 
the study of postpositions, their types and features of use in the 
sentence in Urdu language is necessary. 

Object and subject of study. The object and subject of study are 
the derivative and non-derivative postpositions in Urdu language. 

Purpose and objectives of the study. The purpose of the study 
is as follows: 

– To study derivative postpositions in Urdu language and the 
features of their use in contemporary Urdu language. 

– To study non-derivative postpositions in Urdu language and 
the features of their use in contemporary Urdu language.

Scientific innovation of the study. The scientific innovation of 
this study is that so far Urdu language and its grammar have not 
been extensively ntild and developed in Azerbaijan. The study of 
postpositions playing an indispensable role in the grammar of Urdu 
language, their types and features of the use in Urdu language can 
be considered as a scientific innovation of this research. 

Theoretical and practical significance of the study. From 
theoretical and practical points of view this study has a particular 
importance. In other words, some professionals and students can 
benefit from this article in practice. 

Sources of the study. Popular-scientific publications, libraries, 
as well as materials obtained from the websites were used in this 
study work.

In Urdu language postpositions define the meaning of indirect 
case and do not function independently. 

Postpositions – are the only indirect grammatical indicators of 
nouns in singular which do not have inflection. e.g.:

;on the chair [kursi par] کرسی پر 
 .by the chair [kursi ke pas] کرسی کے پاس 
In terms of morphological structure postpositions in Urdu 

language are divided into simple, derivative and compound.
However in terms of formation postpositions in urdu language 

are divided into two groups:
1. Derivative postpositions.
2. Non-derivative postpositions.
Derivative postpositions.
Derivative postpositions are compared to the parts of speech 

either for their origin or formation. Derivative pospositions comprise 
compound and derivative postpositions. Among compound 
derivative postpositions the followings differ:

1. Postpositions formed from the noun and adjective, e.g.:
;from [ki taraf] کی طرف 
;worth [ke kabl]کے قابل 
انہوں نے شمال کی طرف سے چڑھنے کی کوششیں کیں اور يه ان کی غلطی تهی –
They tried to get out from the north side, but it was their fault 

(8, page 201).
2. Postpositions formed from adverbs, e.g.:
;inside [ke andr]کے اندر
;in front of [ke samne] کے سامنے

میں نے اس کے سامنے بیٹهے ھوئے پوچها –
I sat in front of him and asked (15, page 57).
3. Postpositions formed from simple gerunds and active  

verbs, e.g.:
;for [ke liye] کے لئے
because of [ke mare] کے مارے

بیچاری لومڑی کے لئےآنےکے سوا کوئی چارا نه تها –
The poor fox had no choice but to come (13, page 166).
4. Postpositions formed from postpositions of Arabic and Indian 

origin according to their origin. e.g.:
;without4– [ke bağeyr] کے بغیر
;together [ke ma] کے ما
;without4– [ke bina] کے بنا
 بغیر عوام کے، بغیر ان کی مسلسل کوششوں کے يه قدرتی دولت بےکار رھتی تهی –
Without people and their continuous efforts this treasure of the 

nature would remain untapped (8, page 7).
Derivative (compound) postpositions consist of two parts: post-

position کا[ka] (  کے[ke] or in the form of  کی[ki] ) or postposition 
 .and noun, adjective, adverb, gerund or preposition [se]سے 

In derivative (compound) postpositions the second part generally 
preserves its lexical meaning, but the first part postpositions  کا[ka]  
 serve to unite the controlled word with [se]سے  or ( [ki]کی  ,[ke] کے )
the second part of the postposition. 

If the second part of derivative (compound) postpositions 
expressed by the masculine noun (adjective, gerund, or adverb) then 
the postposition  کا[ka] appears in the form of  کے[ke], e.g.:



85

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 27 том 2

;( center, noun, masculine – [biç]بیچ  ) in the center – [ke biç]کے بیچ 
;(contrary, adjective – [xilaf]خالف  ) contrary – [ke xilaf]کے خالف 
;(to take – [lena] لینا ,gerund – [liye]لئے  ) for – [ke liye]کے لئے 
;(side, nearness, adverb – [pas]پاس  ) beside – [ke pas]کے پاس 

 ان کے سامنے دو راستے تهے –
[Un ke samne do raste the.]
There were two ways in front of them (9, page 13).
If the second part of a compound postposition is expressed with 

the feminine noun then the postposition  کا[ka] is used in the form 
of  کی[ki], e.g.:

 ,style, type, way – [tarah]طرح  ) in the style – [ki tarah]کی طرح 
noun, feminine);

طرف   ,side, noun – [taraf]طرف  ) in the side – [ki taraf]کی 
feminine);

میں نے کهڑکی کے شیسے سے نیچے کی طرف ديکها – 
I looked from the window glass down (8, page 176).

 اب رانی پہلی کی طرح سست نه رھی –
Now Rani wasn’t as gloomy as before (15, page 66).
During the use of possessive pronouns with compound 

postpositions the first element of postposition  کا[ka] is omitted. 
However the possessive pronoun either acquires  ے[e] which 
is the ending of indirect case ( if the first element is  کا[ka]) or gets 
 which is the ending of feminine gender ( if the first element is [i]ی
:.e.g ,([ki]کی

;near – [ke pas]کے پاس
;near me – [mere pas]میرے پاس
;for – [ke liye]کے لئے
;for you – [tumhare liye]تمہارے لئے
;on the side – [ki taraf]کی طرف
;our side, to our side – [hamari taraf]ھماری طرف

 – میرے لئے ايک چائے کا کپ الؤ
Bring me a cup of tea (17, page 168).

کل میرے پاس کیوں نہیں آئے؟
Why didn’t you visit me yesterday? (8, page 190).

 ھمارے سامنے پہاڑی راسته تها –
There was a mountainous road in front of us (15, page 61).
In Urdu language there are seven compound (complex) 

postpositions, the first element of which is  سے[se] :
;before, till² [se pehle] سے پہلے
;before, till²   [se kabıl] سے قابل
;before, till² [se peştar] سے پیپتر
;on – [se upar] سے اوپر
;before – [se aqe] سے آگے
;behind – [se piçhe] سے پیچهے
;outside – [se bahr] سے باھر

 لیکن میں نے اس سے پہلے تو تمہیں کبهی نہیں ديکها –
But I have never seen you before (9, page 53).
From semantic point of view, derivative (compound) 

postpositions in Urdu language are divided into the following 
groups. Some of them are: 1. Postpositions indicating exceptions 
and additions:

;therefore [ ke mare ]کے مارے
;therefore [ke sabab] کے صبب

 لیکن ھگلی کا دھانه بڑااور گہرا ھے اس لئے جہاز اندر تک آ جاتے ھیں –
The source of Hooghly river is large and deep, therefore ships 

are sailing inside (8, page 190). 
2. Postpositions pointing on the means of action or indicating 

the source of action:
;by means of [ ke zariya ]  ريعه کے ذ

ان کے ذ ريعه سامان بهی ايک مقام سے دوسرے مقام کوبهیجا جاتا ھے – 

By means of them the things are delivered from one place to 
another (8, page 182).

3. Postpositions expressing togetherness:
 ;together, with [ ke sath ]کے ساتهه  
;together, with [ ke ma ] ما کے 

– سنسکرت آريه لوگ کے ساته ھندستان میں آئی اور خوب پهیلی
Sanskrit language was brought to India and spread by means of 

Arias (8, page 188).
4. Postpositions expressing concession:
;despite [ ke bacudud ] کے باوجود 
 باربار ناکامیوں کے باوجود۱٩٣۴ ٴ میں ننگا پربت کی چوٹی کوفتح کرنے کے

– لئے ايک مہم اور تیار ھوئی
Despite the repeated failures in 1934 another expedition was 

organized again to conquer Mount Nanga Parbat (8, page 173).
5. Postpositions expressing equality, imitation:
;as [ki tarah] کی طرح 
;like [ki manınd] کی مانند 
.equal [ke barabar] کے برابر 
6. Postpositions expressing shortcoming, absence of something 

or someone:
;without4 [ke bağeyr] ريغب ےک 
 ;without4 [ke bina] کے بنا 
;without4 [ke bila] کے بال 
عوام کے بغیر،ان کی مسلسل کوششوں کے بغیر يه قدرتی دولت بےکار تهی-

Without people and their continuous efforts this wealth would 
be useless (8, page 15).

7. Postpositions expressing shortcoming, absence of something 
or someone:

;instead, instead of [ke badle]کے بدلے 
.instead, instead of [ke bacaye] بجائے کے
8. Postpositions expressing comparison:
;in comparison [ke mukable] کے مقابلے 
.in comparison [ke mukabl] کے مقابل 
9. Postpositions expressing or indicating to be worthy:
;worthy [ke kabl] کے قابل 
;ntil [ke layik] کے الئق 
10. Postpositions expressing approximate amount:
;approximately, nearly [ke karib] کے قريب 
;roughly [ke laqbhaq] کے لگ بهگ
.much, more [ke (se) upar] کے (سے) اوپر 
Sometimes compound postpositions have repetitions, in this 

case either the meaning gets stronger or the form of postposition 
is changed. These repetitions do not happen completely, only the 
second component is repeated, e.g.:

;during [ke andr andr] کے اندراندر 
;after [ke piçhe piçhe] کے پیچهے پیچهے 
;together [ke sath sath] کے ساته ساته 
;in the center [ke biç biç] کے بیچ بیچ 

ھم بہت ديرتک ساحل کے ساتهه ساتهه گهومتے رھے-
We walked by the seaside ntil late (16, page 169).

 ھمارے ملک میں قومی آمدنی کے ساتهه ساتهه مزدوروں اور مالزموں کی
-تنخواھیں بهی بڑھتی جا رھی ھے

Along with the increase in the national income in our country the 
salaries of workers and employees increases as well (8, page 16).

Non-derivative postpositions.
Non-derivative postpositions comprise simple postpositions. 

They are seven: اک [ka], وک[ko] , ت [tak], ںيم[me], ےن [ne], 
.[se] س ,[par]رپ

The most commonly used postposition in Urdu language is 
postposition کا[ka]. It is compatible with a number of parts of speech:
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The compatibility of postposition اک [ka] with pronoun, e.g.:
 آپ نے اس کا سمان اٹها لیا اور اس کے گهر تک لے گئے –

You took his belongings and brought to his home  
(9, page 366).

2. The compatibility of postposition  کا[ka] with infinitive. e.g.:
میں تجهے ايسا کرنے کی اجازت نه ديا –

I do not give you a permission to do so (9, page 365).
3. The compatibility of postposition  کا[ka] with participle. e.g.

 – مقابلوں میں انعام پانےوالوں کےملک میں بڑی قدر ھوتی تهی
Those who won prizes in competitions were greatly respected 

in their own countries.
 اب ھوائی سفر کرنے والوں کی تعداد بڑھ رھی ھے –

Currently, the number of people travelling by plane is increasing 
(8, page 177).

4. The compatibility of postposition  کا[ka] with adverb, e.g.:
 آج کی رات رانی نے اپنے ارمانوں کے پورا ھونے کی خواھش میں آنکهوں میں کاٹ دی –
Tonight Rani closed his eyes with the wish for his dreams come 

true (15, page 67).
The postposition  کا[ka] expresses three types of syntactical 

relationship between words and word combinations:
1. Attributive (defining) relationship.
2. Commercial relationship. 
3. Predicative relationship. 
During the expression of attributive relationship a word used 

with the postposition  کا[ka] mainly expresses the following:
a) The subject of action, e.g.: 

 پہاڑوں پر چڑھ کر سورج نکلنے اور ڈوبنے کا منظر اچها لگتا ھے –
While climbing mountains the view of sunrise and sunset is 

very beautiful (8, page 351). 
b) Belonging, e.g.: 

 شمالی عالقے کی آب وھوا کهیتی کے لئے مناسب نہیں ھے –
The atmosphere of the northern regions is not suitable for 

agriculture (8, page 142).
c) Representing feature, e.g.:

 اس کے چہرے پر ايک ايسی عورت کا فخر نظر آتا ھے جسے اپنے حسن کا احساس ھے –
In her face it was possible to notice a woman pride feeling her 

own beauty (8, page 99). 
d) Attribute of an object, e.g.:
 کراچی میں لوھے اور فوالد کا سمان، رشمی، اونی، سوتی کپڑے، جوتے اور

 سگريٹ بنانے کاکارخانے قائم ھو گئے ھیں –
There have been established factories manufacturing iron and 

steel items, silk, wool, cotton fabrics, shoes and cigarette in Karachi 
(8, page 212).

The words used with the postposition  کا[ka] during the 
expression of object relationship are basically used in the following 
meanings:

a) Subject of activity. e.g. :
سانپ کا کاٹا رسی سے دڑتا ھے -

A scalded dog fears cold water. (Proverb) (8, page 86).
b) Object of essence, e.g.:
 ھر مسافر کو اپنے ساتهه بیس کلوگرام سامان مفت لے جانےکی اجازت ھے –
Each passenger is allowed to carry twenty kilograms of item 

with him for free (8, page 175).
 بمبائی، کلکته، پونا، مدراص وغیره میں فلم بنانے کی کمپنیاں ھیں –

Bombay, Kolkata, Puna, Madras and other cities have film 
companies.

Words or word combinations used with the postposition اک [ka] 
in the expression of predicative relationship act as the nominative 
form of verbal predicate in the sentence, e.g.:

 وه اپنے دادا کو ان کے جنم دن کے موقع پر بدھائی کا تار بهیجینگے-

He will send a letter of congratulation on the occasion of the 
birthday of his grandfather (8, page 171).

One of simple postpositions used in Urdu language is the 
postposition سے [se].

The postposition  سے[se] is used in the expression of two types 
of relationship:

1. Object relationship 2. Adverbial modifier relationship.
During the expression of an object relationship the postposition 

 together with the word it is used performs the function of [se]سے 
indirect object in the sentence. 

During the epression of object relationship the postposition سے 
[se] is usually used with:

a) An indirect object depending on a verb expressed by a noun 
or nominative pronoun, e.g.:

 سری نگر کے باشندے جهیلم دريا کو کشتی سے پار کرنے کے عادی ھیں –
Srinagar population got used to go boating on the river Chelam 

(8, page 82).
 اس کی آنکهیں گريا حاصل کرنے کے احساس سےچمکنے لگیں –

Her eyes began to shine with the senses to get a doll. Onun  
(15, page 66). 

b) Object infinitive or noun, e.g.:
 اس کو جنگل میں جانے سے خوف آتا تها –

He was afraid of going to the forest (13, page 181).
During the expression of an adverbial modifier relationship 

(time, reason. place etc.) a word used with the postposition  سے[se] 
performs a function of adverbial modifier in the sentence.

During the expression of adverbial modifier relationship the 
postposition  سے[se] is usually used with: 

a) Adverbial modifier of time denomionated in nouns or word 
combinations pointing to the time of execution of any case, e.g.:

 لیکن اس زمانے کو نه جانے کتنے سال ھوئے –
But how many years had passed since then is unknown 

 (8, page 211).
b) Word combination indicating the duration of any case, e.g.:

 فلم شروع ھونے سے پہلے نیم تاريک چها جاتی ھے –
Before the start of the film it becomes half dark (8, page 127).
c) Adverbial modifier of place expressed by a noun or word 

combination denominating the starting location of any action, e.g.:
ڈاکيه ايک شہر سے دوسرے شہر میں چٹهیاں کس طرح پہونچاتا ھے ؟

How does a postman deliver letters from one city to another  
(8, page 179)?

 يہاں سے بزار دور ھے؟
Is the market far from here (17, page 247)?
d) Adverbial modifier of place expressed by a noun, nominative 

pronoun or adverb, e.g.:
کلکته سے چند میل کےفاصلے پر ربنگرانٹ ٹاگور کا تعلیمی اداره ھے –

Rabingranat Tagore's educational center is located a few miles 
away from Calcutta (8, page 190).

– کام سے واپس آ کر وه چپکے سے پیسے لے جائےگی
Returning home from work, he will take the money secretly 

(15, page 67).
e) Adverbial modifier of reason expressed buy a noun, 

nominative pronoun or infinitive, e.g.:
 کلکته کے تجارتی اور صعنتی مرکز ھونے سے يہاں تمام بهارت کے لوگ آباد ھیں –
Since Calcutta is a commercial and cultural center, the entire 

Indian population is settled here (8, page 191).
The postposition  میں[me] which is one of non-derivative 

(simple) postpositions serves for the expression of two tpes of 
relationship:

1. Object relationship 2. Adverbial modifier relationship.
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During the expression of an object relationship the postposition 
 performs a function of indirect object in the sentence and [me] ںيم
is usually used with:

An indirect object depending on a verb expressed by a noun or 
nominative pronoun, e.g.:

 دوکاندار روپیه لیتا ھے اور کپڑے کو کاغذ میں لپٹ ديتا ھے –
The seller takes the money and wraps the fabric (8, page 229).
During the expression of an adverbial modifier relationship 

the postposition ےس [me] usually expresses: 
a) The place where an action takes place, e.g. :

 – پاکستان میں چار موسم ھیں: گرمی، سردی، بہار اور برست
There are four seasons in Pakisatan: summer, winter, spring and 

rain season (13, page 298).
b) Direction of an action, e.g.:

 وه ايک جنگل میں جا پہنچا –
He reached a forest (13, page 179).
c) The time when an action occurs, e.g.:

 گرمی میں بهی سدا برف ھی برف ھوتی ھے –
Even in summer each side gets in snow (8, page 192).

 پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں سخت گرمی اور سرديوں میں سخت
 – سردی ھوتی ھے

In Pakistan the summer is very hot, the winter is very cold  
(8, page 143).

The postposition رپ [par] is a postposition used during the 
expression of three types of relationships.

1. Object relationship 2. Adverbial modifier relationship  
3. Predicative relationship.

The postposition  پر[par] together with the word it used performs 
a function of an indirect object in the sentence. 

During the expression of an object relationship the postposition 
:is usually used with [par]پر 

a) An indirect object depending on a verb expressed by a noun, 
nominative pronoun, or word combination, e.g.:

 میں اس کے قريب جا کر اس کی آنکهوں پر ھاتهه رکهتے ھوئے کہا –
I came to him and putting my hands on his eyes told him  

(13, page 179).
b) An indirect object expressed by a noun, nominative pronoun, 

or an infinitive, e.g.: 
 پچهلے اتوار کو ارشد نے ھمیں کهانے پر باليا تها –

Last Sunday Irshad invited us for dinner (8, page 174).
During the expression of an Adverbial modifier relationship 

the postposition  پر[par] (time, purpose, reason, attribute etc.)  
is usually used with: 

a) An adverbial modifier of place expressed by a noun, 
nominative pronoun or word combination, e.g.:

 وه گهر پر جا کر چپ چاپ پڑا رھا –
He sat quietly going home (13, page 164).
b) An adverbial modifier of time expressed by a noun, infinitive, 

or word combination, e.g.: 
 کوٹهی سے واپسی پر وه دوکان کے شوکس میں رکهی گڑيا کو ايک لمحے

 کے لئے ديکهی ھوئی گهر کی طرف دوڑی –
While returning from villa for a moment she looked at the doll 

at the shop window and ran towards the house (15, page 67).
During the expression of predicative relationship a noun or 

a subject together with an infinitive acts as a predicative part of 
nominative predicate, e.g.: 

 میرے خیال میں وه غلطی پر ھے –
I suppose he is mistaken (8, page 83).
The postposition تک[tak] – postposition  تک[tak] is used 

during the expression of two types of relationships: 

1. Object relationship 2. Adverbial modifier relationship 
During the expression of an Adverbial modifier relationship 

the postposition  تک[tak] is usually expressed by:
a) An adverbial modifier of place expressed by a noun, or any 

other word, e.g.:
 وه باپ کو پکڑنے کے لئے دوڑی مگر اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نه تها –
He ran to catch his father, but there were no footsteps until the 

long distance (15, page 67).
b) An adverbial modifier of time expressed by a noun, word 

combination or adverb, e.g.: 
 میں نے تو آج تک نہیں ديکها که کبهی کسی لیڈر کے لئے کوئی آواز اٹهائی گئی ھو–
So far I have never seen any leader to be raised voice for  

(15, page 59).
The postposition نے [ne] being one of simple postpositions is 

the indicator of subject in ergative construction, e.g.: 
میں نے کہا : “ آپ کو کس نے بتايا که وھاں کا کهانا سب سے عمده ھے؟

I said: “Who told you that their food is very good?”  
(9, page 119).

 اس نے کهلے آسمان کی طرف ديکهتے ھو ئے پوچها –
Looking at the open air he asked (15, page 61).
This article is devoted to the study of peculiar features  

of the use of derivative and non-derivative postpositions which 
have a wider scale of use in Urdu language. While talking about 
similarities and differences between Urdu and Azerbaijani 
languages, we should admit that there are no prepositions in 
Urdu language. The relationship between word combinations and 
parts of speech is fulfilled exactly by postpositions. According to  
the explanations and samples regarding postpositions provided 
by various urdu scholars and russian scientists in their works 
we conclude that postpositions have an indispensable role in  
the grammar of urdu language. 
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Пашаєва А. А. Особливості використання похідних 
і непохідних постпозицій у пропозиціях мовою урду

Анотація. У статті досліджуються постпозиції, які 
створюють зв’язок між словами і словосполученнями й 
мають широкий спектр використання в структурі речень 
мовою урду, їх особливості використання в реченні в су-
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часній мові урду. Також пояснюються на основі зразків 
типи похідних постпозицій, поділених на семантичні точ-
ки зору, частини мови, з якими використовуються непохід-
ні післялоги, і різні відносини, які використовуються в їх 
вираженні.

Ключові слова: мова урду, постпозиція, непрямий ви-
падок, словосполучення, частина мови, семантичний тип.

Пашаева А. А. Особенности использования произ-
водных и непроизводных постпозиций  в предложени-
ях на языке урду

Аннотация. В статье исследуются постпозиции, кото-
рые создают связь между словами и словосочетаниями и 
имеют широкий спектр использования в структуре пред-
ложений на языке урду, их особенности использования  
в предложении в современном языке урду. Также объясня-
ются на основе образцов типы производных постпозиций, 
разделенных на семантические точки зрения, части речи,  
с которыми используются непроизводные послелоги, и 
разные отношения, используемые в их выражении.

Ключевые слова: язык урду, постпозиция, косвенный 
случай, словосочетание, часть речи, семантический тип.
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КОМУНІКАТИВНИЙ ВНЕСОК МЕДІАТОРА В ГАРМОНІЗАЦІЮ 
МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СИТУАЦІЇ ПРИМИРЕННЯ
Анотація. Статтю присвячено дослідженню лінгвіс-

тичного аспекту медіації як одного з видів конструктив-
ного завершення конфлікту. Установлено, що для сприян-
ня відновленню гармонійних міжособистісних стосунків 
учасників спілкування в комунікативній ситуації «прими-
рення» медіатор послуговується персуазивною стратегією. 
Здійснено спробу виокремити, виконати поділ на групи 
і схарактеризувати тактики, що імплементують указану 
стратегію в мовленні комуніканта-медіатора.

Ключові слова: медіація, медіатор, стратегії, тактики, 
комунікативна ситуація «примирення», ініціатор прими-
рення, об’єкт примирення.

Постановка проблеми. У сучасному світі проблема кон-
структивного розв’язання конфліктів є настільки актуальною, 
що її вирішення сприймається як один із важливих чинників 
комфортного існування людини в соціумі. Медіація є видом 
альтернативного розв’язання конфліктних ситуацій за участі 
третьої сторони – медіатора (посередника, миротворця), який 
допомагає комунікантам гармонізувати процес спілкуван-
ня, спрямовуючи взаємодію з конфліктної до кооперативної  
[1; 2; 3]. Тому вивчення медіації як соціально-комунікативної 
практики є одним із актуальних напрямів досліджень сучасної 
науки загалом і лінгвістики зокрема.

Явище медіації описане насамперед у галузі юриспру-
денції, конфліктології, філософії, психології та політології 
(С.І. Калашникова, Н.І. Мінкіна, Л.І. Скібіцька, Л.В. Куликова, 
М.І. Пірен, Х. Бесемер, І. Атватер, С. Грего Морассо та ін.).  
Роботи ж, що розглядають медіацію в рамках лінгвістичних 
парадигм, є поодинокими (Н.С. Баребіна, А.Г. Чернишенко). 
Метою статті є спроба описати діяльність медіатора в комуні-
кативній ситуації (далі – КС) «примирення», виокремивши та 
описавши стратегії й тактики, якими він послуговується для гар-
монізації інтерперсональних стосунків конфліктуючих сторін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній 
лінгвістиці медіація визначається як «менеджмент процесу 
когнітивної, вербальної та емоційної трансформації суб’єктів 
конфліктного спілкування в рамках континууму від комуніка-
тивного дисонансу до комунікативного консенсусу» [4, с. 102].

Одним з основних чинників, які впливають на ефективність 
діяльності посередника в конфліктній ситуації, вважають пра-
вильний вибір медіатором стратегій і тактик розв’язання кон-
фліктної ситуації [5, с. 489]. 

Саме стратегії й тактики, до використання яких удається 
медіатор, на думку А.Г. Чернишенко, є найважливішим фак-
тором, що визначає ефективність медіації. Правильно обрані 
та успішно імплементовані стратегії допомагають медіатору 
контролювати ситуацію, скеровуючи її до досягнення основної 
мети – примирення сторін [6, с. 139]. Дослідниця справедливо 
зауважує, що «медіатор завжди дотримується тактик, спрямо-
ваних на примирення й досягнення згоди» [6, с. 148]. 

Аналіз фактичного матеріалу дає змогу стверджувати, 
що метою діяльності медіатора в КС «примирення» є спри-
яння оптимізації взаємодії ініціатора та об’єкта примирення,  
створення атмосфери довіри, за якої об’єкт примирення став 
би більш сприйнятливим до аргументів, що наводяться меді-
атором на захист ініціатора примирення, і розглянув можли-
вість зміни своєї позиції в конфлікті й відновлення гармонійної  
міжособистісної інтеракції з комунікантом-ініціатором прими-
рення.

Досягнення мети детермінується успішністю виконання 
основних завдань, що стоять перед медіатором. До них зара-
ховуємо такі:

1) здійснення впливу на об’єкт примирення з метою зміни 
ставлення до ситуації, що склалася, з негативного на позитивне;

2) переконування об’єкта примирення в необхідності від-
новлення гармонійної інтеракції з ініціатором примирення.

Оскільки обидва завдання пов’язані зі здійсненням впливу 
на мовця з метою зміни його комунікативної поведінки, визна-
чаємо стратегію, якою послуговується медіатор для досягнення 
мети, як персуазивну.

За В.Є. Чернявською, персуазивність – це вплив автора ус-
ного чи письмового повідомлення на реципієнта з метою пере-
конання в чомусь, заклику до здійснення чи нездійснення ним 
певних дій. Намагаючись переконати партнера по комунікації, 
адресант свідомо продукує повідомлення, метою яких є викли-
кати певну поведінкову реакцію адресата чи вплинути на його 
точку зору, установки [7, с. 25].

Аналіз ілюстративного матеріалу дає можливість поділити 
тактики, що імплементують персуазивну стратегію у мовлен-
ні медіатора, на три групи. Поділ здійснено з огляду на доміну-
ючий фактор фокусації медіатора на певному аспекті конфлік-
тної ситуації.

Розглянемо кожну з груп тактик детальніше.
І. Тактики, що демонструють зайняту медіатором пози-

цію в конфліктній ситуації та його ставлення до її учасни-
ків:

1. Тактика демонстрації власного бачення розв’язання 
конфліктної ситуації маніфестує позицію медіатора в кон-
фліктній ситуації та вербалізується в його мовленні у вигляді 
поради, прохання, які містять заклик до пробачення й віднов-
лення балансу в стосунках між ініціатором та об’єктом прими-
рення, або ж за допомогою вказівки на особистий досвід вихо-
ду медіатора з подібної ситуації.

Наведений нижче приклад експлікує розмову матері й 
доньки. Донька не може пробачити зраду чоловіка. Вона розгу-
блена, тому звертається за допомогою до найближчої людини. 

“Hi, mom”.
“Baby, what’s wrong? […] Let me tell you a little story, 

Angelica, about your father and me. Not so long after your father 
and I were married, around that time you were about nine, he had 
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an affair. When I found out about it and confronted him with it, 
he said it meant nothing and that it would never happen again. 
Now we’ve been married for twenty-six years and in time that trust 
was rebuilt. There are no secrets that we keep from one another 
anymore. So if you love this man with all your heart like you say you 
do, forgive him; and I mean truly forgive him. […] Just remember 
it takes a strong woman to forgive those mess-ups and take it from 
here. Just don’t let another woman walk in and steal all your dreams 
without fighting for them”.

“Mom, you may be right” [8, c. 83].
Матір переконує доньку в необхідності пробачення, роз-

повівши схожу історію з власного досвіду. Жінка вказує, що 
рішення пробачити зраду, яке вона прийняла свого часу, вия-
вилось правильним, оскільки дало можливість зберегти сім’ю, 
повернути довіру та відбудувати міцні гармонійні стосунки. 
Про те, що вибір тактики виявився правильним, свідчить реак-
ція адресата (Mom, you may be right).

2. Тактика демонстрації позитивного ставлення до од-
ного чи обох учасників конфліктної ситуації. Експлікуючи 
позитивне ставлення до одного чи обох учасників конфліктної 
ситуації, комунікант-медіатор має на меті засвідчити свою 
небайдужість і зацікавленість у конструктивному вирішенні 
конфлікту й оптимізації міжособистісної інтеракції ініціатора 
примирення та об’єкта примирення.

“If you still love him maybe you should take it as a sign that you 
should give him a second chance. Try starting over. […] You are not 
a bad person, David. You are loyal and funny and a good man who 
deserves to be happy. Owen made you happy once. I think he could 
make you happy again. […] Can you promise me you’ll try? After 
tonight, I think Owen deserves that much” [9, c. 64].

Аналізована тактика імплементується в мовленні медіато-
ра за допомогою реплік, у яких перераховуються позитивні 
якості об’єкта примирення (You are not a bad person, David. 
You are loyal and funny and a good man who deserves to be 
happy). Для маніфестації приязного ставлення до ініціатора 
примирення медіатор обирає два висловлювання. За допо-
могою першого він експлікує свою впевненість у тому, що  
ініціатор примирення здатний зробити життя об’єкта прими-
рення щасливим (I think he could make you happy again). Де-
монстрацією впевненості в цьому слугує репліка I think Owen 
deserves that much.

3. Застосування підгрупи тактик мінімізації провини іні-
ціатора примирення має на меті виправдати вчинок ініціатора 
примирення, реабілітувавши його в очах об’єкта примирення, 
продемонструвати впевненість у невинності ініціатора при-
мирення, тим самим виразивши спонукання до відновлення 
втраченого балансу в стосунках між комунікантами. Проте, на 
відміну від тактик, описаних вище, тактики цієї підгрупи де-
монструють позитивне ставлення медіатора до ініціатора при-
мирення в імпліцитній формі.

До аналізованих тактик належать:
1) тактика заперечення провини ініціатора прими- 

рення:
“I think Dee’s right,” Mom says. “You should forgive her. […] 

It’s not her fault” [10, c. 73];
2) тактика вказівки на ненавмисність завданої ініціато-

ром примирення шкоди:
“That’s enough Virgil. He didn’t mean for this to happen. Try to 

put yourself in his shoes. He’s been through enough. […] You have 
to forgive and let it go” [11, c. 62–63];

3) тактика вказівки на повну або часткову провину 
об’єкта примирення: 

“Please don’t tell me you think we should reconcile with  
her”. […]

“You created the problems today, Sarah, not your mother”  
[12, p. 50];

4) тактика пояснення причин малефактивних дій  
ініціатора примирення:

“I think you should reconcile with your mother. I think you need 
to at least try. […] Anything could have happened to her. Anything” 
[12, p. 50–51];

5) тактика узагальнення:
“You need to forgive her, Paige, somehow. You came back 

here seeking answers, and now you have them. […] We all make 
mistakes. We all have our shortcomings. We all keep our secrets” 
[13, с. 127].

ІІ. До тактик щодо перспектив розвитку конфліктної 
ситуації належать:

1. Тактика змалювання оптимістичного розвитку подій.
2. Тактика змалювання песимістичного розвитку подій.
Використовуючи кожну з аналізованих тактик, медіатор  

зображує примирення як єдино можливий правильний вихід  
із ситуації. Якщо комунікант погодиться на примирення, це 
буде вигідно насамперед для нього, оскільки дасть змогу позбу-
тися негативних почуттів, викликаних конфліктною ситуацією. 
Результатом відмови прийняти пробачення та примиритися ста-
нуть душевні страждання об’єкта примирення, оскільки тягар 
образи зробить життя нестерпним.

Тактика змалювання оптимістичного розвитку подій 
представлена в такому прикладі. 

Sofia and Hanna are still talking in front of Sofia’s house.  
Now that I understand so much more, my heart wells up with 
compassion for everyone involved, Hanna too.

I am actually feeling sorry for her now. […] “Maybe you should 
try forgiving her for whatever you think she did. […] You don’t have 
to tell her anything. You don’t even have to be friends anymore. 
But forgiving her could make it easier to stop being angry. You and 
everyone else might feel better” [14, c. 50–51].

Рішення прийняти прохання про пробачення змальовується 
медіатором як фактор, що сприятиме відновленню гармонійно-
го емоційного стану комуніканта (But forgiving her could make 
it easier to stop being angry) та людей із його близького оточен-
ня, які так чи інакше постраждали від конфліктної ситуації, що 
склалася (You and everyone else might feel better). 

Наведений нижче приклад експлікує застосування такти-
ки змалювання песимістичного розвитку подій.

Лінді, яка в аналізованій комунікативній ситуації виконує 
роль медіатора, намагається примирити закоханих.

Lindy was quiet for a moment, drinking her juice and thinking. 
“You want my nickel’s worth of free advice?”

“Yes”.
“Owen leaving four years ago hurt you badly. It’s a wound that’s 

never been given a chance to heal, because you had no real expla-
nation. No closure. And now his return has ripped off the bandage 
and exposed the wound again. I think that if you still love him, and 
you truly want to try again, then you need to find a way to forgive 
him for leaving. Because if you don’t let that wound heal, you’ll 
never be able to move on. It’ll fester until it destroys you” [9, c. 64].

Намагаючись переконати об’єкт примирення в необхідно-
сті відновити стосунки з ініціатором примирення, медіатор уда-
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ється до тактики змалювання песимістичного розвитку подій. 
Для більшої експресивності й переконливості Лінді порівнює 
образу, що переживає об’єкт примирення через малефактивний 
вчинок ініціатора примирення, з відкритою раною. Аналізована 
тактика вербалізується в мовленні медіатора висловлюванням 
Because if you don’t let that wound heal, you’ll never be able to move 
on. It’ll fester until it destroys you. Примирення зображене як єди-
но можливий спосіб зцілити рану. Відмова від примирення по-
казана як рана, що погіршуватиме душевний стан об’єкта при-
мирення, доки не знищить його (It’ll fester until it destroys you).

ІІІ. До тактик третьої групи належать:
1. Тактика вказівки на позитивне ставлення ініціатора при-

мирення до об’єкта примирення.
2. Тактика змалювання емоційного стану, в якому перебуває 

ініціатор примирення через конфлікт.
Використовуючи тактику вказівки на позитивне став-

лення ініціатора примирення до об’єкта примирення, медіа-
тор актуалізує в свідомості адресата фактор попереднього дос-
віду гармонійного спілкування з адресантом. Ще один чинник, 
що допомагає досягти мети, – нагадування про приязне став-
лення комуніканта, чия малефактивна поведінка стала причи-
ною дисбалансу в стосунках, до комуніканта, який постраждав 
від указаного поводження. 

“But you have to forgive her. She's your mother, and she loves 
you so much. And she's worried sick about you”. Matthew hugged 
his father and sobbed the way he had when he was only five and 
Curtis could no longer maintain his composure [15, с. 16].

Медіатор намагається розв’язати конфліктну ситуацію, на-
голосивши на тому, що матір (ініціатор примирення) любить 
свого сина (об’єкт примирення) (she loves you so much) і дуже 
за нього хвилюється (she's worried sick about you).

Використання тактики змалювання емоційного стану, 
в якому перебуває ініціатор примирення через конфлікт, 
має на меті зміну ставлення об’єкта примирення до ініціатора 
примирення з негативного на позитивне. Такий перлокутивний 
ефект досягається за допомогою експлікації душевних пережи-
вань ініціатора примирення та пригніченого стану, в якому він 
перебуває через скоєний вчинок. 

“Baby doll, you must try to understand him. He feels so terrible 
about what happened. He really loves us both, and he means no 
harm to all. It’s just those dreadful nightmares his sickness left. They 
keep coming back, but he would die before he’d hurt you. Do forgive 
him, baby doll. […]” [16, c. 4].

Переконуючи в необхідності примирення, медіатор верба-
лізує емоційний стан комуніканта, чий вчинок став причиною 
виникнення конфліктної ситуації (He feels so terrible about what 
happened). Для посилення ілокутивного впливу застосовуються 
також указівка на позитивне ставлення ініціатора примирення 
до об’єкта примирення (He really loves us both), його неспро-
можність свідомо завдати шкоди (he means no harm to all;  
he would die before he’d hurt you) та виправдання малефактив-
ного акту за допомогою пояснення причин, через які він був 
учинений (It’s just those dreadful nightmares his sickness left.  
They keep coming back).

Аналізована тактика може втілюватися в мовленні медіато-
ра й через запевнення у щирості каяття ініціатора примирення:

“Dad, why don’t you forgive her? I believe she’s truly sorry  
for whatever she did to make you hate her [17, c. 213].

Висновки. Отже, у ході аналізу фактичного матеріалу вста-
новлено, що метою діяльності медіатора в комунікативній си-

туації «примирення» є зміна взаємодії учасників спілкування 
з конфліктної на кооперативно-спрямовану. Для сприяння кон-
структивному вирішенню конфліктної ситуації між ініціатором 
та об’єктом примирення комунікант-медіатор послуговується 
персуазивною стратегією, яка, у свою чергу, втілюється за 
допомогою тактик, що належать до однієї з трьох груп. Поділ 
на групи здійснений з огляду на домінуючу фокусацію медіа-
тора на певному аспекті конфліктної ситуації. До першої групи  
зараховуємо тактики, що демонструють зайняту медіатором 
позицію в конфліктній ситуації і ставлення до її учасників 
(тактика демонстрації власного бачення розв’язання конфлік-
тної ситуації; тактика демонстрації позитивного ставлення до 
одного чи обох учасників конфліктної ситуації; тактики міні-
мізації провини ініціатора примирення). Друга група пред-
ставлена в мовленні комуніканта-медіатора тактиками щодо  
перспектив розвитку конфліктної ситуації (тактика змалю-
вання оптимістичного розвитку подій; тактика змалювання пе-
симістичного розвитку подій).

Третю групу репрезентують тактика вказівки на позитивне 
ставлення ініціатора примирення до об’єкта примирення й так-
тика змалювання емоційного стану, в якому перебуває ініціатор 
примирення через конфлікт. Використання комунікантом-ме-
діатором усіх зазначених тактик сприяє відновленню гармо-
нійної міжособистісної інтеракції між ініціатором та об’єктом 
примирення.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні 
вербальної й невербальної поведінки комуніканта-медіатора в 
КС «примирення».
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Передон Н. А. Коммуникативный вклад медиатора 
в гармонизацию межличностных отношений в ситуа-
ции примирения

Аннотация. Статья посвящена исследованию линг-
вистического аспекта медиации как одного из видов кон-
структивного завершения конфликта. Установлено, что 
для содействия восстановлению гармонических межлич-
ностных отношений участников общения в коммуника-
тивной ситуации «примирение» медиатор использует пер-
суазивную стратегию. Предпринята попытка выделить, 
осуществить деление на группы и дать характеристику 
тактик, имплементирующих указанную стратегию в речи 
коммуниканта-медиатора.

Ключевые слова: медиация, медиатор, стратегии, так-
тики, коммуникативная ситуация «примирение», инициа-
тор примирения, объект примирения.

Peredon N. Communicative contribution of mediator to 
restoring harmonious interpersonal relations in the situa-
tion of reconciliation

Summary. The focus of this article is to explore the lin-
guistic nature of mediation as one of the kinds of constructive 
conflict resolution. It has been determined that the mediator 
uses the persuasive strategy to help the participants of the com-
municative situation of reconciliation restore their harmonious 
relations. An attempt has been made to determine the tactics 
the mediator uses to implement the persuasive strategy in his 
speech, as well as to divide the tactics into groups and describe 
their characteristic features.

Key words: mediation, mediator, strategies, tactics, com-
municative situation of reconciliation, initiator of reconcilia-
tion, object of reconciliation.
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П’єцух О. І.,
кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри теорії та практики перекладу 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ТАКТИКА ОБВИНУВАЧЕННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню особли-
востей утілення стратегії дискредитації опонента, що ре-
алізується за допомогою тактики обвинувачення під час 
проведення парламентських дебатів у Сполученому Коро-
лівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Розглянуто 
специфічні мовні і стилістичні засоби, якими оперують 
учасники дебатів під час засідань Палати Громад британ-
ського парламенту в період посттетчеризму.

Ключові слова: парламентські дебати, стратегія, так-
тика, негативна оцінка, перформатив, комунікативний хід, 
мовленнєвий акт.

Постановка проблеми. Усебічні дослідження особли-
востей, функцій і учасників політичного дискурсу, а також 
специфіки комунікативної взаємодії в такому типі дискурсу 
актуалізують фокусування уваги на проблемі мовленнєвого 
впливу, який у широкому розумінні розглядають як комуні-
кативну діяльність, що є вмотивованою та цілеспрямованою. 
Відповідно до вузької дефініції, мовленнєвий вплив є мовлен-
нєвою дією адресанта, підпорядкованою комунікативними 
установками і спрямованою на зміну поведінки, психологіч-
ного стану, мислення адресата [1, с. 228], його ставлення до 
представленої інформації тощо. Для парламентських дебатів 
як жанру політичного дискурсу мовленнєвий вплив, який є 
результатом комунікативної взаємодії, відіграє ключову роль 
для структурування свідомості безпосередніх учасників деба-
тів і потенційних адресатів – виборців, що в результаті при-
зводить до завоювання й утримання влади адресантами полі-
тичної комунікації.

Проблемі мовленнєвого впливу присвячені численні робо-
ти науковців (Р. Бендлер, Дж. Гріндер, Т. Дридзе, М. Желтухіна, 
О. Іссерс, Р. Лакофф, М. Мінський, О. Селіванова, Й. Стернин, 
І. Черепанова). Мовленнєвий вплив розглядається як взаємо-
дія комунікантів на основі взаємного впливу на свідомість і 
зміну світосприйняття партнерів комунікації в дослідженнях 
таких науковців, як А. Баранов, Р. Блакар, Ч. Ларсен та ін.  
Результативність комунікативних стратегій і тактик для досяг-
нення мовленнєвого впливу досліджено в наукових працях та-
ких дослідників, як Є. Верещагін, Дж. Гамперц, Т. ван Дейк,  
О. Іссерс, К. Келерман, Дж. Каспер, К. Фач та ін. Проте, незва-
жаючи на значну кількість робіт, комплексний аналіз мовних 
засобів реалізації стратегії дискредитації опонента, втіленої 
використанням тактики обвинувачення в політичному дискурсі 
парламентських дебатів у Сполученому Королівстві, ще не був 
предметом дослідження, що й зумовлює новизну здійсненого 
нами дослідження, актуальність якого спричинена увагою су-
часних мовознавців до проблем успішної комунікативної взає-
модії та її лінгвістичних та екстралінгвальних чинників.

Мета статті полягає в детальному аналізі втілення страте-
гії дискредитації опонента, що реалізується застосуванням так-

тики обвинувачення в політичному дискурсі парламентських 
дебатів у Сполученому Королівстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Можливість 
та ефективність мовленнєвого впливу як результату комуніка-
тивної взаємодії зумовлено певними чинниками. Лінгвістич-
ний чинник заснований на механізмах вербального впливу на 
свідомість через використання лексичного матеріалу, зокрема 
оцінної лексики, експліцитності й імпліцитності тощо. Екс-
тралінгвальний чинник пов’язаний з інформаційною потре-
бою, що включає різні аспекти, такі як семіотичні, психічні, 
етнокультурні, соціальні, когнітивні. Семіотичний чинник 
розглядається у зв’язку з варіюванням мовних висловлю-
вань відповідно до установок, цілей комунікантів. Соціаль-
ний чинник ураховує редагування інформації з урахуван-
ням стереотипів і міфів масової свідомості, орієнтацію на  
«МИ-групу», авторитетні заяви. Когнітивний чинник – це 
сприймання інформації та її інтерпретація. Здатність до стан-
дартизації ситуації ритуалізує мислення й поведінку партне-
рів комунікації, а також дає можливість передбачення їхніх 
мовленнєвих стратегій і тактик. Психологічний чинник без-
посередньо врегульовує емоційний вплив на комунікантів  
[2, c. 59–60]. Емоційний вплив зумовлений сформованими 
установками та впливає на створення нових установок, стере-
отипів і цінностей [3, c. 113].

Мовленнєвий вплив забезпечується використанням пев-
них комунікативних стратегій і тактик. Стратегію можна 
розуміти як «когнітивний загальний план, або «вектор», 
мовленнєвої поведінки» [4, c. 14; 5, c. 6], деяку інваріантну 
схему, яка складається з однієї або декількох дій, спрямова-
них на реалізацію ситуації [6]. Стратегія як «комплекс мов-
леннєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативних 
цілей», включає планування процесу мовленнєвої комуніка-
ції залежно від конкретних умов спілкування й особистостей 
комунікантів, а також реалізацію цього плану [4, c. 54], що 
здійснюється за допомогою різноманітних тактик. Мовлен-
нєвою тактикою вважають чіткий мовленнєвий хід (крок, 
оберт, етап) [5] або одну чи кілька дій, які сприяють реаліза-
ції стратегії [7, c. 78]. 

Стратегія дискредитації опонента є дієвим інструментом 
формування іміджу політичних діячів, оскільки виявляє всі 
слабкі сторони, недоліки, провали й помилки в діяльності опо-
нентів, що сприяє покращенню іміджу обвинувачів. В основі 
стратегії дискредитації, покликаної знизити статус усіх кому-
нікантів, які знаходяться по інший бік у залі парламенту, тобто 
є опонентами під час парламентських дебатів у Сполученому 
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, лежить го-
стра негативна оцінка й критика діяльності опонентів. Однією 
з тактик, що реалізують стратегію дискредитації опонентів, є 
тактика обвинувачення.
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Тактика обвинувачення забезпечує зниження рейтингу 
об’єкта обвинувачення завдяки вказуванню на помилки, нега-
тивні сторони в політичній діяльності. 

Так, у поданому фрагменті політичних дебатів обговорення 
відбувається між міністром внутрішніх справ від Консерватив-
ної партії та представником опозиційної Лейбористської партії:

Mr. George Howarth: Is the Minister aware that Home  
Office statistics reveal that the use of hard drugs in privatised pris-
ons is 60 per cent. Higher than in comparable prisons in the rest  
of the prison estate? Will she confirm that those private companies 
that operate private prisons have donated £2.6 million to Conserv-
ative party funds? Is it not the case that private prisons are soft 
on drugs and that this Government are soft on private prisons?  
(HC Deb 20 Mar 1997: Column 1059).

Різке обвинувачення міністра внутрішніх справ у відкритій 
підтримці приватних в’язниць, у яких, на думку обвинувача, 
частими є випадки розповсюдження важких наркотичних пре-
паратів, а також розкриття фактів фінансування такими при-
ватними закладами фондів Консервативної партії з наведенням 
квантитативних аргументів (60 per cent; £2.6 million), повністю 
дискредитує співрозмовника й політичну партію, яку він пред-
ставляє. Агресивна манера обвинувачення створюється завдяки 
сталій конструкції to be aware of, що містить у своєму значенні 
knowing that smth exists, or having knowledge of a particular thing 
[8] натяк на необізнаність доповідача про реальний стан речей 
у таких виправних закладах. Цей фокусивний комунікативний 
хід у формі квеситиву відкриває обговорення більш конкрет-
ної теми, так будучи модифікатором значення головного ходу. 
Мовець також застосовує перфомативне дієслово to confirm, 
яке зазвичай використовується в спілкуванні на підтвердження 
сказаного, проте в цьому випадку в контекстуальному оточенні 
кваліфікується як перфоматив осуду, як засудження дій Консер-
вативної партії. В останньому мовленнєвому акті, представле-
ному у формі питання, міститься констатив як ствердження про 
діяльність уряду та імпліцитна негативна оцінка. Підсилення 
негативної оцінки відбувається за рахунок лексичного повтору 
прикметника soft, який, як зафіксовано в Cambridge Dictionary, 
у значенні not severe enough in criticizing or punishing those who 
have done smth wrong [8] використовується лише на позначення 
несхвального критичного ставлення. Тобто уряд критикується 
за недостатньо суворий контроль за приватними виховними  
закладами.

Аналізований фрагмент діалогу між членом британського 
офіційного уряду і представником опозиції є експресивним, 
спрямованим на вияв різко негативного ставлення до супро-
тивника по комунікації, а також демонстративно компетив-
ним, оскільки передбачає конкуренцію думок, що є типовим 
для парламентських дебатів, які зазвичай характеризуються 
постійним протистоянням між учасниками, відповідно до ба-
лансу цілей партнерів комунікації, він є конфліктним завдяки 
протилежності цілей комунікантів, які намагаються не зберегти 
баланс обличчя, а, навпаки, понизити його. 

До взаємно обвинувального обговорення приєднується ще 
один діяч дебатів, який представляє провладну Консервативну 
партію й, відповідно, підтримує міністра-доповідача:

Mr. Nigel Evans: Does my right hon. Friend agree that we must 
send a clear message to people who deal in 1060 drugs, whether 
they are in or out of prison: that we will have zero tolerance of drug 
dealing? Will she therefore guarantee that, when we are re-elected 
on 1 May, one of the first things that the Conservative Government 

will do is reverse the wrecking amendments that the Labour party 
tabled to the Crime (Sentences) Bill, so that people convicted for 
a third time of dealing in hard drugs will automatically get seven 
years in prison? Does not that demonstrate that the Labour party is 
soft on crime (HC Deb 20 Mar 1997: Column 1060)?

Його репліка виконує кілька функцій. Так, перша частина 
репліки є відтворювальним комунікативним ходом, оскільки 
повертає знову до теми розмови, а саме до початку репліки 
попереднього доповідача про зміни в режимі управління ви-
ховними закладами. Звертаючись до доповідача, комунікант 
використовує мовленнєвий акт директив (для поради плану 
майбутніх дій) у питальній формі, що сприяє встановленню ко-
оперативної взаємодії та збереженню статусу співрозмовників. 
Уживання сталої сполуки zero tolerance (the act of punishing all 
criminal or unacceptable behavior severely, even if it is not very 
serious [8]), функціонування якої обмежено правоохоронною 
сферою, асоціюють із суворою системою правил та обмежень, 
які зазвичай урегульовують покарання для правопорушників і 
тих, хто вживає наркотичні препарати, демонструє серйозність 
дій. Друга частина репліки комуніканта розвиває далі хід роз-
мови щодо критики діяльності Лейбористської партії як про-
тидії її критичної оцінки консерваторів. Негативна конотація 
в оцінці роботи лейбористів досягається вживанням оцінної 
лексичної одиниці wrecking для характеристики запропонова-
них опонентами поправок до кримінального законодавства. Ця 
лексема, яка в прямому значенні сигналізує про процес руйну-
вання, пошкодження фізичних об’єктів (the act of causing the 
destruction of a ship, vehicle, building, etc [9]), отримує метафо-
ричне значення the act of completely spoiling smth [9]) шляхом 
перенесення знаків із донорського домену БУДІВНИЦТВО до 
реципієнтного домену ПОЛІТИКА, що додає експресивності 
висловленню про повне руйнування функціонування кримі-
нального права, а саме системи обвинувальних актів. Мов-
леннєвий акт констатив підводить до логічного висновку про 
поступливість лейбористів стосовно злочинності, що слугує 
максимальному зниженню статусу Лейбористської партії.

Для учасників дебатів обговорення підготовки до вибор-
чої кампанії за місця в майбутній парламент є можливістю 
продемонструвати слабкі сторони роботи опонентів. Так, 
представлення заступником міністра внутрішніх справ підго-
товки виборчих дільниць до майбутнього голосування та їх 
прилаштування для людей з особливими потребами провокує 
критичні судження від представника опозиції:

The Parliamentary Under-Secretary of State for the Home 
Department (Mr. Tom Sackville): We issue advice and guidance to 
acting returning officers, who are most directly responsible for se-
lecting polling places and polling stations, and provide grant aid to-
wards the costs of purchasing temporary ramps and polling booths 
specially adapted to the needs of voters who are wheelchair users. 

Mr. Gerrard: Does the Minister recall that a survey conducted 
at the time of the last general election revealed that 88 per cent.  
Of polling stations had access problems? Does he accept that the 
vast majority of disabled people want to vote in person? Does he 
accept also that many of them will not be able to do so at this gen-
eral election because simple improvements, such as ramps, better 
lighting or allowing people to vote at a more accessible location, 
have not been carried out because the Government failed to do what 
they could, and should, have done in the Disability Discrimination 
Act 1995 to ensure that accessibility is not an option, but a legal 
requirement (20 Mar 1997: Column 1058)?
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Для дискредитації роботи уряду комунікант оперує кван-
титативними аргументами, називаючи точні відсотки діль-
ниць, які мають невирішені проблеми (88 per cent.), поси-
лається на офіційний документ (the Disability Discrimination 
Act 1995), демонструючи свою повну обізнаність щодо си-
туації. Звернення відбувається в демонстративно емоцій-
ному стані, з відвертим намаганням висунути претензії до 
співрозмовника. Така манера спілкування впливає й на вибір 
мовних засобів і структур. Усі репліки мають форму запи-
тань, у яких простежується анафоричний повтор конструк-
ції does he accept, що вимагає безсумнівного погодження 
та підтримки виголошених питань. Незважаючи на форму 
вираження, самі питання втілюють мовленнєвий акт конста-
тив як ствердження про наявні недоліки та проблеми. Вони 
виголошені в градуальному порядку, переходячи від конста-
тування проблем через відсутність можливості усамітнення, 
пандусів, достатнього освітлення, зручного місця розташу-
вання до відвертого обвинувачення урядовців у провалі вті-
лення в життя законодавчого акта щодо прав і захисту людей 
з обмеженими можливостями. Це обвинувачення, до якого 
чітко й системно підведено з наданням необхідних фактів і 
даних, стає кульмінацією виступу, є обрамлювальним кому-
нікативним ходом, що позначає межі мовленнєвої взаємодії 
та фокусує увагу учасників дебатів на найголовнішому. Для 
нагнітання негативної оцінки до кульмінаційного питання 
залучено ампліфікацію як висхідну градацію однорідних 
слів завдяки модальним дієсловам could і should, тобто вико-
ристано різкий перехід від того, що консерватори мали здат-
ність зробити, до того, що бажано було зробити, чого від них 
очікували, проте не отримали. У кінці останнього питання 
створюється ефект своєрідної антитези – контрасту між ви-
бором і потребою (option – legal requirement), які представ-
ляють різні полюси значення  та вимір серйозності сприй-
няття й вирішення наявної соціальної проблеми.

Висновки. Політичний дискурс парламентських дебатів 
у Сполученому Королівстві характеризується повсякчасним 
використанням стратегії дискредитації опонента під час об-
говорень, що реалізується дієвим застосуванням тактики об-
винувачення. Ця тактика є ефективним засобом висвітлення 
опонентів у негативному світлі, що призводить до пониження 
їхнього статусу й іміджу на політичній арені та утрати місць 
у парламенті. Перспективою подальших досліджень є деталь-
ний розгляд інших тактик, які слугують утіленню стратегії 
дискредитації опонента під час проведення парламентських 
дебатів у Сполученому Королівстві Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії.
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Пьецух О. И. Тактика обвинения в политическом 
дискурсе парламентских дебатов в Соединенном Коро-
левстве

Аннотация. В статье рассмотрены особенности во-
площения стратегии дискредитации оппонента, реализо-
ванной посредством тактики обвинения при проведении 
парламентских дебатов в Соединенном Королевстве Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. Рассмотрены специ-
фические языковые и стилистические средства, которыми 
оперируют участники дебатов во время заседаний Палаты 
Общин британского парламента в период посттетчеризма.

Ключевые слова: парламентские дебаты, стратегия, 
тактика, негативная оценка, перформатив, коммуникатив-
ный ход, речевой акт.

Pjetsukh O. Blame tactics in the political discourse  
of the UK parliamentary debates

Summary. This article focuses on the peculiarities of the 
strategy of opponent’s discreditation in the UK parliamentary 
debates that is realized via the blame tactics. It analyses spe-
cific language and stylistic means used by the debates’ partic-
ipants to discredit opponents during the meetings of the UK 
House of Commons in the post-Thatcher period. 

Key words: parliamentary debates, strategy, tactics,  nega-
tive evaluation, performative, communicative move, speech act.
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Аннотация. Статья посвящена поиску путей расшире-

ния потенциального словарного запаса для чтения специ-
альных текстов на продвинутом этапе обучения (аспиран-
ты). Проводится систематизация экономической лексики, 
отбор лексики и выделение типов упражнений для форми-
рования и закрепления ассоциативных полей с целью соз-
дания необходимого запаса слов для чтения и интерпрета-
ции экономических текстов.

Ключевые слова: чтение, специальный текст, словар-
ный запас, формирование и закрепление ассоциативных 
полей, типы упражнений. 

Постановка проблемы. Содержательная сторона языко-
вого материала при обучении иностранному языку аспирантов 
приобретает первостепенное значение, поскольку целью обу-
чения является извлечение новой информации в любой форме. 
Задачей преподавателя поэтому является расширение потенци-
ального словаря всеми доступными способами. Для этого необ-
ходимо активизировать знания, уже имеющиеся у обучающих-
ся, развить у них способности функционально владеть языком, 
уметь высказаться, интерпретировать и обговаривать услышан-
ное, увиденное или прочитанное между двумя и более партне-
рами, одним из которых может быть устный или письменный 
текст как один из основных видов получения новой информа-
ции [5, с. 12]. Для достижения этой цели необходима интенси-
фикация процесса обучения иностранным языкам, которая под-
разумевает, в частности, разработку новой системы учебных 
пособий и упражнений для отбора и накопления лексики для 
решения профессиональных задач обучающихся. Поскольку  
у взрослых трудности усвоения лексики связаны с уменьше-
нием способности к механическому заучиванию, в последнее 
время все большее внимание уделяется использованию меха-
низмов речи и особенностям их функционирования, в част-
ности, для формирования у обучающихся во время обучения 
иностранному языку ассоциативных функционально-темати-
ческих полей. В предлагаемой работе предпринимается попыт-
ка систематизации экономической лексики; отбора лексики для 
работы над текстом и выделения типов упражнений для фор-
мирования и закрепления ассоциативных полей с целью соз-
дания необходимого запаса слов для чтения и интерпретации 
текстов по специальности.

Изложение основного материала исследования. Практи-
ка показала, что умение читать учебные адаптированные тексты 
еще далеко недостаточно для чтения оригинальных экономиче-
ских текстов с непосредственным пониманием для дальнейшей 
интерпретации и обсуждения прочитанного. Перейти к такому 
виду чтения возможно лишь в том случае, если обучающиеся 
имеют определенный словарный запас (около 3–4 тысяч слов), 

который включает все активно и пассивно усвоенные слова.  
А также если они умеют понимать значение большинства не-
знакомых слов, включая потенциально-знакомые слова, на ос-
нове языковой и контекстуальной догадки. 

На большое значение ассоциаций в обучении языку в ра-
ботах указывают лингвисты, психологи и методисты [1; 2; 3; 
4; 6; 7; 8]. Изучение лексики иностранного языка с опорой на 
парадигматические, синтагматические и деривационные ассо-
циации, как показывает практика, повышает осознанность и 
уменьшает механистичность в усвоении лексических единиц. 
Слово воспринимается и запоминается в группе тематически 
связанных слов, и запоминание отдельного слова подкрепля-
ется другими словами, входящими в эту группу. Как отмечает 
Ю.Н. Караулов, «в словаре нет и не может быть слов, изоли-
рованных в семантическом отношении. Каждое слово связано 
десятками, сотнями нитей со значениями других. Это связи си-
нонимические, паронимические, антонимические, словообра-
зовательные, связь значений полисемантического слова и т. п.» 
[3, с. 75]. Следовательно, при изучении лексики иностранного 
языка ассоциативным способом мы идем путем, свойственным 
нашей памяти, и формируем аналогичные, хотя и менее богатые 
и разнообразные связи между лексическими единицами ино-
странного языка. Это естественный путь усвоения, присущий 
нашим механизмам речи, что способствует раскрытию резер-
вов нашей памяти (увеличивает объем запоминаемой лексики) 
и функционированию механизмов речи соотнесено с системой 
изучаемого языка, поскольку в памяти человека существует не 
банк отдельных слов, а открытый банк ассоциативных, функ-
циональных полей, которые связаны с его деятельностью, за-
просами, интересами [8, с. 150]. 

В результате рассмотрения и анализа лексического состава 
немецких экономических текстов (около 200 тысяч печатных 
знаков) его можно разделить на несколько групп. Они вклю-
чают слова лексического минимума общей лексики, имена 
собственные, географические названия, интернационализ-
мы, общенаучные и узкоспециальные термины, слова общего 
значения, выражающие абстрактные понятия; каждая группа 
отличается в первую очередь повышением сложности бес-
переводной семантизации. Исходя из указанной выше цели, 
значительные трудности представляют именно незнакомые 
односложные слова и слова, выражающие абстрактные по-
нятия. Имена собственные, географические названия (около 
0,5  процента выборки) и слова лексического минимума общей 
лексики (24,5 процентов выборки) практически не вызывают 
трудностей. Наименьшие трудности представляют собой ин-
тернационализмы (25 процентов выборки) и общенаучные 
термины. Наибольшие трудности для понимания иноязычного 
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текста вызывают и узкоспециальные термины (35,5 процентов 
выборки), поскольку, например, понятийный аппарат менед-
жмента и маркетинга представлен в основном заимствовани-
ями из английского языка, а также незнакомые односложные 
слова и слова, выражающие абстрактные понятия (15 процен-
тов выборки). Их не всегда возможно семантизировать или воз-
можно семантизировать только в отдельных случаях, используя 
такие беспереводные способы семантизации, как контекстуаль-
ная догадка или догадка на основе единства корня в сравнива-
емых языках. 

Особое внимание при обучении чтению следует уделить 
семантизации и активному усвоению слов, которые выражают 
предикат суждения в предложении, то есть значения слов, ко-
торые несут в себе основную информацию. Это, прежде всего, 
слова, которые в предложении являются сказуемыми или до-
полнениями, прямыми либо непрямыми. Анализ текстов пока-
зал, что предикаты суждений в предложении в основном выра-
жаются общенаучными терминами. Узкоспециальные термины 
обычно в предикативной функции не используются.

В предикативной функции в научных текстах чаще всего 
используются такие глаголы, как festlegen, ermitteln, bestehen, 
bewerten, tendieren, akzeptieren, wahrnehmen, ausgehen, lassen, 
betreffen, zählen, zusammenfassen, umfassen, durchführen, zuge-
hören, darstellen, entwickeln, ausarbeiten, beinhalten, kennzeich-
nen, sich herausstellen u.a. В процессе чтения следует делать 
упор не на изолированные слова, а на их сочетаемость с други-
ми словами, главным образом на сочетание глагола с существи-
тельным, глагола с наречием, существительного с прилагатель-
ным и на фразеологические обороты. 

Особое место занимает также работа над лексическим мате-
риалом, отражающим логико-грамматические связи в предло-
жении, которые используются для двух видов описания. Один 
из них направлен на то, чтобы причислить одно понятие друго-
му (отношение часть → целое: gehören, angehören zu, zählen zu, 
rechnen zu), другой на то, чтобы понятие охватывало ряд других 
(отношение целое → часть: umschließen, umfassen, beinhalten, 
zusammenfassen, subsumieren, unterordnen, einordnen).

Важной является также работа над союзами, союзными 
словами и другими словами, которые указывают на инфор-
мацию, уже имеющуюся в тексте (daher, hierfür, hingegen, 
dagegen, damit, um bei dem Beispiel zu bleiben, die weiter oben, 
insbesondere, mit dem Zweck u.a.) или на последующую инфор-
мацию в тексте (weil, insofern, einerseits … andererseits, weder … 
noch, nicht nur … sondern auch, sowohl … als (wie) auch, wenn, 
wenn auch u.a.). Обладая важным семантическим значением, 
они сигнализируют о разнообразных логических отношениях 
внутри текста: пояснении, уточнении, сопоставлении, расши-
рении понятия, противопоставлении, подведении итога.

Существование в системе механизмов речи ассоциативных 
функционально-тематических полей также, как и прежде, мо-
жет служит основой для обучения лексике иностранного языка 
на продвинутом этапе, поскольку овладение иностранным язы-
ком предполагает формирование ассоциативных функциональ-
но-тематических полей и ассоциирование их с уже существу-
ющими представлениями и образами, которыми располагает 
обучающийся, и возникновение новых образов и представле-
ний для создания новой системы отношений между уже имею-
щимися системами представлений и образов и системой новых 
лингвистических реальностей, объединяющихся на основании 
свойств нашей нервной системы. 

Каковы основные принципы ассоциативного подхода к из-
учению лек сики? Изучение лексического материала с целью 
формирования ассоциативных тематических полей предпола-
гает определенную систему предъявления лексических еди-
ниц и их отработки, а именно: предъявление изолированных 
парадигматически ассоциирующих друг друга на основе пара-
дигматических ассоциаций; изучение парадигматически ассо-
циируемых лексических единиц в их синтагматических ассо-
циациях; отработку парадигматически ассоциируемых единиц 
в составе производных ассоциаций. Ассоциативный способ 
требует, прежде всего, отказаться от алфавитного принципа 
предъявления лексики и перейти к принципу степени значимо-
сти [8, с. 151–152]. 

Лексика должна группироваться вокруг ведущих по сте-
пени значимости слов, составляющих парадигматическую 
ассоциацию: напр.: Firma, Unternehmen, Betrieb, Werk, Fabrik, 
Gesellschaft, Produkt, Ware, Erzeugnis, Güter. Слова предъявля-
ются одновременно в употребительных словосочетаниях, что 
репрезентирует синтагматические и производные ассоциа-
ции: напр.: eine Firma gründen, bei der Firma (im Betrieb, Werk, 
in der Fabrik) arbeiten, Kleinunternehmen, Großunternehmen, 
Unternehmungsform, Familienbetrieb, Unternehmungsleitung, 
Sachgüter, Sachgüter produzieren, Waren verkaufen, anbieten, 
bestellen u.s.w. 

В упражнениях большинства пособий после текстов пре-
обладают виды работ на закрепление наиболее употребитель-
ных словосочетаний, т. е. они способствуют практически фор-
мированию соответствующих синтагматических ассоциаций, 
что в большей степени обеспечивает успех работы по этому 
пособию. Однако работа над формированием ассоциаций не 
предусматривается и не имеет в основном системного харак-
тера. В построении пособий обычно стихийно реализуют-
ся элементы ассоциативного принципа в подаче лексики или 
упражнениях, но они носят случайный, чисто прагматический 
характер. Необходимо, чтобы все виды упражнений способ-
ствовали реализации такой системы. Система упражнений на 
усвоение лексики не должна ограничиваться только на закре-
плении предлагаемых видов ассоциаций с помощью таких 
упражнений, как заполнение пропусков слов, связанных с па-
радигматической ассоциацией, синтагматической ассоциацией 
и производной ассоциацией; на заполнение пропусков пред-
ложенными синтагматическими ассоциациями на изучаемом 
языке; на дополнение предложений синтагматическими ассо-
циациями путем перевода соответствующих словосочетаний  
с родного языка; на замену слова синонимами, т. е. с опорой на 
парадигматическую ассоциацию; на перевод на родной язык и 
изучаемый язык предложений, включающих в свой состав изу-
чаемые виды ассоциаций [8, с. 154].

Изучение лексики иностранного языка с опорой на 
парадигма тические, синтагматические и деривационные ассо-
циации, как показывает практика, повышает осознанность и 
уменьшает механистичность в усвоении лексических единиц. 
Слово воспринимается и запоминается в группе тематически 
связанных слов, запоминание отдельного слова подкрепляется 
другими словами, входящими в эту группу. И для обеспечения 
эффективности профессионально-ориентированного обуче-
ния целесообразна разработка пособий, включающих систему 
упражнений, основанных на названных видах ассоциаций и на-
правленных на формирование и закрепление профессиональ-
но-ориентированной лексики. Это могут быть как языковые, 
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так и речевые упражнения, упражнения открытого и закрытого 
типов. Например, при выполнении упражнения «удали лишнее 
слово» учащиеся, опираясь на действия идентификации, срав-
нения, должны осознать принадлежность языковых единиц 
(лексических или грамматических) к определенному классу 
или понятийной категории, выбрать и удалить один лишний 
элемент, не относящийся к этому классу. Понятийная катего-
рия, на основе которой происходит сортировка языкового ма-
териала, может быть задана в упражнении или определяться 
самим учащимся. Упражнение способствует усвоению лекси-
ческих единиц, а также может быть полезным для закрепления 
навыков словосочетания.

Учебно-методические приемы организации языковых или 
речевых единиц, их классификация в соответствии с заданны-
ми категориями или без заданных категорий лежат в основе це-
лой группы упражнений, в которых учащиеся выполняют рече-
вые действия, соотносимые с познавательными действиями и 
общефункциональными механизмами речевой деятельности. К 
этим упражнениям относятся упражнения по идентификации, 
выбору, сравнению, соотнесению, сортировке, группировке и 
ранжированию. Упражнения открытого типа исключают един-
ственно верный вариант ответа, решения, выполнения задания. 
Они не могут жестко регламентироваться по времени и строго 
контролироваться учителем. В таких упражнениях внимание 
сосредоточено преимущественно на содержании высказыва-
ния. Учащиеся обладают большей свободой в определении 
этого содержания, в выдвижении гипотез, в выборе и комби-
нировании языковых средств. Упражнения открытого типа мо-
гут быть разного уровня сложности, но именно к этой группе 
относятся все подлинно коммуникативные, творческие упраж-
нения. К упражнениям данного типа можно отнести, кроме 
вышеназванных, прежде всего, Brainstorming – совместная раз-
работка семантического поля какого-либо понятия или опреде-
ленной схемы, в основе которой лежат приемы семантических 
ассоциаций. Он эффективен также при подготовке монологи-
ческих высказываний в устной и письменной форме. В основе 
упражнения Mind-mapping – составление семантической кар-
ты (интеллектуальной карты), как и при «мозговом штурме», 
реализуются приемы порождения семантических ассоциаций. 
Логико-смысловая карта способствует ассоциативному опосре-
дованному запоминанию слов и выражений, служит путеводи-
телем для построения самостоятельных устных высказываний, 
облегчает планирование и написание письменных работ. «Ин-
формационное неравновесие» является характерной чертой 
естественного речевого общения. Процесс обмена информа-
цией отличается тем, что вначале, владея лишь частью общего 
«банка информации», каждый в результате речевого взаимо-
действия получает более полный объем сведений. Стремление 
восполнить информационные пробелы является стимулом для 
речевого общения. 

Приемы работы с содержательным аспектом языкового 
материала в обязательном порядке должны включать также и 
составление семантических карт, схем и специальных темати-
ческих учебных словарей [6] и др.

Выводы. Таким образом, при обучении чтению оригиналь-
ных экономических текстов с непосредственным пониманием 
прочитанного следует обратить внимание на усвоение глаголов 
в предикативной функции, а также слов, которые выражают 
логико-грамматические связи в предложении. При понимании 
субъектно-предикатных отношений в конкретном предложении 

возникает объективная возможность понять смысл всего пред-
ложения и логического суждения, которое выражается этим 
предложением, и, в конечном итоге, всего текста.

Для формирования ассоциативных функционально-темати-
ческих полей необходима определенная система отбора лекси-
ки и разработка пособий, включающих систему упражнений, 
основанных на названных видах ассоциаций и направленных 
на формирование и закрепление профессионально-ориентиро-
ванной лексики.
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Пономарьова Л. Ф. Щодо питання про шляхи роз-
ширення потенційного словникового запасу для читан-
ня текстів з економіки на просунутому етапі навчання

Анотація. Статтю присвячено пошуку шляхів розши-
рення потенціального словникового запасу для читання 
спеціальних текстів на просунутому етапі навчання (аспі-
ранти). Проводиться систематизація економічної лексики, 
відбір лексики й виділення типів вправ для формування та 
закріплення асоціативних полів з метою створення необ-
хідного запасу слів для читання й інтерпретації економіч-
них текстів.

Ключові слова: читання, спеціальний текст, словнико-
вий запас, формування та закріплення асоціативних полів, 
типи вправ. 

Ponomareva L. To the problem of ways of enlarging 
potential vocabulary for reading texts on economics at the 
advanced level of studying

Summary. The article is devoted to the search for the 
ways of enlargement of potential vocabulary for reading spe-
cial texts at the advanced level of studying (post graduate stu-
dents). We perform systematization of the lexis on economics, 
choice of lexis and distinguish the types of exercises to form 
and consolidate associative fields for creating the necessary 
vocabulary in order to read and interpret texts on economics. 

Key words: reading, special text, vocabulary, formation 
and consolidation of associative fields, types of exercises.
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УЖИВАННЯ ДІАЛЕКТУ НА ПРИКЛАДІ МОВЛЕННЯ  
МОЛОДІ ІТАЛІЇ В ОБЛАСТІ УМБРІЯ 

Анотація. У статті зроблено спробу описати пасивний 
та активний складники володіння діалектом представни-
ками молоді Умбрії й визначити прагматичний аспект його 
вживання. Крім того, авторка намагалася виділити та опи-
сати гендерні чинники такого уживання і простежити тен-
денції майбутнього розвитку обраного субдіалекту.

Ключові слова: діалект, субдіалект, соціолінгвістичне 
вивчення, італофонія, прагматичне вживання, денотативна 
й експресивна функції. 

Постановка проблеми. Володіння діалектом, принаймні 
діалектною лексикою, у молоді більш обмежене, якщо порівня-
ти з особами старшого віку; різні діалектні форми найчастіше 
є малозрозумілими для молоді. Крім того, в Італії, особливо в 
північній частині країни, як у великих містах, так і в дрібніших 
поселеннях усе складніше знайти молодь, котра говорить діа-
лектом [2, с. 23; 6, с. 40; 7, с. 14]. 

З іншого боку, поряд із тенденцією до виключної італофонії 
(використання італійської літературної мови, а не діалекту) се-
ред рівних, із представниками одного й того самого соціального 
класу, існує тенденція в ситуаціях спілкування з товаришами, 
друзями до вживання діалекту, особливо це стосується підліт-
ків. Така поведінка характерна передусім для представників 
чоловічої статі, значно менше – для дівчат. Пояснити це можна 
тим фактом, що з поняттям «діалект» «асоціюються конотації 
чоловічої зрілості й агресивності, що зумовлює вживання діа-
лектних комунікативних засобів, вербальних і невербальних» 
[3, с. 36; 4, с. 130]. 

«У мовленні молоді діалектні слова вживаються не стільки 
з необхідності точного позначення чого-небудь (денотативної 
функції), скільки для експресивної, емотивної або гумористич-
ної функцій» [4, с. 131]. 

Діалектизми також виконують оцінну функцію: їх часто 
використовують для вираження особистих характеристик ко-
го-небудь, оскільки окремі лексеми певною соціальною гру-
пою вважаються негативними. Часто діалектизми виконують 
окличну функцію або функцію привернення уваги. Наприклад, 
в області Венето (місто Местре й прилегла до нього терито-
рія) àreo! (літ. мова ‘guardalo!’ ‘подивися на нього!’) є однією  
з форм вітання, прийнятою серед друзів [6, с. 41].

У мові молоді часто відбувається зміна коду, яка реалі-
зується по-різному: починають діалог літературною мовою,  
а закінчують діалектом і навпаки; змішують літературну мову 
й діалект; використовують слова літературної мови, говорячи 
діалектом, і навпаки [6, с. 41].

Про функціональну різниці у використанні літературної 
мови й діалекту говорять М. Дардано та П. Тріфоне: «Для 
більш формальних цілей передусім на письмі використовують 
літературну мову, за винятком особливих випадків, для нефор-
мальних же випадків здебільшого в розмовному мовленні в 

родині зараз більше воліють спілкуватися діалектом. Але най-
частіше відбувається випадкове або навмисне змішування цих 
різних систем» [5, с. 10]. 

Для визначення активного й пасивного володіння діалектом 
зі школярами Умбрії проведено анкетування. 

Вивчення мовної ситуації в Італії, динаміки її змін вельми 
актуальне для сучасного італійського та європейського мовоз-
навства загалом, оскільки дає змогу простежити основні тен-
денції розвитку італійської мови протягом значного часу, про-
гнозувати напрями її подальшого розвитку, а також визначити 
соціолігвістичні тенденції серед італійської молоді. 

Метою дослідження є визначення активного й пасивного 
складників володіння діалектом школярами віком 10–18 ро-
ків. Це дослідження мало велике значення для подальшої сис-
тематизації даних про сучасну реалізацію діалекту в області 
Умбрія. 

Мета дослідження зумовила розв’язання таких завдань: 
дослідити прагматичний аспект уживання діалекту в мовленні 
молоді Умбрії, окресливши тим самим можливі шляхи розвит-
ку діалектів цього регіону в майбутньому; на прикладі мовлен-
ня школярів простежити роль гендерних чинників у вживанні 
діалектів. 

Полем для дослідження послугувала територія, на якій роз-
ташовані 92 населені пункти, що, за класифікацією Дж. Борет-
ті, належать до п’яти різних діалектних зон. Спостереження й 
анкетування проведено в трьох пунктах: в обласному центрі –  
в місті Перуджа, де населення становить близько 160 000 чоло-
вік, у місті середнього розміру Ґуббіо з населенням – 3 000 чо-
ловік, у селищі Поццуоло, розташованого в районі Кастельйо-
не-дель-Лаго, з населенням 1 200 мешканців. 

Об’єктом дослідження стала мовна компетенція учнівської 
молоді міста Перуджа та його околиць, а саме місця субдіалек-
ту в її складі, вживання цього субдіалекту й найхарактерніших 
рис на сучасному етапі. 

Предметом дослідження є ознаки субдіалекту Перуджа на 
всіх мовних рівнях і особливості його функціонування в складі 
сучасних умбрійських діалектів у мовленні молоді Умбрії. 

Обраний віковий параметр – учні шкіл віком від 10 до  
18 років. У Перуджа визначена середня школа й опитані учні 
5, 6 і 7 класів. У Поццуоло обрана теж середня школа – 6 клас,  
у Ґуббіо – 4, 5 і 7 класи середньої школи. 

Методологія. Об’єктом дослідження стала поведінка учнів 
у різних комунікативних ситуаціях: спонтанне й підготовлене 
мовлення. Реєстрація мовленнєвої реалізації відбувалася під 
час уроку у формальному (складається з діалогів учень-учень 
та учень-учитель, опитування, переказу прочитаних уривків, 
усних вправ, читання вголос) і неформальному (розмови між 
учнями під час перерви, на занятті за відсутності вчителя й під 
час заняття спортом у школі) контекстах. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб оцінити 
підготовлене мовлення, респондентів попросили розповісти 
про власну лінгвістичну компетентність, оформити відповідь 
за запропонованим планом (міркування на тему «Діалектна 
ситуація в Італії й Умбрії» після прочитання ними деяких ста-
тей із цієї теми), а також з учнями велася розмова про частоту 
використання діалекту. На цій стадії учні за допомогою вчите-
ля згадували слова й вирази рідного діалекту, використовуючи 
словник і збірку прислів’їв і приказок, лічилки, ігри, записані 
діалектом, переглядали комікси й розгадували загадки, запов-
нювали соціолінгвістичну анкету. В анкеті респондентів по-
просили вказати номер школи, класу, стать, місце проживання 
та професію батьків. 

Нижче подається аналіз відповідей на запропоновані в ан-
кеті питання, що стосуються знання й використання таких мов-
них категорій, як «італійська мова» та «діалект». 

На питання «Який діалект ти знаєш і використовуєш?» 
більшість учнів відповіли, що знають і використовують міс-
цевий діалект. У Ґуббіо майже всі учні відповіли, що знають 
і використовують місцевий діалект. Вищий рівень пасивного 
володіння діалектом виявлено в Перуджа. І в першому, і в дру-
гому випадках були учні, які, крім знання місцевого діалекту, 
засвідчили знання діалектів інших регіонів, але більше на рівні 
розуміння, ніж практичної реалізації. Це пояснюється вико-
ристанням інших діалектів одним із батьків. А ось у Поццуоло 
виявлено іншу тенденцію: майже половина опитаних (8 із 20) 
відповіли, що не знайомі із жодним діалектом. Майже всі діти 
цього населеного пункту належать до родин, чий соціальний 
стан оцінюється як «невисокий». 

При цьому треба зауважити, не завжди учні усвідомлювали, 
що їхнє мовлення близьке до мовлення носіїв діалектів сусід-
ньої області (Тоскана), тому вони оцінювали його як «говорю 
неправильно», а не «розмовляю діалектом». Цей феномен по-
яснює провідний спеціаліст кафедри діалектології в універси-
теті міста Перуджа А. Батинті: «... слово «діалект» для багатьох 
означає належати до низького класу в соціально-економічному 
й культурному аспекті, тоді як «говорити погано» належать до 
низького класу в лінгвістичному аспекті, тобто до класу, який 
можна завжди поміняти» [1, с. 30]. 

На друге питання «Чи часто ти говориш діалектом про-
тягом дня?» учні відповіли так: Ґуббіо посіло перше місце: 
позитивно відповіли 34 з 41 респондентів; у Перуджа менше 
школярів відповіли позитивно – 15 із 31. Порівняно з Ґуббіо 
в Перуджа спостерігається зниження частоти використання 
діалекту й зростає показник спонтанності використання. Але 
загалом уважаємо, що ситуація однорідна. Кардинально від-
різняються результати, отримані в Поццуоло: половина опи-
таних сказали, що взагалі ніколи не використовують діалект у 
спілкуванні (10 із 20), а учні, які відповіли позитивно, діляться 
на тих, хто іноді використовує діалект, і тих, хто використовує 
його часто. Останні належать до чоловічої статі. Цей факт ще 
раз підтверджує результати гендерних досліджень в Італії, які 
виявили референтне використання діалекту представниками 
чоловічої статі. 

Що стосується відповідей на третє питання «З ким і в яких 
ситуаціях ти говориш діалектом?», то вони загалом однакові 
в трьох пунктах опитування. Респонденти відповіли, що гово-
рять діалектом передусім із рідними (бабусями та дідусями, 
батьками, братами й сестрами, родичами), а найчастіше з «ба-
бусею» або «мамою», тобто з тими людьми, з ким вони прово-

дять найбільше часу. Крім цього, були названі друзі й одноклас-
ники, з якими вони обмінюються фразами на діалекті під час 
ігор чи занять спортом. Можна дійти висновку, що представни-
ки нового покоління італійців воліють використовувати діалект 
у неформальному середовищі з рівними собі. 

Сказане суперечить дослідженням, проведеним у 2003 році 
дослідницьким центром ISTAT, стосовно використання мови 
в родині й колі друзів. Відповідно до цього дослідження, від-
соток молодих людей, які говорять виключно італійською мо-
вою з рідними й друзями, набагато вищий. Дані дослідження 
ISTAT збігаються з нашими даними щодо використання мови 
й діалекту з незнайомцями. Отже, на питання «З ким і за яких 
обставин ти ніколи не говориш діалектом?» респонденти від-
повіли – «з незнайомцями» та «з учителями в школі». Явно по-
мітна тенденція обмеження використання діалекту у формаль-
них ситуаціях. Деякі учні (7 у Перуджа, 1 у Поццуоло) заявили, 
що ніколи не використовують діалект у спілкуванні з батьками. 
Після аналізу анкет цих респондентів з’ясувалося, що ані міс-
це проживання, ані професія батьків не впливають на мовну 
поведінку опитаних, а негативне ставлення батьків до діалекту 
впливає на лінгвістичний вибір їхніх дітей. 

Останнє питання було таке: «Чи знаєш ти приказки, лічил-
ки або загадки, складені діалектом?» Учні Ґуббіо показали 
гарне знання фольклору, 15 записів із 21 на цю тему належать 
учням міста Ґуббіо. Не помічено якоїсь конкретної тенденції 
щодо знання приказок тощо залежно від статевої належності 
учнів або роду заняття батьків, але виявлено, що все-таки діти 
з окраїн знають краще й більше приказок, лічилок. Ситуація в 
Перуджа дещо відрізняється. Найбільше приказок тощо подано 
дітьми з периферії, але важливу роль тут відіграла й статева 
відмінність, бо переважно хлопчики давали позитивні відпо-
віді на поставлене питання. Респонденти з Поццуоло взагалі 
відповіли негативно. 

Явища, виявлені в мовній реалізації опитаних учнів, харак-
терні для умбрійських діалектів. Крім того, вони зберігають 
характерні риси, властиві окремим зонам. Серед фонетичних 
особливостей можна виділити реалізацію зубного глухого s 
після приголосних l, r, n як напіввибухового ts: inzieme/nzieme 
(insieme), inzalata/nzalata (insalata), penzando (pensando), io 1o 
zo (io lo so). Це помічено в спонтанній активності, багатьма 
мовцями не виділяється як діалектна спадщина, хоча трапля-
ється також під час читання й на письмі. У вимові необхідного 
палатального звуку λλ (італ. буквосполучення gl) реалізується 
jj: mejjo, fijjo, ajjo замість mеλλо, fiλλо, аλλо. Ця риса визнана 
прикметною рисою умбрійських діалектів, особливо перуджій-
ського варіанта. У мовленні учнів у Поццуоло виявлено нижчу 
інтенсивність у ненаголошеній позиції й високу інтенсивність 
у переднаголошеній: fаmijа – рijjаmосi n caffe. У Губбіо завжди 
вимовляють fiо, aio, famia, тобто звук jj не реалізується. 

У мові учнів Перуджа помічена характерна для цієї зони 
особливість: ослаблення або зникнення ненаголошеної голос-
ної як на початку слова, так і всередині, наприклад, ndovina (іт. 
indoviпa), pallavno (іт. раrlаvапо). 

Це явище усвідомлюється дітьми як діалектне й частіше 
трапляється в спонтанному мовленні або в уживанні прислів’їв 
і приказок рідним діалектом. 

Виявлено також скорочення довготи приголосних. Так, 
школярі вимовляють з однією приголосною такі італійські сло-
ва, як machine (macchinа), arivati (arrivati). Крім того, у дітей у 
Ґуббіо й частково в Перуджа виражена тенденція збереження 
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наголошеного відкритого о у відкритому складі: scòla, nòve, 
замість scuola, nuove, в літературній мові. У Перуджа та По-
ццуоло виявлено реалізацію дзвінкого g, замість альвеoльного 
глухого k: guаsi (quаsi), cingue (сinquе). Респонденти розціню-
ють це як вияв діалекту. 

Заміна наголошеного а на é типова для північних частин 
Умбрії, хоча в Перуджа вона практично не трапляється й ува-
жається ознакою «неосвіченості». Так, chésa (casa), méle (male) 
незрозумілі й не сприймаються школярами. Дехто з них сказав, 
що чули ці слова від бабусі, а деякі з них (слів) їм знайомі з 
діалектних ідіоматичних виразів, наприклад, che nе sé? (che nе 
sai? ‘що ти про це знаєш?’). Тобто це явище в мовленні підліт-
ків поступово зникає, оскільки воно в їхній свідомості іденти-
фікується з мовленням старшого покоління. У Поццуоло воно 
теж мало поширене, але в Ґуббіо трапляється часто. 

На морфосинтаксичному рівні діалектні явища ще очевид-
ніші й поширеніші. До них належать: 

– форми означеного артикля 1 (замість il у літературній 
мові) і форми n, nо, nа (замість un, unо, unа, відповідно); 

– артикль чоловічого роду множини i замість gli; 
– означений артикль із власними іменами (la Maria); 
– форма прийменника de замість di (n cugino de Milano); 
– форми ta замість а (ta te t’amazzo!); 
– артикльований прийменник з la, de la замість соn la, della; 
– форми mе, te, се замість mi, ti, ci (te piace?); 
– усічені форми вказівних займенників sto, sta замість 

questo, questa (sta gatta). 
На морфологічному рівні широко використовуються дієс-

лівні форми, характерні для досліджуваних говорів: 
– усічена форма інфінітива lаvа’ (lаvаге), tene’ (tenere); 
– форми першої особи множини entramo, tornamo (замість 

entriamo, torniamo), тобто випадіння голосного i в закінченні; 
– заміна префікса ri/re- на ar- (argimo). 
Для учнів усіх зон виявилася характерною заміна дієпри-

кметників місця dove на ndu, du (Ndu vai? Du abiti?), tuqui за-
мість qui (tuqui viciпo), lu/lue замість lui. 

Що стосується лексичного рівня, то виконане дослідження 
не дає точних і повних висновків, цей рівень потребує більш 
глибокого вивчення. Результати отримані на підставі запису 
розмов дітей після прочитання ними спеціально підготовлено-
го тексту з елементами діалектної лексики. Деякі з учнів були 
здивовані, довідавшись, що використовувані ними слова є не 
італійськими, а діалектизмами. Наприклад, mоllо (іт. bagnato) 
‘мокрий’, boconotto (maccheronі) ‘макарони’. 

Деякі слова належать до їхнього щоденного лексичного 
запасу, який вони використовують систематично, наприклад: 
brencio (straccio) ‘ганчірка’, caciarra (confusione) ‘сум’яття, 
безладдя’, smorza (spegnere) ‘вимикати’, mira (guarda) ‘диви-
ся!’, sciaqua (lavare) ‘мити’. Інші слова в їхній свідомості по-
сідають місце діалектної лексики й асоціюються з «мовою» 
дідусів і бабусь, наприклад: nguasti (arrabbiare) ‘сердити’, gi 
(andare) ‘йти’. Молоде покоління часто використовує слова: 
bulo/sgaggio (divertente) ‘розважальний’, begio (toпto) ‘дур-
ний’, frego/fiolo (ragazzo, fidanzato) ‘хлопець, наречений’, lasca 
(schiaffo) ‘удар’. Прислівники й вигуки італійської мови теж ча-
сто поступаються місцем діалектизмам: mannaggia ‘чорт візь-
ми!’, mаnсо (neanche) ‘навіть не’, nisba (nullа) ‘нічого’, mesa 
(forse) ‘може бути’. 

Крім того, учням запропонували до розгляду 132 вислов-
лення, прислів’я та приказки на діалекті, які зібрані нами під 

час вивчення фольклорного й літературного спадку на субді-
алектах області Умбрії. Метою було виявити, чи вони їх розу-
міють взагалі та чи їх використовують у щоденному спілку-
ванні. Учні відповіли, що розуміють сенс цих висловлювань і 
розуміють, у яких умовах вони можуть бути вжиті. Але лише 
деякі з них використовуються ними під час спілкування з дру-
зями й у родині. 

Абсолютно всі учні позначили лише 29 висловлювань і 
приказок, які вживають систематично, що становить 22% від 
загальної кількості запропонованих одиниць.

Так само, як і у відповіді на останнє запитання в анкеті, 
наявна гендерна тенденція, тобто хлопчики розуміють краще 
фольклор і частіше вживають його в повсякденному житті. На-
ведемо приклади деяких висловлювань перуджійським субдіа-
лектом, які часто вживаються учнівською молоддю: Se stìa mejo 
aunno se stìa pegghio (іт. si stava meglio quando si stava peggio) 
‘коли було гірше – було краще’; Cane c'abbaia non mozzica mai 
(іт. cane che abbaia non morde mai) ‘собака, що гавкає, не ку-
сає’; E' meju un ladro che na spia (іт. e' meglio un ladro di una 
spia) ‘шпигун гірший за крадія’; La svintura fa conosce' l'amicu 
(іт. la sfortuna fa conoscere l'amico) ‘друг пізнається в біді’.

Прагматичний аспект уживання субдіалекту в родині та  
з друзями може бути описаний так:

– у родині діти вживають діалект під час спілкування з ро-
дичами, навіть більше з дідусями та бабусями, які розмовляють 
діалектом. Отже, вони краще розуміють один одного й почу-
вають себе більш любимими представниками старшого поко-
ління;

– у спілкуванні з друзями вибір діалекту (субдіалекту) може 
бути зумовлений декількома причинами: бажанням показати, 
що, окрім італійської національної мови, вони вільно розмов-
ляють своєю автохтонною мовою у формі субдіалекту й розу-
міють її, отже, закріпити чи підвищити свій авторитет серед 
друзів; підтримкою зусиль органів місцевого самоврядування 
щодо відродження і пропагування субдіалекту цього регіону, 
який виявляється в поетичних і прозаїчних творах, драматургії 
та піснях. Для сучасної молоді вживання субдіалекту є елемен-
том самоусвідомлення та самоідентифікації. Крім того, вжи-
вання діалектної лексики під час повсякденного спілкування 
(школа, під час ігор і спортивних змагань) має емоційний відті-
нок і виконує роль передавача емоцій, почуттів як негативного, 
так і позитивного забарвлення.

Висновки. На основі проведеного серед учнівської молоді 
Перуджа й низки інших міст області соціолінгвістичного опи-
тування зроблений висновок, що кількість молодих людей, які 
говорять діалектом у родині, постійно зменшується. З іншого 
боку, поряд із тенденцією до виключного використання італій-
ської літературної мови є й інша тенденція до вживання діа-
лекту особливо в підлітковому віці. Найчастіше це буває серед 
рівних, із представниками того самого соціального класу, в си-
туаціях спілкування з товаришами та друзями. Така поведінка 
властива передусім представникам чоловічої статі. 

У мовленні молоді діалектні слова вживаються здебільшо-
го з експресивною й емотивною функціями. Діалектизми часто 
виконують й оцінну функцію, оскільки використовуються для 
особистих характеристик, які певною соціальною групою вва-
жаються негативними. Часто діалектизми виконують окличну 
функцію або функцію привернення уваги. 

Під час спілкування найчастіше відбувається зміна коду: 
починають діалог літературною мовою й закінчують діалектом 
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і навпаки, змішують літературну мову та діалект, використо-
вують слова літературної мови, говорячи діалектом, і навпаки. 

Результати дослідження показали, що діалект живий і ним 
послуговується молоде покоління. З них 88% розуміють і ви-
користовують місцевий діалект, 54% використовують його як 
засіб спілкування в родині й колі друзів, тоді як у спілкуванні з 
незнайомими людьми або вчителями надають перевагу італій-
ській мові. Представники чоловічої статі краще знають і часті-
ше використовують діалект.

Архаїчними формами субдіалектів послуговуються менше. 
Частіше використовуються спільні для області діалектні риси, ніж 
локальні, котрі в основній масі знаходяться в пасивному запасі.

Прагматичний аспект уживання субдіалекту з друзями, 
представниками учнівської молоді пов’язаний насамперед  
із бажанням підкреслити свій статус у групі чи надати біль-
шої емоційності спілкуванню. Уживання субдіалекту в родині  
дає можливість кращого порозуміння, зокрема, серед родичів 
старшого віку.
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Раевская И. В. Использование диалекта на примере 
речи молодежи Италии в области Умбрия

Аннотация. В статье сделана попытка описать пассив-
ную и активную составляющие владения субдиалектом 
представителями молодежи в области Умбрии c выделе-
нием гендерных составляющих и определить прагмати-
ческий аспект такого использования, а также отследить 
основные тенденции дальнейшего развития выбранного 
субдиалекта.

Ключевые слова: диалект, субдиалект, социолингви-
стическое изучение, италофония, прагматическое исполь-
зование, денотативная и экспрессивная функции.

Rayevska I. Dialect praxis illustrated by the Italian 
youngsters’ speech in the region of Umbria

Summary. The article presents an attempt to illustrate both 
passive and active components of subdialect praxis in Umbria 
and also to describe pragmatic aspect of such usage taking into 
consideration gender influence. Another aim of this article is 
to track the main trends and tendencies of a possible future 
development of this subdialect.

Key words: dialect, subdialect, sociolinguistic study, italo-
phony, pragmatic use, denotative and expressive functions.



103

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 27 том 2

УДК 811.162.1

Рашидли Вефа Ахмед, 
преподаватель

Академии Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ  
В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ  
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье изучаются синтаксические си-
нонимы языков, отличающихся друг от друга с типоло-
гической точки зрения. Прежде всего, раскрывается суть 
синтаксических синонимов, определяются их критерии, 
уделяется внимание новым подходам. Устанавливаются 
преимущественные позиции различных критериев. Пока-
зывается изучение синонимии в синтаксисе как сложного 
противоречивого механизма, который вскрывает изоморф-
ный, системный, специфичный характер и сущность линг-
вистических явлений. Использованные материалы факти-
чески показывают, что на синтаксическом уровне можно 
изучить синонимичные отношения. 

Ключевые слова: грамматическая синонимия, син-
таксические синонимы, эквивалентность, вариативность, 
ситуативный контекст, синтаксическое построение, грам-
матические категории, конструктивная вариативность.

Постановка проблемы. Одним из направлений современ-
ной лингвистики является исследование сопоставительного 
метода синтаксических структур языка.

Анализ и сопоставительный метод синтаксической струк-
туры двух языков (азербайджанского и английского) наряду 
с определением общих языковых черт выявляет структуру и 
типичные свойства этих языков, дает возможность понять на 
разных языках структуру иностранного языка.

Изложение основного материала исследования. Грамма-
тические синонимы, в том числе синтаксические синонимы, 
являются показателем языкового богатства. Впервые термин 
«грамматический синоним» (Grammatical synonyms) исполь-
зовал в произведении “Essential of English grammar” («Основа 
английской грамматики») О. Есперсон.

В целом в современной лингвистике исследования в этой 
области расширяются все больше. Исследователи пытаются 
определить значение синтаксической синонимии всевозмож-
ными способами.

Среди основных параметров берутся разнообразная струк-
тура, функциональная общность, общность грамматического 
значения, лексическая и мысленная общность, межситуатив-
ные отношения, сложная сигнификативная общность, схожесть 
синтаксических значений, выбор метода (различие метода)  
и т. д. [1].

В большинстве исследований функциональная и граммати-
ческая общность считается основным параметром для синтак-
сических синонимов [2].

Для синтаксических синонимов признак взаимозаменяемо-
сти тоже считается начальным. Например:

On entering the room he greeted everybody most kindly. 
Entering the room he greeted everybody most kindly.
When he entered the room he greeted everybody most  

kindly [3].

В последние годы иностранные лингвисты лингвистиче-
скую вариативность и ситуативный контекст принимают как 
синонимичные единицы; значимость проблемы ищут во взаи-
мосвязи языка и речи [4].

Иностранные лингвисты, говоря о синонимии, параллель-
но имеют в виду синтаксические конструкции и «эквивален-
ты» [5].

Путем использования этого метода в исследовании и изу-
чении грамматической синонимии можно добиться значимых 
результатов. Кроме того, в результате такого исследования 
возможно выявить лингвистическую вариативность языка. 
Эта вариативность внутренне тесно связана с лингвистиче-
ски-функциональными, прагматическими, методическими, 
социальными качествами; проблема эта «выборочная», т. е. 
синтаксическая конструкция в любом речевом процессе име-
ет возможность охватить, выбрать и использовать два грамма-
тических значения. Это «схожесть и различие» механизмов. 
Основным признаком являются единство мысли и структур-
но-функциональное различие языковых единиц, синтаксиче-
ский вариант и различие дублетов. «В рамках изучения данного 
явления возникает необходимость установления совокупности 
универсальных для синтаксических единиц признаков, объ-
единяющих их в синонимический ряд, а также определения 
семантических, структурно-грамматических и стилистических 
свойств, присущих каждому члену синонимического ряда.

Неоднозначность и специфика явления синтаксической си-
нонимии заключаются в том, что, в отличие от лексической си-
нонимии, мы сталкиваемся с необходимостью учета не только 
семантического значения языковых единиц, но и ряда других, 
не менее важных особенностей. К этим особенностям отно-
сятся грамматическое значение, синтаксическое окружение, 
принадлежность к определенному синтаксическому уровню, 
способность выполнять в предложении определенную синтак-
сическую функцию, возможность трансформации, позицион-
ные особенности и т. д.» [6, с. 8].

У. Агаева в исследовательской работе «Анализ синтакси-
ческой семантики эквивалентов предложения» пишет: «В при-
надлежащих языку обобщенных сопоставимостях для пред-
ставления нового понятия используют языковые знаки. В двух 
различных системах языков (английском и азербайджанском) 
в огромном количестве существуют эквиваленты предложе-
ния, сопутствующие речи и представляющие новое понятие. 
Значение слова является не только обозначением предметов и 
явлений объективного мира. В представлении нового предмета 
должно быть объективное содержание этого понятия. С помо-
щью речевого мышления выражается сопоставление, характер-
ное национальному сознанию, здесь метафора и метонимия с 
еще большей точностью находят свое развитие. 
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В языковом сопоставлении для ознакомления с новым 
предметом используются обобщенные языковые знаки. Таким 
образом, в системе современной лингвистики с точки зрения 
методологии формируются новые выражения, пришедшие на 
арену «семантической области», обогащающие словарный со-
став языка, определяющие границу синтаксической семантики 
и являющиеся причиной ее углубления. 

Объединение языкознания с семиологией (еще одной нау-
кой) доказало, что образование знаков и их значение, а также 
изучение законов трансформации совместно с областью син-
таксической семантики увеличивают возможности образова-
ния и использования форм речевых моделей. А это, в свою оче-
редь, сводится к тому, что в итоге образуется классификация 
высказываний широкого формата, создающих содержание эк-
вивалентов предложений в английском и русском языках и еще 
одной ступени синтаксико-семантического слоя, являющего ее 
источником» [7, с. 3]. 

В общем, грамматическая синонимия, в особенности за-
дача синтаксической синонимии, представлена как один из 
начальных этапов современной лингвистики. Начало этот тип 
синонимии берет от начальных грамматических категорий и 
на основе этих же категорий продолжает свою деятельность. 
Окружение таких синонимов характеризуется значительным 
выходом за пределы грамматических границ.

Синтаксическая синонимия предоставляет богатый мате-
риал для множественных грамматических категорий в обла-
сти языкового аспекта, их соотносительности друг с другом и 
частоты использований, а также определяет, какая граммати-
ческая форма более активна, а какая менее. Синтаксическая 
синонимия представляет интересные факты для определения 
разнящихся выражений при сопоставлении литературного язы-
ка и разговорной речи, письменного литературного языка и уст-
ной литературной речи. 

Словосочетания, простые и сложные предложения, про-
стые предложения с глаголами, новые типы придаточных пред-
ложений являются близкими по грамматической семантике 
различных придаточных предложений. Охват этой грамматиче-
ской близости такого количества синтаксических единиц еще 
раз доказывает широту данной темы. Нашей целью является 
уточнение в современном азербайджанском языке противопо-
ложных параметров межсинонимичных отношений различных 
языковых систем. 

Таким образом, при переводе с одного языка на другой сло-
восочетаний или синтаксических единиц (предложения, выска-
зывания, тесты и т. д.) получаются соответствующие или не 
соответствующие по смыслу формы. В настоящее время при 
использовании синтактико-синонимичных слоев современного 
азербайджанского языка в английском языке можно столкнуть-
ся с такой картиной. Вначале мы проведем сопоставление по 
определенной части, выявим синтаксические конструкции 
азербайджанского языка, эквивалентные английскому языку.

Прежде всего, отметим, что задача синтаксической сино-
нимии английского и турецкого языков была сопоставима на 
основе материалов [6]. А. Хайрутдинова в представленной 
исследовательской работе определяет синтаксическую сино-
нимию как обзорную проблему, уточняет ее границы как ра-
зовый языковой случай, исследует эту задачу в понятии сферы 
многоаспектного времени; уточняет ряды синтаксической си-
нонимии; поясняет внутренние и внешние условия синтакси-
ческой синонимии; систематизирует семантику и структурно 

грамматические свойства: «Изучение синонимии в синтаксисе 
как сложного противоречивого механизма тождества, различий 
в синтаксической системе языка дает возможность более глу-
бокого проникновения в сущность данного явления, вскрывает 
изоморфный, системный и специфичный характер, сущность 
лингвистических явлений» [8, с. 3].

Синонимия отглагольных словосочетаний:
В азербайджанском языке: 
1. Bu dağdan aşmaq olmaz, qizildan başmaq olmaz (песня). 
2. Addim-addim dərə keçib, addim-addim dağ aşdiqca  

(Н. Хазри).
В английском языке:
1. You can’t get over this mountain; you can’t get shoes made 

of gold (song). 
2. As you get over the vale step by step, as you get over the 

mountain step by step (N. Khazri).
2) Подлежащее придаточное и его глагольная синонимия: 
В азербайджанском языке:
1. Uzun illərdir ki, biz bu məsələlərin hamısını danişmışıq 

(М.С. Ордубади).
2. Bizim bu məsələlərin hamısı danışdığımız uzun illərdir.
В английском языке:
1 .We has been talking about these matters for many years (M.S. 

Ordubadi).
2. All of our matters are the years we have been talking about.
3) Придаточное сказуемое и его глагольная синонимия: 
В азербайджанском языке: 
1. Arzum budur ki, dənizdə təzə Abşeron olsun (М. Гусейин).
2. Arzum, dənizdə təzə Abşeronun olmasıdır.
В английском языке:
1. I hope there would be new Absheron in the sea (M. Guseyin)
2. My dream is new Absheron in the sea.
4) Придаточное изъявительное и его глагольная синони-

мия:
В азербайджанском языке: 
1. Eldar fikirləşirdi ki, yəqin dəniz içərisinə doğru Xəzərin 

altında lap böyük meşə var (Дж. Алибеков).
2. Eldar, dənizin içərilərinə doğru Xəzərin altinda lap böyük 

meşə olduğunu fikirləşirdi.
В английском языке:
1. Eldar was thinking that probably there is a larger forest 

beneath the Caspian Sea (J. Alibayov).
2. Eldar was thinking about the existence of a larger beneath 

the Caspian Sea. 
5) Придаточное определительное и его глагольная синони-

мическая составляющая: 
В азербайджанском языке:
1. Elə bir vaxtlardir ki, ağ yelkənləri yam-yaşıl qırçınlı lentlər 

əvəz edir (Дж. Алибеков).
2. Ağ yelkənləri yam-yaşıl qırçınlı lentlər əvəz edən vaxtlardır.
В английском языке:
1. These are such times that green pleated ribbons replace white 

sails.
2. These are the times when green pleated ribbons replace white 

sails.
6) Придаточное обстоятельство и его глагольная синони-

мичная составляющая: 
В азербайджанском  языке:
1. O gün biz dağı çıxıb qurtardıq, qarşımızda balaca bir kənd 

mənzərəsi açıldı.
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2. Biz dağı çıxıb qurtardığımız gün qarşımızda balaca bir kənd 
mənzərəsi açildı (И. Эфендиев).

В английском языке:
1. That day we climbed up the mountain and a sight of little 

village appeared in front of us.
2. On the day we climbed the mountain a sight of a little village 

appeared in front of us.
7) Придаточное времени и его глагольная синонимичная 

составляющая. Эта синонимичность в английском языке – 
между общей функцией и функцией обстоятельства времени. 
Инфинитив, причастие, герундий и комплекс придаточного 
времени. Функциональную схожесть между ними в английском 
языке создают союзы “when”, “while”, “as”. Таким образом, эти 
связки создают структурно-морфологическое различие между 
придаточным времени и глагольной составляющей. Целостная 
одновременность обстоятельства времени и инфинитива быва-
ет в комплексных конструкциях герундия. Например:

She seemed more anxious to listen to the troubles of others than 
to discuss her own (Maugham).

– She seemed more listening to the troubles of others of discuss 
her own.

– She seemed more anxious in listening to the troubles of others 
than to discuss her own. 

– She seemed more anxious in listened to the troubles of others 
than to discuss her own.  

В английском языке связки “when”, “while”, “as” в основной 
части предложения играют роль в создании одновременности. 
Например:

To look at his pictures have thought that Manet, Manet and 
the rest of the Impressionists had never been. – Looking at his pic-
tures you would have thought that Manet, Mane and the rest of the  
Impressionist had never been. - In looking at his pictures you would 
have thought that Manet, Manet and the rest the Impressionist had 
never been. – When you were looking at his pictures you would 
have thought that Manet, Manet and the rest of the Impressionists 
had never been. 

Синонимичность однотипных придаточных.
8) Синонимичность придаточного подлежащего: 
В азербайджанском языке:
1. Bir an mənə elə gəldi ki,o sonsuz mavi ümman bizi gözləyir 

(И. Эфендиев).
2. Bir an mən elə düşündüm ki, (zənn etdim ki,) o sonsuz mavi 

ümman bizi gözləyir. (tamamlıq budaq cümləsi).
В английском языке:
1. It seemed to me for a moment that, that endless blue ocean 

was waiting for us (I. Afandiyev).
2. I thought for a moment that, that endless blue ocean was 

waiting for us.
9) Синонимичность сказуемого придаточного: 
В азербайджанском языке: 
Təəccüblüsü burasıdır ki, gəlinlər salonda olduğu müddətdə 

oğlanların heç biri salona gəlmədi (М.С. Ордубади).
В английском языке: 
Surprising is that none of the boys entered the salon during the 

period when brides were there (M.S. Ordubadi).
10) Синонимичность изъявительного придаточного: 
В азербайджанском языке: 
Çoxdan Cavanşirə söz vermişdim ki, onu dağlara ova aparım 

(Н. Аббасзаде).
В английском языке: 

Long ago, I promised Javanshir that I would take him to 
mountains for hunting (N. Abbaszadeh).

11) Синонимичность определительного придаточного: 
В азербайджанском языке: 
1. Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, sözümüzlə işimiz bir-birindən 

ayrılmamalıdır (Н. Гянджеви).
2. Biz dövrdə yaşayırıq ki, sözümüzlə işimiz  bir-birindən 

ayrılmamalıdır.
В английском языке: 
1. We live in such kind of age that our words shouldn’t de 

separated from our deeds.
2. We live in time that our words shouldn’t be separated from 

our deeds (N. Babayev).
12) Синонимичность придаточного времени:
В азербайджанском языке:
1. Belə məsəl çəkmiş aqil bir insan: ”Qurd girməz sürüyə, 

yatmasa çoban” (Н. Гянджеви).
2.Qurd onda sürüyə girməz ki, çoban yatmasın.
В английском языке: 
1. Once a wise man said: “wolf will never attack the flock if 

shepherd doesn’t sleep”. 
2. Wolf will not attack the flock when shepherd doesn’t sleep 

(N. Ganjavi).
13) Синонимичность придаточного причины:
В азербайджанском языке: 
Heç kim dinmirdi, ondan ötrü ki, (ona görə ki, o səbəbə ki) 

hamının bu işdən xəbəri var idi (М. Ибрагимов).
В английском языке: 
Nobody was talking as (because, due to) everybody was aware 

of the happened (M. Ibrahimov). 
14) Синонимичность придаточного образа действия:
В азербайджанском языке: 
Qara Nəbi yolun içində vurnuxaraq dodaqlarını dili ilə elə 

yalayirdi ki, elə bil badam yemiş adam idi (Дж. Баргушад).
В английском языке: 
Gara Nabi, niggling on the road, was licking his lips with his 

tongue in that way as if he was a man who ate almond.
15) Синонимичность придаточного места:
В азербайджанском языке: 
Harada ki ağac bar verə bilər, orada ək; Elə yerə get ki, orada 

iş görə biləsən. 
В английском языке: 
Plant a tree where it can bear a fruit; Go where you can work.
16) Синонимичность придаточного количества: 
В азербайджанском языке: 
Elm nə qədər inkişaf  edirsə, texnika bir o qədər artir.
В английском языке: 
The more science progresses the more technology improves.
17) Синонимичность придаточного противопоставления:
В азербайджанском языке: 
Mən gözlərimi qaranlığa tutub gizlətmək istəsəm də, qarşımdan 

maşının işığı buna mane oldu (И. Эфендиев). 
В английском языке: 
Although I tried to hide looking into the darkness the lights of 

forthcoming car hindered it (I. Afandiyev). 
Синонимичность многокомпонентных сложных предло-

жений: односоставные или двусоставные многокомпонент-
ные сложные предложения используются во всех языках. Все 
сложные предложения, образованные перечисленными спосо-
бами (кроме сложноподчиненных предложений) и используе-
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мые в литературном языке, состоят из определенного количе-
ства компонентов, а эти же компоненты бывают двуполярны  
[8, с. 411]. Такая поляризация предложений связана с актуали-
зацией мысли этой или другой части речевого процесса при 
подаче новой информации. Предложение делится на две части, 
первая из этих частей, связанных между собой в форме сложно-
подчиненного и сложносочиненного предложений, обозначает 
«известное», а вторая – «новое», а предложение само по себе 
формируется, как сложносочиненное или сложноподчиненное 
предложение [9, с. 414].

В трехсоставных сложных предложениях: 1) ряд сложных 
предложений с подчинением однозначному главному однознач-
ному (идентичному) предложению; 2) объединение и графиче-
ское соединение этих сложноподчиненных предложений по од-
ной конструкции; 3) представление этих сложноподчиненных 
предложений в скрытой параллельной структуре подчинения.

Эти формы выражения показывают, что одинаковые по со-
держанию жизненные реальности и ситуации в системном от-
ношении различных конструкций или их деривативные модели 
представлены так, что эти способы выражения составляют этот 
или же другой уровень арсенала синтактико-синонимичного 
фактора, составляют и приводят в действие синтактико-сино-
нимический механизм языка на законном уровне. Например: 

O zaman heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, körpə böyüdükcə onun 
taleyi bəşərin taleyi olacaq və heç kəs bilməmişdi ki, həyatin dolaşıq 
yollaında bu gün Nəriman Vladimirlə görüşəcək (М. Ибрагимов. 
Первана. Часть 1).

В этой конструкции, как и в “etimon” (начальном) типе, два 
минимальных сложноподчиненных предложения объединяют-
ся в параллельной плоскости и создают целостное единство 
выражения, содержание обоих главных предложений (hər kəsin 
ağlına gəlməzdi; heç kəs bilməmişdi) не является важным знаком, 
оно связано с методом эффективного усиления. На самом деле 
на этом этапе возможно исключение одного из главных пред-
ложений, потому что оба главных предложения должны быть 
синонимичными. В зависимости от синонимичной степени или 
повторяются главные предложения, или придаточные предло-
жения примыкают к одному и тому же главному члену пред-
ложения. Соотношение этих трех конструктивных вариантов 
можно представить следующим образом: 1) как объединение 
двух параллельных сложноподчиненных предложений; 2) как 
объединение одного главного предложения с двумя параллель-
ными придаточными предложениями (члены повторяющихся 
предложений); 3) как одно главное предложение соединяется с 
двумя придаточными предложениями при помощи одного чле-
на предложения [10, с. 90].

Выводы. Таким образом, фактические материалы пока-
зывают, что на синтаксическом уровне можно изучить сино-
нимичные отношения. Синонимичный метод является одной 
из центральных проблем. Существуют присущие только ему 
степени и размеры. Синтаксическая синонимия в определен-
ной степени – отличительная языковая единица от параллель-
ности и вариативности. С синтаксической деривацией также 
существует ее связанность. Параллельные синтаксические 
конструкции играют большую роль в обогащении речевой 
культуры двух сопоставимых языков. Синонимичные словосо-
четания, синонимичные выражения привносят в речь эмоцио-
нальную экспрессию.
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Рашідлі В. А. Синтаксичні синоніми в сучасній 
азербайджанській мові та їх еквіваленти

Анотація. У статті вивчаються синтаксичні синоніми 
мов, що відрізняються одна від однієї з типологічного по-
гляду. Передусім розкривається сутність синтаксичних си-
нонімів, визначаються їх критерії, приділено увагу новим 
підходам. Установлюються переважні позиції різних крите-
ріїв. Показується вивчення синонімії в синтаксисі як склад-
ного суперечливого механізму, що розкриває ізоморфний, 
системний, специфічний характер і сутність лінгвістичних 
явищ. Використані матеріали фактично показують, що на 
синтаксичному рівні можна вивчити синонімічні відносини.

Ключові слова: граматична синонімія, синтаксичні 
синоніми, еквівалентність, варіативність, ситуативний 
контекст, синтаксична будова, граматичні категорії, кон-
структивна варіативність.

Rashidli V. Syntactic synonyms in modern Azerbaijani 
language and their equivalents in English

Summary. In the article the synonyms of the different lan-
guages from typological point of view are studied. First of all, 
the essence of the syntactic synonyms is come out, the criteria 
are formed, the place is give to the new methods of approach-
ing. The superior positions of the different criteria are formed. 
Shows the study of synonymy in syntax as a complex and con-
tradictory mechanism, which reveals an isomorphic, system, 
specific character and essence of the linguistic phenomena. In 
this article, the materials used actually show that on the syntac-
tic level, you can explore synonymous relationship. 

Key words: grammatical synonymy, syntactic synonymy, 
equivalence, variability, situational context, syntactic struc-
ture, grammatical categories, constructive variation.
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ВОПРОСЫ ФРАЗЕОЛОГИИ  
В ИСТОРИИ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена изучению научной 
разработки проблем фразеологии в гагаузском языке. 
Рассматриваются исследования по гагаузскому синтак-
сису и лексикологии, попутно затрагивающие вопросы 
фразеологии, а также учебники, учебные пособия и сло-
вари, в которых представлен фразеологический матери-
ал. Отмечается, что не решен вопрос относительно ме-
ста фразеологии среди других дисциплин лингвистики. 
Намечаются пути исследования фразеологии гагаузско-
го языка. 

Ключевые слова: история фразеологии, фразеологи-
ческая единица, гагаузское языкознание, фразеологиче-
ский корпус гагаузского языка.

Постановка проблемы. Фразеология происходит от гре-
ческого phraseos – выражение и logos – слово, учение. В каче-
стве лингвистического термина слово «фразеология» употре-
бляется для обозначения раздела языкознания, изучающего 
фразеологический состав языка в его современном состоянии 
и историческом развитии, а также для обозначения совокуп-
ности фразеологизмов данного языка, подобных сочетаний, 
свойственных данному языку [17, с. 560].

Фразеология как отдельный раздел языкознания со сво-
им предметом и методологией сформировалась к концу  
50–60-х гг. XX ст. в рамках русистики. Достижения русской 
фразеологической науки признаны во всем мире и исполь-
зованы при разработке теоретических основ фразеологии 
многих национальных языков [28, с. 147]. Сегодня фразео-
логический фонд разных языков преимущественно является 
объектом исследования лингвокультурологии, изучающей 
языковую картину мира, представления носителей конкретно-
го языка об окружающем мире. 

Согласно распространенному в науке мнению, осново-
положником современной фразеологии считается Ш. Балли, 
впервые в истории языкознания теоретически осмысливший 
фразеологические явления [18, с. 6]. На историческую неспра-
ведливость, допущенную в отношении «крупнейшего предста-
вителя логико-грамматического направления в русистике» – 
Ф.М. Буслаева, указывает Л.П. Дядечко: «… лингвистический 
очерк о пословицах имеет отнюдь не меньшее значение, чем 
известная книга Ш. Балли» [13, с. 89]. По ее мнению, осно-
вы понимания фразеологии, ориентированной на семантиче-
ский аспект номинативных единиц русского языка, заложены 
Ф.М. Буслаевым еще в 1844 г. в книге методического харак-
тера «О преподавании отечественного языка», где он впервые 
выделил особый раздел под названием «Фразеология». «Оно 
˂понимание фразеологии˃ являлось не только главным, но 
и единственным на начальном этапе развития фразеологи-
ческой мысли, сохраняло свое лидирующее положение до 
30-х гг. XX века…» [13, с. 81].

Заслугу филологов – специалистов в разных областях язы-
кознания – в становлении фразеологии как отдельной дисци-
плины справедливо отмечает и Н.Н. Амосова: «Возникновение 
и развитие этой лингвистической дисциплины – результат ис-
следовательской работы языковедов, проводимой на материале 
различных языков» [2, с. 3]. 

Особый интерес к изучению фразеологии появился после 
опубликования работ академика В.В. Виноградова, относя-
щихся к периоду 1946–1954 гг. [7; 8]. После 1950 г. появилось 
большое количество статей, диссертаций, монографий, посвя-
щенных фразеологии отдельных языков, в том числе некоторых 
тюркских. В последнее время исследования в области фразе-
ологии приобрели широкие масштабы, охватив большой круг 
языковых семей. 

Следует признать, что общее состояние исследования фра-
зеологии как самостоятельного раздела гагаузского языкозна-
ния значительно отстает от состояния изучения фразеологии 
в других языках. Фразеология гагаузского языка является той 
областью, которая ждет всестороннего глубокого научного ис-
следования.

Целью статьи является изучение вопросов фразеологии  
в истории гагаузского языкознания, выявление состояния гага-
узской фразеологической науки на современном этапе.

Изложение основного материала исследования. Опреде-
ляя место фразеологии среди других дисциплин лингвистики, 
ученые расходятся в своих мнениях: некоторые относят ее к лек-
сикологии [1; 3], другие рассматривают в синтаксисе [24], тре-
тьи же считают фразеологию пограничной дисциплиной, нахо-
дящейся на пересечении всех уровней языковой системы [28]. 

Этапом, предшествующим появлению теории фразеологии 
в гагаузском языкознании, можно считать работы синтаксиче-
ского направления, где попутно упоминается об устойчивых 
словосочетаниях. Еще В.В. Виноградов отмечал, что «изучение 
словосочетаний неотрывно от изучения вопросов фразеологии. 
Подобно тому, как морфологический анализ слова приводит к 
более глубокому пониманию его лексических функций и воз-
можностей, так и анализ форм словосочетания и видов слово-
сочетаний уясняет многое и старое в семантической природе 
разных типов фразеологических объединений» [9, с. 393].

Предметом исследования большинства синтаксических 
работ в гагаузском языкознании являлись характерные черты 
синтаксиса гагаузского языка, в частности синтаксис предло-
жения [11; 12; 21; 25]. Проблема фразеологии стала объектом 
внимания ученых-гагаузоведов лишь с 1967 г. Впервые об 
устойчивых сочетаниях гагаузского языка упоминается в ста-
тье Г.А. Гайдаржи и Б.П. Тукана «Способы выражения синтак-
сических отношений в гагаузском языке», где авторы разделяют 
словосочетания на устойчивые и свободные, определяя их ха-
рактерные признаки и отличие. «Устойчивые словосочетания 
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образуют и лексическое, и синтаксическое единство (üülen 
ekmää – обед; demir yol(u) – железная дорога; dikmää maşinası – 
швейная машина; köpek üzümü – паслен), в то время как свобод-
ные словосочетания образуют только синтаксическое единство 
(pak ruba – чистая одежда; eni çepiç – новые ботинки; on kişi – 
десять душ; altın üzük – золотое кольцо и т. д.)» [10, с. 49]. 

В статье «О словосочетаниях в современном гагауз-
ском языке» Д.Н. Танасоглу говорит о «фразеологических 
словосочетаниях» вскользь, констатируя только их наличие  
в языке: «В настоящей статье мы рассмотрим словосочетания 
в гагаузском языке, причем лишь словосочетания синтаксиче-
ские, не касаясь словосочетаний фразеологических» [26, с. 231]. 

Синтаксису словосочетания посвящена работа И.Д. Бан-
ковой, где автор впервые в гагаузском языкознании делает по-
пытку четко разграничить понятия «слово», «словосочетание» 
и «предложение», а также указывает на необходимость выделе-
ния фразеологических единиц и их изучения: «… не исследо-
ваны еще фразеологизмы в гагаузском языке и границы фразе-
ологических единиц…» [6, с. 166].

Несмотря на то, что «анализ словосочетания неизбеж-
но должен был привести ученых к выводу о неоднородности 
словосочетаний, как в отношении синтаксической связи ком-
понентов, так и выражаемой ими семантики» [19, с. 390–391], 
теоретическая разработка основ фразеологии гагаузского языка 
так и не развивалась. 

В специальной литературе по гагаузской фразеологии 
пока еще отсутствуют работы, предметом самостоятельного 
всестороннего исследования которых является отграничение 
фразеологических явлений от образований другого порядка.  
К настоящему времени научная разработка проблем фразеоло-
гии сводится фактически лишь к кратким сведениям, содержа-
щимся в некоторых учебниках и учебных пособиях для обще-
образовательной школы. 

Так, в учебнике для 5-го класса «Ана дили» Д.Н. Танасо-
глу впервые использует термин «фразеология» и дает следу-
ющее определение: «Фразеология – это система устойчивых 
словосочетаний в языке» [27, с. 12]. Для обозначения устой-
чивых словосочетаний автор вводит термин «фразеологизма» 
в кириллической транскрипции, также предлагая в качестве 
синонима «фразеология чевиртмелери». Отличие свободных и 
устойчивых сочетаний Д.Н. Танасоглу объясняет с помощью 
их сравнения на примере нескольких словосочетаний: Ичерляр 
пек гениш – Ичерляр – арабайлан дöн [27, с. 12]. Сведения о 
гагаузской фразеологии содержатся и в учебнике по синтак-
сису гагаузского языка для 8–9 классов, отдельный параграф 
которого «Бöлÿнмäз лафбирлешмелери (Фразеологические 
сочетания)» посвящен фразеологическим единицам. Авторы 
учебника Н.И. Бабоглу и И.И. Бабоглу отмечают, что фразео-
логические сочетания (бöлÿнмäз лафбирлешмелери, фразео-
логия лафбирлешмелери) отличаются от свободных тем, что 
употребляются в речи как готовые единицы и являются одним 
членом предложения [4, с. 16]. Краткие сведения по фразе-
ологии гагаузского языка встречаем и в экспериментальном 
учебнике Н.И. Бабоглу и И.И. Бабоглу в разделе «Синтаксис 
словосочетаний». В данной работе авторы разделяют словосо-
четания на свободные (bol lafbirleşmeleri) и устойчивые, фразе-
ологические словосочетания, выделяя в качестве характерного 
признака последних образность, и предлагают для их обозна-
чения уже перечисленные термины bölünmäz lafbirleşmeleri, 
frazeologiya lafbirleşmeleri, например: laf çıkarmaa, gelmää 

hergelä paskellesinä, boş kafalı, uzun dilli [31, с. 215]. Представ-
ленная в данном учебнике характеристика фразеологизмов со-
впадает с указанными в более ранних работах авторов их отли-
чительными признаками. Те же сведения о фразеологических 
единицах изложены и в школьных учебниках для 8-го класса, 
переизданных в последние два десятилетия [33, с. 35]. 

Кроме синтаксиса, изучение вопросов фразеологии затра-
гивается попутно в работах, посвященных другим разделам 
гагаузского языка.

Определение фразеологизма и его категориальные призна-
ки выносятся в отдельный параграф “Gagauz dilinin frazeolog
izmaları” в учебнике для 5-го класса по гагаузскому языку и 
литературе при изучении раздела лексикологии: «Фразеологиз-
мы – это такие словосочетания, которые имеют целостное зна-
чение». Говоря о том, что «фразеологизмы похожи на послови-
цы, но не каждая пословица является фразеологизмом», авторы 
учебника впервые в гагаузском языкознании делают попытку 
рассмотреть фразеологизмы отдельно от паремий [32, с. 100]. 

В появившихся в последнее время исследованиях по гагауз-
ской лексикологии используются в качестве иллюстративного 
материала примеры включения лексем во фразеологические 
единицы. В монографии Г. Каранфил констатирует функци-
онирование в гагаузском языке нескольких фразеологизмов с 
лексемой сердце: ürääm koptu, ürääm da yandı, bütün ürektän 
[36, с. 97]. В работах о бытовой гагаузской лексике В. Копущу 
отмечает, что «одной из основных задач лексикологии явля-
ется исследование значений слов и фразеологизмов» [15, с. 3;  
16, с. 8], включая тем самым фразеологический материал в раз-
дел лексикологии. Наряду с изучаемыми названиями мясных 
блюд и гастрономической лексикой исследователь рассматри-
вает и фразеологические единицы, в состав которых они входят, 
например: ekmek imää – ‘кушать’, kovrää etişmää (досл.‘дожить 
до бублика’) – разорение, обеднение, kolaç olmaa – ‘свернуться 
калачиком’ [16, с. 37, 43, 93]. Для иллюстрации теоретического 
материала В. Копущу апеллирует по большей части к приме-
рам из Русско-гагаузско-молдавского словаря и приходит к вы-
воду, что «названия блюд входят в состав пословиц, поговорок 
и фразеологических единиц…» [16, с. 93].

Если обратиться к исследованиям, имеющим непосред-
ственное отношение к фразеологии гагаузского языка, то осно-
вополагающими можно считать некоторые статьи Е.К. Колца и 
Л.А. Покровской. 

Статья Л.А. Покровской «Черты прежнего быта гагаузов в 
пословицах, поговорках и устойчивых словосочетаниях» рас-
сматривает слова, обозначающие реалии и понятия старинного 
быта гагаузов, вошедшие в пословицы, поговорки и устойчи-
вые словосочетания. Анализ паремий и фразеологизмов, «от-
ражающих признаки и характерные черты старого, прежнего 
быта бессарабских гагаузов (XIX – первой половины XX вв.)», 
проводится на базе иллюстративного материала Гагаузско- 
русско-молдавского словаря [23].

Как объект отдельного исследования фразеологические 
единицы изучались только в одной статье Е.К. Колца «Из 
предварительных наблюдений над фразеологией гагаузского 
языка». В этой статье автором делается попытка определить 
объем фразеологии гагаузского языка, ее особенности и спец-
ифичность на базе фактического материала, взятого из печат-
ной литературы, трехъязычного Гагаузско-русско-молдавского 
словаря и собранного автором во время экспедиций полевого 
материала. По мнению Е.К. Колца, необходимость представить 
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все богатство гагаузской фразеологии диктует выбор предмета 
исследования – фразеологии в широком смысле. Автор, опира-
ясь на точку зрения русских учёных и учитывая опыт предше-
ственников, занимающихся вопросами фразеологии того или 
иного языка, выделяет несколько тематических групп: посло-
вично-поговорочный фонд, устойчивые формулы различного 
рода пожеланий, клятв, проклятий и др., фольклорные фразе-
ологизмы, составные названия и термины [14]. Включая в со-
став фразеологии термины и составные названия, Е.К. Колца 
приходит к выводу, что среди них «преобладают конструкции 
с прямым номинативным значением компонентов (халк госпо-
дарлыы/ народное хозяйство, баарышлык савашыӂысы/борец 
за мир)», «меньше конструкций с фразеологически связанным 
значением (шарап филӂаны/винный стакан, ракы сабуну 
(досл. «водочное»)/туалетное мыло)» [14, с. 313]. Автор статьи 
высказывает сомнения относительно «идиоматических слово-
сочетаний типа бот. ал топ (досл. «алый мяч»/вербена), кара 
аач (досл. «черное дерево»/вяз)», относя их к сложным словам. 
Предположение, выдвинутое Е.К. Колца, нуждается в дальней-
шем тщательном исследовании.

Применяя к фразеологическому материалу гагаузского 
языка предложенную В.В. Виноградовым структурно-семан-
тическую классификацию фразеологизмов русского языка, 
Е.К. Колца признает неправомерность ее механического пе-
ренесения в гагаузский язык: «Вообще фразеологические сра-
щения и фразеологические единства очень близки и не всегда 
удается провести между ними грань» [14, с. 314] и предлагает 
разделить фразеологический материал на две группы: фразео-
логические единицы, абсолютно неразложимые и немотивиро-
ванные (фразеологические сращения, или идиомы, и фразеоло-
гические единства); фразеологические единицы ограниченно 
свободные (фразеологические выражения) [14, с. 317]. 

В этой же статье проводится и грамматическая классифи-
кация фразеологии гагаузского языка по основным грамма-
тическим категориям. Характеризуя фразеологизмы с точки 
зрения структуры, Е.К. Колца выделяет фразеологизмы, экви-
валентные слову, и «фразеологические речения», эквивалент-
ные предложению. Далее в работе рассматриваются имен-
ные, глагольные и наречные фразеологические единицы, их 
синтаксическая функция в предложении. Автор указывает на 
большое количество глагольных фразеологизмов в гагаузском 
языке, а также на то, что пока не выявлены адъективные фра-
зеологизмы. В современном гагаузском языке функционируют 
и адъективные фразеологические единицы, например: anadan 
duuma – в чем мать родила, kirli çıkı – нечистоплотный, fırın 
kapaa – невозмутимый, хладнокровный, meci işi – недоброкаче-
ственная работа. Несмотря на то, что прошло 50 лет с момента 
появления первых сведений по фразеологии гагаузского языка, 
этот раздел языкознания так и не развивается, изучение идет 
попутно в рамках других дисциплин и ограничивается привле-
чением фразеологических единиц в качестве иллюстративного 
материала. Очевидно, что гагаузскими исследователями еще 
не решен вопрос относительно места фразеологии среди дру-
гих дисциплин лингвистики. Одни и те же авторы, обращаясь  
к фразеологии в широком ее понимании, в разных работах рас-
сматривают ее как в рамках лексикологии, так и в разделе син-
таксиса [4, 32, 33]. 

Незначительные сведения по фразеологии в предисловии к 
некоторым словарям свидетельствуют об определенной рабо-
те и в практическом направлении, заключающейся в выявле-

нии и фиксации фразеологического корпуса гагаузского языка.  
Отсутствие теории фразеологии, следовательно, и твердых те-
оретических принципов инвентаризации единиц фразеологии 
можно проследить и при анализе лексикографии гагаузского 
языка. Систематизация фразеологического материала дается 
традиционно, без какой-либо научной аргументации и в от-
дельных частях носит случайный характер. 

Л.А. Покровская, описывая первый словарь младопись-
менного гагаузского языка «Гагаузско-русско-молдавский сло-
варь», отмечает: «Авторы постарались с возможной полнотой 
отразить богатство гагаузского языка, его фразеологию, иди-
оматические выражения, пословицы и поговорки» [20, с. 20]. 
Однако, рассматривая в своей статье «Гагаузские пословицы, 
поговорки и фразеологизмы» паремии и фразеологизмы, содер-
жащиеся в Гагаузско-русско-молдавском словаре, она указыва-
ет на множество примеров неверной подачи фразеологизмов: 
«… они не выделяются в словаре специальной пометкой или их 
относят к поговоркам» [22, с. 270].

В школьных двуязычных словарях И.И. Бабоглу и  
Н.И. Бабоглу «Гагаузско-русском и русско-гагаузском школь-
ном словаре», «Гагаузско-румынском и румынско-гагаузском 
школьном словаре» «фразеологические и идиоматические вы-
ражения даются лишь в тех случаях, когда возникает необхо-
димость более точно донести до читателей смысл основного 
слова» [5, с. 100; 30, с. 3].

Составители Русско-гагаузско-турецко-румынского слова-
ря, используя устойчивые словосочетания как эквиваленты к 
русским словам, не обозначают их никакой специальной по-
меткой [35]. Использование фразеологических единиц гагауз-
ского языка в качестве эквивалентов к словам из румынского 
языка находим и в Румынско-гагаузском словаре, составленном 
Т. Ангели: «Словарная статья двуязычного словаря, как прави-
ло, имеет следующую структуру: заглавное слово, морфологи-
ческий класс, эквиваленты в выходном языке, фразеологиче-
ские единицы и их аналоги в выходном языке» [29, с. 13].

В словаре синонимов гагаузского языка фразеологизмы 
даются в синонимическом ряду через ромб, как отмечают  
его составители, для того чтобы показать стилистиче-
ские особенности функционирования синонимов [34, с. 8].  
Например, sıçannarı sulamaa, yaş dökmää – плакать, boşkafalılık – 
глупость, derin fikirli – умный, kalpaanı çıkarmaa – унижаться  
[34, с. 10, 15, 24].

Отсутствие надлежащей базы для теоретической разра-
ботки рассматриваемых языковых феноменов сыграло свою 
отрицательную роль в процессе формирования системы тер-
минообозначений в исследуемой области, не завершенном и 
по сей день. Отдельные понятия теории гагаузской фразео-
логии были включены в Словарь-справочник лингвистиче-
ских терминов, в котором предлагается следующий перечень 
терминов: bölünmäz lafbirleşmeleri – устойчивые словосоче-
тания, frazeologiya deyimneri – фразеологические выражения, 
frazeologizma – фразеологизм, frazeologiya birimi – фразеоло-
гическая единица, frazeologiya çevirtmesi – фразеологический 
оборот, frazeologiya çatmaları/idiomalar – фразеологические 
сращения/идиомы, frazeologiya bütünnükleri – фразеологиче-
ские единства, frazeologiya birleşmeleri – фразеологические со-
четания [37, с. 35].

Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно отметить, 
что фразеология гагаузского языка до сих пор затрагивалась 
вскользь, оставаясь вне поля зрения гагаузских ученых. Между 
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тем исследования по гагаузской фразеологии могут дать цен-
ный материал для общей теории фразеологии, теории слова, 
словосочетания и синтаксических структур в тюркских языках. 

Кроме того, изучение гагаузских фразеологических единиц 
представляет интерес в практическом отношении – для состав-
ления моноязычных и двуязычных фразеологических словарей. 

Ждут решения такие аспекты фразеологии, как проблема 
разграничения фразеологических единиц и других устойчивых 
словосочетаний, семантика фразеологических единиц и семан-
тические отношения, словарное описание.

Фразеологические изыскания должны восполнить лакуну 
по исследованию гагаузского языка. 
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Рішілян І. Д. Питання фразеології в історії гагаузь-
кого мовознавства

Анотація. Статтю присвячено вивченню наукової роз-
робки проблем фразеології в гагаузькій мові. Розглядають-
ся дослідження з гагаузького синтаксису та лексикології, 
які побіжно торкаються питань фразеології, а також вико-
нано огляд підручників, навчальних посібників і словни-
ків, у яких подано фразеологічний матеріал. Зазначається, 
що не вирішеним є питання щодо місця фразеології поміж 
інших лінгвістичних дисциплін. Визначено шляхи дослі-
дження фразеології гагаузької мови. 

Ключові слова: історія фразеології, фразеологічна 
одиниця, гагаузьке мовознавство, фразеологічний корпус 
гагаузької мови. 

Rishilyan I. The Issues of Phraseology in the History of 
the Gagauz Linguistics 

Summary. The article is dedicated to the research of sci-
entific development of the phraseology issues in the Gagauz 
language. Studies of Gagauz syntax and lexicology which by 
the way partly highlight the issues of phraseology are under 
consideration. Manuals, study guides and dictionaries with 
phraseological material where also examined. It is noted that 
the issue of the place of phraseology among other linguistic 
subjects still has not been determined. The following key ways 
of research of the Gagauz phraseology are chosen in the article. 

Key words: history of phraseology, phraseological unit, 
Gagauz linguistics, phraseological corpus of the Gagauz lan-
guage. 
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преподаватель кафедры азербайджанского языка и литературы 

Азербайджанского университета языков 

О СМЫСЛЕ ПРОЗВИЩ И ТИТУЛОВ В ДРЕВНИХ ПИСЬМЕННЫХ 
ИСТОЧНИКАХ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

Аннотация. Историко-этимологический анализ по-
казывает, что традиции создания имен у древних тюрок 
основаны на древних верованиях, религии, нравственно-э-
кономической жизни народа, окружавшей их природной 
среде, в том числе флоре и фауне. Видный представитель 
научной филологической мысли XI века Махмуд Кашкари 
в известном произведении «Дивани-люгати-ит-тюрк» при-
водит личные имена периода Караханидов, раскрывая их 
лексико-семантические, генетические и структурные осо-
бенности, передавая необходимую ценную информацию. 
В данном произведении нашли свое отражение имена лю-
дей, титулы и прозвища, которые отражали социальный 
характер эпохи XI столетия, особое место занимают про-
звища. Указанный факт свидетельствует о древнем проис-
хождении этих слов.

Ключевые слова: Махмуд Кашкари, вспомогательные 
имена, псевдонимы, титулы, система имен.

Постановка проблемы. Высокий культурный уровень 
развития общества в современный период является закономер-
ным следствием исторического развития народов, их языковых 
систем, в процессе которого были и кровавые столкновения, а 
многочисленные представители каждого их этих народов были 
и путешественниками, и миссионерами, эти народы вступали 
между собой в экономические и другие социальные отноше-
ния. Происходило великое переселение народов, что, в конеч-
ном счете, нашло свое отражение в языковых процессах. Эти 
народы использовали разнообразные религиозные источники, 
распространенные в различных регионах мира, обращались к 
литературно-художественным и научным переводам, использо-
вали возможности непосредственного общения, в итоге обога-
щали свой язык заимствованиями в том числе и имен собствен-
ных или же создавали свои имена на основе заимствованных 
аблативов. Азербайджанский народ также в ходе историческо-
го развития стремился постоянно совершенствовать и изменять 
свой язык. Все это, так или иначе, отражалось и на системе 
имен этого языка.

Азербайджанский язык обладает богатой антропоними-
ческой функцией. Азербайджанские антропонимы тюркского 
происхождения составляют основу антропонимики в целом. 
В азербайджанских ономастических источниках существует 
достаточно большое количество языковых фактов, касающихся 
антропонимической категории. У собственных именных кате-
горий есть свои источники формирования. Роль и задачи ан-
тропонимов в языке неоднозначны. В различные исторические 
периоды в языке использовались самые разные антропонимы.

Некоторые из русских языковедов так пишут об антропони-
мах огузской ветви тюркских языков: «У них длительное вре-
мя использовались в именах по два слова, к примеру, Зияддин 
Кара Аслан, Фахраддин Арслан Догмуш и пр.» [1, с. 45].

Из истории исламской религии известно, что пророк Му-
хаммед рекомендовал не давать друг другу унизительные про-

звища. Для устранения этой плохой привычки он рекомендовал 
давать детям при рождении красивые прозвища, но при этом 
советовал устранять неподобающие клички и прозвища, кото-
рые бы оскорбляли достоинство человека.

Хотим также отметить следующее. Как считают востоко-
веды, арабская система имен начала формироваться наряду с 
распространением исламской веры. Здесь стала использовать-
ся многокомпонентная система тюркских имен, по аналогии 
с которой стала создаваться такая же собственная многоком-
понентная система имен. С X века арабская языковая система 
стала широко распространяться, ею стали пользоваться пра-
вящие круги тюркской знати. Получилось так, что арабские и 
тюркские имена стали использоваться параллельно: Шамсад-
дин Эльдениз, Элаэддин Корпе Аслан и т. д. Отметим, однако, 
что многие герои, как мифические, так и реальные, использова-
ли как собственные имена, так и полученные прозвища, благо-
даря которым и остались в памяти людей: Кечал Гамза (Плеши-
вый Гамза), Гачаг Наби (Беглец Наби), Тундж Вели (Бронзовый 
Вели), Молла Нур (Молла Сияние) и др. 

Однако не все исследователи согласны с тем, что нуж-
но считать прозвища равнозначными именам собственным: 
«В древние времена были лишь собственные имена. Не было 
фамилии, имени, отчества, титулов» [2, с. 89]. С этим в опреде-
ленной степени можно согласиться. Но не совсем. Для полного 
прояснения фактов следует обратиться к исторической антро-
понимике. Так, древние тюрки не жили от рождения до смерти 
с одним единственным именем, как европейцы. Имена у тюрок 
обязательно отражали позиции каждого члена общества в со-
циальном сообществе. В детстве у них была кличка, в молодо-
сти – чин, а к старости они приобретали уже титул.

Статья посвящена именам собственным в тюркских язы-
ках, в частности в азербайджанском, имеющим продолжение 
в виде прозвищ, чинов и титулов. Рассмотрены вспомогатель-
ные имена в качестве категории языка. При этом использованы 
словари и произведения, где встречаются имена собственные.

Изложение основного материала исследования. Еще с 
древних времен в системе имен встречались наименования, 
которые следует отнести к категории вспомогательных имен 
собственных. В частности, стоит упомянуть прозвища, кото-
рые обладали различительными и отличительными качества-
ми. Благодаря этим качествам они схожи в определенной мере 
с категориями имен, вместе с тем обладают своеобразными от-
личительными свойствами.

Мы знаем, что каждое прозвище дается со стороны опре-
деленного лица, формируется, но принимается сообществом 
лишь после того, как распространяется и теряется его автор-
ство. Известно, что известный русский языковед А.А. Рефор-
матский взял себе псевдоним Искандер Ислахи и в целом 
любил давать потешные прозвища свои ученикам и родным  
[3, с. 174].
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В.Е. Стальтмане так писал об этом: «Прозвища, как прави-
ло, не бывают долговременными и не всегда регистрируются 
в ономастиконе. Они бывают известны ограниченному кругу 
лиц и больше употребляются в разговорной речи, в норматив-
ные словари их не включают. Вместе с тем языковедческая нау-
ка проявляет интерес к собиранию и изучению подобного мате-
риала, и в этом отношении изучение прозвищ можно уподобить 
фольклороведению» [4, с. 74].

Прозвища даются в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями личности, ее внешним видом, местом проживания, 
рассуждениями и способностями, нравственными качествами, 
внешними данными и т. д.

При создании прозвищ опираются на ряд причин. О по-
добных причинах С. Садиев пишет следующее: «В каком-либо 
квартале города, или на селе, или среди родных следует избе-
гать называния людей одинаковыми именами. Если в доме рас-
тет ребенок по имени Солтан, то следует избегать этого имени 
по соседству или на улице. В подобных случаях зачастую пере-
ходят к кличкам или прозвищам» [5, с. 62]. 

Прозвища и клички – одна из древних языковых категорий, 
являются источником имен собственных. Уже отмечалось, что 
пророк Мухаммед советовал арабам избегать унижающих че-
ловеческое достоинство кличек. Для того чтобы препятство-
вать такому нехорошему обычаю, он советовал давать ребенку 
еще при рождении красивые прозвища, чтобы предупредить 
в будущем получение неприятных, оскорбительных кличек. 
Пророк сам вел жесткую борьбу с кличками и прозвищами, 
данными еще в доисламское время, которые носили уничижи-
тельный характер [6, с. 125].

Историко-этимологический анализ показывает, что у древ-
них тюрок имелись традиции имятворчества, когда учитыва-
лись древние верования, религиозные убеждения, нравствен-
ные ценности и экономический уклад жизни, природа и т. д. 
В произведении видного мыслителя Махмуда Кашкари «Дива-
ни-люгати-ит-тюрк» изложена концепция имен времен Караха-
нидов, их лексико-семантические, генетические и структурные 
особенности, даются подробные и разнообразные сведения. 
В произведении нашло отражение положение с именами, ти-
тулами и прозвищами людей в XI веке, в особенности прозви-
щами. Все это свидетельствует о более давнем происхождении 
прозвищ в человеческом языке. 

Поскольку прозвища отображают социальный смысл свое-
го времени, то они также отражали положение каждой социаль-
ной прослойки или группы. Огузы жили в социальной структу-
ре, состоящей из нижнего, среднего и верхнего классов. К тому 
же различалась высшая, привилегированная прослойка. Был 
народ, и были рабы. Народ прозывался черной массой (кара 
будун). Те из высшей прослойки, которые в свое время выш-
ли из народа, получали кличку югруш (yuğruş). Это прозвище 
подчеркивало тот факт, что его носитель находится на одну сту-
пень ниже, чем его хаган. Носителю этого прозвища вручали 
черный зонт, который он должен был держать над повелителем 
в дождь или солнце [7, с. 245].

После этого следует прозвище яфгу (yafğu). Его получал 
тот, кто пришел из народа, но находится на две ступени ниже, 
чем хаган. Было еще прозвище туксин (tüksin). Это уже была 
должность для выходца из народа, но на три ступени ниже пра-
вителя [7, с. 123].

Прозвище “Xan”, согласно точке зрения Махмуда Кашкари, 
давалось самому большому повелителю тюрков, то есть госу-

дарю. В «Диване» среди некоторых прозвищ, данных повели-
телям Караханидов, были также слова кара (“kara”), к примеру, 
Бугра Кара Хан (Buğra Kara Han) и т. д. [7, с. 256].

Есть слова однокоренного происхождения “Xaqan”, “xan”, 
эти слова, то есть хаган, хан (“Xaqan”, “xan”), и означают тех, 
кто ниспослан с небес или по велению Бога управлять людьми 
[8, с. 186].

Другим прозвищем правителей Караханидов было слово 
кадыр (“kadır”). Языковед Р. Аскер считает, что так называли 
хаганов с жестоким и трудным характером, известно также, что 
и представителям, вернее, правителям иных хаганатов, улусов 
также давали прозвище или титул Кадыр хан (“Kadır Han”). 
Помимо этого, хаганским правителя давали и титул кылыдж 
(“kılıç”). Это нашло отражение и в письменных источниках: 
Это был хаган, который в своих делах и устремлениях резал и 
устрашал, как меч [7, с. 364].

Самым высшим чинам, народным правителям, как писал 
М. Кашкарлы, давали титул бюке, то есть дракон (“bükə” или 
“əjdaha”): Бюке Будрадж. Это прозвище давалось также самым 
храбрым воинам.

В указанный период титулы и прозвища присваивались не 
только мужчинам, но и женщинам. К примеру, таковым было 
слово «озлук» (“Özlük”): его присваивали чистым, порядоч-
ным, с незапятнанной репутацией женщинам [7, с. 71]. Жен же 
правителей величали «хатун» (“hatun” (xatun)). В XI веке слово 
“Hatun” переиначили и произносили как “katun”. Согласно све-
дениям М. Кашкари об этом слове, им называли не только жен 
повелителей, но и султанов, входящих в государство. Исполь-
зовалось также слово «каф/хат» (“kat\xat”) в смысле чистоты и 
прозрачности реки [7, с. 138]. Применялось также слово «кун-
джуй» (“kuncuy”) в качестве прозвища. Это была женщина на 
одну ступень служебного положения ниже, чем хатун. Часто 
использовалось обращение “katun kuncay”.

Из русских ученых В.А. Гордлевский так писал о системе 
антропонимов, присущих языку огузских тюрок: «У них дли-
тельное время проявлялось такое правило, как использование 
мусульманского имени наряду с древним порядковым именем 
или прозвищем. Например, Зияддин Кара Аслан, Фахраддин 
Арслан Догмуш и т. д.» [8, с. 156].

В самом деле, у тюрок система двойных имен сформиро-
валась давно. Однако исследователи сферы ономастики иногда 
называли второе имя или прозвищем, или титулом. А.А. Баки-
ханов выразил свое отношение к двойным именам. В частно-
сти, он подчеркивал, что в системе арабских имен надо гово-
рить не о прозвищах, как в русском языке, а о титулах.

Известно, что титулы используются в официальных источ-
никах, а прозвища лишь в ближайшем окружении носителя 
этого прозвища или же в неофициальных источниках.

Отметим, что в реальности титулы и прозвища фактически 
смешиваются. Так, А. Кулиев считает, что слово алп (“Alp”)  
означает не прозвище, а титул. Это военный титул означает 
и «герой, мужественный человек» (“igid, qəhrəman”): герои-
ческий сын народа, героическое сердце (Alp er oğlu, Alp urunu 
tutuk). В турецкой армии сословие алп составляли особые люди, 
специально подготовленные. Титул алп получали лишь мечом и 
кровью, то есть его надо было заслужить, и он не передавался 
по наследству [9, с. 59]. 

Кроме того, Н. Аскеров пишет о титуле «тархан» у хаза-
ров (“Tarxan”): Алп Тархан [9, с. 281]. Махмуд Кашкарлы это 
слово обозначает как прозвище (“Tarhan”). Это слово близко к 
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понятию «бек» и существовало задолго до исламского периода 
в жизни мусульманских народов. Н. Аскеров называет слово 
алп прозвищем, тархан – титулом. Видимо, подобный вывод 
связан со значением, которое носят эти слова.  

Вместе с тем в некоторых источниках тар (“tar”) означает 
«чистый, нравственный», а кан – «хан», вместе используется 
как тезе хан (“təzə xan”) или же саф хан (“saf xan”). Вместе это 
словосочетание означает имя [9, с. 75]. 

Qədim türk abidələrdə işlənmiş “Bilgə” – ləqəb-titulunun 
etimologiyası da maraqlıdır.  Bu həm müstəqil söz, həm antroponim, 
həm də antroponim içərisində titul olaraq işlənir. Apelyativi “bilici, 
ağıllı, müdrik” mənasını ifadə edir: Bilgə alp, Bilgə çuğsi, Bilgə tay 
sen, Bilgə tutuk və s. 

Bilgə leksik vahidi titul olaraq antroponimlərinin sonunda da 
gözə çarpır: Öz bilgə, İnançu bilgə və s.

Следует отметить, что слово «титул» в прежние времена 
употреблялось как официальный, так и неофициальный титул. 
Официальные титулы присваивались особыми указами прави-
телей, для того чтобы его получить, велась борьба, проводилась 
определенная работа. Неофициальные титулы по своему функ-
циональному предназначению близки к прозвищам, в научной 
литературе их иногда именую как почетные прозвища. Неофи-
циальные титулы, или прозвища, давались для подчеркивания 
проявляемого почета, уважения. Официальные же титулы но-
сили формальный характер и фактически основывались на осо-
бом отношении, к примеру, на уважении. Бывало, что по титулу 
следовало обращаться и к лицу, которое ненавидишь. 

Путаница в отношении прозвищ и титулов постоянно видо-
изменяла положение официальных и неофициальных титулов и 
прозвищ. Здесь наблюдалась взаимозаменяемость, когда титул 
мог выступать и в роли прозвища.

Для обозначения общественных слоев и прослоек использо-
вались слова, связанные с титулами, эти слова были по своему 
происхождению или арабскими словами (амир, визирь, султан), 
или персидскими (шах, мирза, годжа), или же древнетюркски-
ми (ага, бек, паша, хан). В различные периоды в Азербайджа-
не, в соответствии с социально-политической обстановкой, с 
именами происходили определенные изменения. Указанные 
титульные наименования играли в феодально-патриархальном 
обществе определенную политико-антропонимическую роль и 
исполняли определенные функции. Все это предназначалось для 
обозначения принадлежности лица к определенному сословию. 

С течением времени во внутреннем содержании титулов 
происходили самые разнообразные изменения, вносились раз-
личные социальные или лингвистические оттенки.

Как подчеркивает А. Танрывердиев, некоторые титулы (за 
исключением сюрбаши, эрбашы, беклербейи), такие как бек, 
хан, тегин, выполняли функцию подчеркивания высокой зна-
чимости и славы лица-носителя этого титула. Именно поэто-
му эти слова не принимали участия в формировании имени 
собственного. Такие титулы, как таджирбаши, мирахурбаши, 
моллабаши, могли исполнять и функцию прозвища. Естествен-
но, что титулы, как отмеченные, так и не отмеченные нами, 
могли стать и прозвищами. Это связано с функциональной при-
надлежностью титулов, их функциями [12, с. 54].

Выводы. Исходя из вышеуказанного, сгруппируем сход-
ство и различия между титулами и прозвищами следующим 
образом:

1) титулы и прозвища присоединяются к имени собственно-
му лица; каждое из этих слов обладает определенной функцией;

2) титула официально переходят по наследству, прозвища 
также переходят от человека к человеку по наследству, только 
неофициально; 

3) прозвищ бывает мало, различных титулов же много;
4) титулы присваиваются официально, прозвища бывают 

неофициальными;
5) титулы не переводятся на другие языки, а прозвища  

переводятся;
6) титулы играют в своем периоде положительную роль,  

а прозвища могут играть как положительную, так и отрица-
тельную роль;

7) если титул используется отдельно, то он приобретает 
окраску прозвища;

8) в отличие от титулов, прозвища имеют более богатую 
семантику.

Этот список можно продолжить. Однако прозвища не име-
ют одинаковый смысл с изначальным словом. Термины титулов 
и прозвищ также не имеют одинаковый смысл с изначальным 
словом. Следует помнить, что в антропонимии эти термины 
обязательно следует разграничивать. 
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Садихова А. А. Про сенс прізвиськ і титулів у старо-
давніх писемних джерелах і їх взаємозамінність

Анотація. Історико-етимологічний аналіз показує, що 
традиції створення імен у давніх тюрків засновані на ста-
родавніх віруваннях, релігії, морально-економічному жит-
ті народу, навколишньому природному середовищі, в тому 
числі флорі й фауні. Відомий представник наукової філоло-
гічної думки XI століття Махмуд Кашкарі у відомому творі 
«Дивани-люгаті-ит-тюрк» наводить особисті імена періо-
ду Караханідів, розкриваючи їх лексико-семантичні, гене-
тичні і структурні особливості, передаючи необхідну цін-
ну інформацію. У цьому творі відображено імена людей, 
титули і прізвиська, які відображали соціальний характер 
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епохи XI століття, особливе місце посідають прізвиська. 
Зазначений факт свідчить про давнє походження цих слів.

Ключові слова: Махмуд Кашкарі, допоміжні імена, 
псевдоніми, титули, система імен.

Sadikhova A. On the meaning of nicknames and titles 
in ancient writing sources and their interchangeability 

Summary. Historical and etymological analysis shows 
that the traditions of name formation of ancient Turks were 
based on ancient beliefs, religion, moral and economic life of 
the people, their surrounding natural environment, including 

flora and fauna. Mahmud Kashkari, a prominent representative 
of scientific philological thought of the 11th century explains 
the personal names of the Karakhanid period in his famous 
work “Divani-Lughati-Turk”, revealing their lexico-semantic, 
genetic and structural features, and conveying the necessary 
valuable information. This work contains the names of people, 
titles and nicknames, which reflected the social character of the 
XI century, a special place is dedicated to nicknames. This fact 
indicates the ancient origin of these words. 

Key words: Mahmud Kashkari, auxiliary names, aliases, 
titles, names system. 
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СУБ’ЄКТИВНИЙ АНТРОПОЦЕНТРИЗМ VS ОЦІНОЧНІСТЬ  
У КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розкрито сутність суб’єктивності й 
оціночності в мовленні. У центрі уваги авторів перебуває 
розумова операція порівняння, уводиться поняття «оцінка 
мовленнєвого акту». З’ясовано мовні та мовленнєві еле-
менти, які формують оцінку.

Ключові слова: антропоцентризм, оцінний мовленнє-
вий акт, оцінка, порівняння, суб’єктивність.

«Оцінні слова… В них, як у дзеркалі, 
відбиваються ціннісні пріоритети й уста-
новки, які пронизують світосприйняття і 

світорозуміння народу»
[1, с. 9]

Постановка проблеми. У статті обрано за методологічну 
основу антропоцентричний принцип, у центрі уваги якого – 
дві проблеми: як людина впливає на мову і як мова впливає 
на людину, ії мислення та культуру [2, с. 4]. Через вербальні 
оцінки відбувається відображення мовної особистості в лекси-
ко-семантичній системі. Оцінка є власне людською категорією, 
стосується людини і усього того, що будь-яким способом пов’я-
зано із нею, її фізичною, психологічною і соціальною якістю. 
Оцінюється те, що необхідно людині, до оцінки цілком і пов-
ністю входить сама людина. Оцінка являє людину як мету, до 
якої звернений світ [3, с. 35]. В антропоцентричному підході до 
вивчення мови постулюються дві сторони, два аспекти: 1) ан-
тропоцентризм «об’єктивний» і 2) антропоцентризм суб’єктив-
ний [4, с. 90–99]. Другий аспект антропоцентризму, або фун-
даментальної властивості мови, засвідчує той факт, що мова 
суб’єктивна, оціночна, інтенціональна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуаль-
ність теми зумовлена загальною орієнтацією сучасної мови 
на дослідження когнітивних процесів, що знаходять відо-
браження в мовленні, й інтересом до мовних засобів оцін-
ки, що зростає. Категорія оцінки цікавить спільноту з точ-
ки зору філософії, біокогнітивного підходу, мови (роботи  
Н. Арутюнової, О. Івіна, І. Нарського, Б. Кислова, О. Бессо-
нової, О. Вольф, A. Berrendonner, C. Kerbrat-Orecchionі та ін.).  
При всій удаваній простоті, категорія оцінки є однією з най-
більш складно влаштованих і важковизначених [4, с. 228]. 
Питання цінності і ціннісних орієнтацій досліджувалися го-
ловним чином у логіці, де під оцінкою зазвичай розуміють 
судження про цінності.

Метою статті є розкриття поняття суб’єктивності, оці-
ночності в мовленні, виявлення ролі розумової операції по-

рівняння як когнітивної основи продукування оцінки, розгляд 
структури оцінних суджень, уведення поняття «оцінка мовлен- 
нєвого акту».

Виклад основного матеріалу. Важливість ціннісного ком-
понента в мовному менталітеті важко переоцінити. «Наявний 
у колективній свідомості будь-якого етносу національний сві-
топорядок, національний семантичний універсум немислимий 
без розгалуженої системи оцінок усього сущого, без відобра-
жених у мові ціннісних орієнтирів. Саме оцінювання на двох 
рівнях (емоційному і ціннісному) завершує процес відобра-
ження просторово-часового континіума повсякденної люд-
ської свідомісті, остаточно перетворюючи світ у світ відбитий»  
[5, с. 281]. Суб’єктні цінності «служать нормативною формою 
орієнтації людини в соціальній реальності, такою формою, 
яка<...>кодує цей зміст у вигляді готових регулятивів і оцінок, 
дає йому змогу мислити і діяти в складній соціальній дійсності, 
слідуючи сформованим стереотипним формулам і установкам»  
[6, с. 462–463].

Породження оцінного висловлювання зумовлено тим, що в 
процесі комунікації в людини з’являється потреба висловити 
своє ставлення до дійсності, яке є водночас оцінним і прагма-
тичним [1, с. 13], тобто суб’єктивним. Суб’єктивність мислення 
і мови є однією з центральних проблем філософії, психології, 
логіки, когнітивної семантики, лінгвопрагматики і практично 
всіх лінгвістичних дисциплін. Логіка оцінок є новою гілкою 
формальної логіки. Оцінки прийнято вважати висловами про 
цінності. Під цінністю при цьому розуміється всякий предмет 
будь-якого інтересу, бажання, прагнення тощо. Як загальна 
властивість мови, суб’єктивність справедливо визнається цен-
тральним фактором у мовній картині світу. 

Оцінка – це один із найпряміших і найекономніших за-
собів вираження стосунків між людьми, який будується на 
порівнянні. Порівняння ж відбувається на двох рівнях – вну-
трішньоособовому (зіставлення дійсності з особовою карти-
ною миру) і зовнішньому. Операція порівняння і цілий ряд 
порівняльних понять визначають універсальну парадигму пі-
знання, яке неможливе без порівняння об’єктів, що вивчають-
ся. Це найдавніший різновид інтелектуальної діяльності, що 
був раніше, ніж люди почали рахувати (Е. Сепир). Відношен-
ня тотожності і відмінності дають змогу осмислювати якісне 
різноманіття світу. Все пізнається в порівнянні – це тип «ло-
гічної рефлексії» (І. Кант), за допомогою якої на основі певної 
ознаки встановлюється тотожність або відмінність об’єктів 
шляхом їх попарного зіставлення, разом із дедукцією, індук-
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цією й аналогією є універсальним дослідницьким інструмен-
том, що виріс, як і весь категоріальний апарат логіки, з при-
родної мови [13, с. 31].

Оцінний компонент лексичного значення слова зазвичай 
сприймається як той, що виражає позитивну або негативну 
оцінку. У таких випадках оцінки адресатами можуть бути різ-
ними (пор. «Вона гарненька товстунка» – може оцінюватись 
як позитивно, так і негативно, тобто як комплімент та як обра-
за). Проте оцінки «добре» або «погано» як марковані елементи 
порівняння сприймаються щоразу в зіставленні з чимось, що 
не володіє такою оцінкою кваліфікації, а не в зіставленні один 
з одним. Оцінювальне судження є суб’єктивним, або психоло-
гічним, вимірюванням. Виносячи оцінювальне судження, лю-
дина класифікує, ранжирує, приписує певні числові значення 
об’єктам, подіям або людям. Наприклад, на питання про те, чи 
підходить претендент для роботи на цій чи іншій посаді, мож-
на відповісти «так» чи «ні», можна порівняти його з іншими 
претендентами, а можна оцінити ступінь відповідності посаді 
у відсотках. У першому випадку це буде проста класифікація 
на придатних і непридатних до посади, в другому – процедура 
ранжирування, а у третьому – приписування числового значен-
ня. Але у всіх цих випадках і маємо справу з оцінювальним 
судженням. (Пор. також: Розмова подруг (одна склала іспит, 
інша складає його завтра):

А: А тобі добре?
Б: Мені – добре!
А: Добре тобі…[16, с. 32],
Об’єкт входить в оцінну структуру, якщо він може бути 

включений у клас порівняння, тобто в ряд об’єктів, об’єд-
наних загальною ознакою або групою ознак, за якою вони 
розрізняються між собою. «Річ може розглядатися як краща 
порівняно з чим-небудь ще, тільки якщо обидві належать 
до деякого класу речей, до яких застосуємо однаковий набір 
критеріїв» [14, c. 189]. Таким чином, властивість, за якою зі-
ставляються об’єкти, утворює основу порівняння, яке лягає 
в основу градуальної шкали, в центрі якої стоїть відсутність 
ознаки. Протилежні оцінки знаходяться на одній основі і по 
різні сторони від нуля. Залежно від вибраної точки зору ми 
можемо подивитися на бінарну опозицію як на «протилежне» 
або як на «співвіднесене».

Найважливішою особливістю оцінки є те, що в ній завж-
ди присутній суб’єктивний фактор, що взаємодіє з об’єктив-
ним. Оцінний вислів, навіть якщо в ньому прямо не вираже-
ний суб’єкт оцінки, має на увазі ціннісне відношення між 
суб’єктом судження (тією особою, від якої йде оцінка) і його 
об’єктом (тим предметом або явищем, до якого оцінка відно-
ситься). «Вираження або приписування цінності (оцінюван-
ня) є встановленням певного відношення між суб’єктом або 
суб’єктами оцінок і її об’єктом» [9, с. 12–13]. «Зрештою міри-
лом цінності всього сущого є сама людина в сукупності всіх 
проявів її життєдіяльності. Ця людина, залежно від обставин, 
може бути представлена «конкретно-історичним індивідом, 
певною соціальною групою, людським суспільством загалом» 
[15, с. 5].

Присутність оцінного суб’єкта припускає деякі особливі 
властивості оцінного міркування і, в першу чергу, можливість 
суперечки про оцінки, за якої стикаються різні думки. Суб’єк-
тивний аспект визначає також склад аксіологічних предикатів 
як одного з елементів оцінної структури. Такі предикати, як 
вважати, вважатися, здаватися, славитися та ін., відобра-

жають суб’єктивний характер оцінки. Суб’єктивний компонент 
припускає позитивне або негативне ставлення суб’єкта оцінки 
до її об’єкта (іноді його визначають у вигляді відносин «подо-
батися /не подобатися», «цінувати /не цінувати», «схвалювати /
не схвалювати» тощо), що часто спостерігається у гуморі:

«Сидить дівчинка в пісочниці та розриває плюшевого  
ведмедика.

Підходить чоловік:
– Дівчинка, ти що, не любиш тварин?
– Та знаєте, дядечку, я і людей-то не дуже…» [16, с. 10]
С. Кербат-Оресчіоні у цьому зв’язку важливою властивістю 

оцінки називає експресивність [17, с. 48]. Також оцінка під час 
десемантизації втрачає образність і в певній культурі – експре-
сивність. У французькій мові використовуються десеманти-
зовані метафоричні іменники зі знятою образністю в типових 
контекстах, вільно, в абстрактному значенні – багато, мало і 
т. ін. Так, іменник “paquet” – «кипа, зв’язка, пакет» – регулярно 
вживається в поєднанні з будь-яким конкретним іменником для 
позначення безлічі – paquet de hommes (буквально «пакет лю-
дей», тобто просто «безліч людей»), paquet de mer (буквально 
«пакет моря», тобто «сильний плескіт води» та ін.).

Важливо підкреслити, що протиставлення суб’єкта/
об’єкта в оцінній структурі і суб’єктивності/об’єктивності в 
семантиці оцінки – це не одне і те саме. І суб’єкт, і об’єкт 
оцінки припускають існування обох факторів – суб’єктивно-
го й об’єктивного. Так, суб’єкт, оцінюючи предмети або по-
дії, спирається, з одного боку, на своє ставлення до об’єкта 
оцінки («подобається /не подобається»), а з іншого боку, на 
стереотипні уявлення про об’єкт і шкалу оцінок, по якій роз-
ташовані властиві об’єкту ознаки. Водночас в оцінному об’єк-
ті поєднуються суб’єктивні (відношення «суб’єкт–об’єкт») й 
об’єктивні (властивості об’єкту) ознаки. Наприклад, коли 
йдеться про те, що вода тепла/холодна, маються на увазі і вла-
стивості самої води, і відчуття суб’єкта. У висловах природної 
мови, які приписують об’єкту ті або інші властивості, оцінний 
і дескриптивний компоненти нерозривно зв’язані і у багатьох 
випадках нероздільні. Це відноситься як до семантики окре-
мих слів, так і до цілих висловів, що містять оцінку. У струк-
турі оцінки кореляція суб’єкт/об’єкт і суб’єктивне/об’єктивне 
перебувають у складній взаємодії [18, с. 182].

Зміст інформації, що вербалізується мовною особисті-
стю, багатошаровий. Так, стилістичне забарвлення слова ле-
жить в основі іронічної оцінки (Напр.: Професор – студенту, 
що приніс курсову роботу: «Ну, давайте ваш манускрипт»  
[16, c. 8]). Оцінка може бути обіграна адресатом, що прив-
носить комічний «штрих» до висловлення адресата: Встре-
чаются двое: – Ну ты, братан, молодец! Выглядишь 
огурцом!  – Как иначе? Я же в банке работаю! [16, с. 31].  
У процесі реалізації мовленнєвого акту нами передається ці-
лий набір семантичних і прагматичних значень і змістів. На-
приклад, іншомовні включення можуть слугувати індикато-
ром негативної оцінки дійової особи. Намагаючись справити 
гарне враження на оточуючих і претендуючи на статус висо-
коосвіченої людини, деякі малоосвічені особи включають у 
своє мовлення іншомовні слова й вирази. Подібні вкраплення 
часто використовуються як оцінка для характеристики пев-
ного персонажа, що створює комічний ефект [19, с. 57–58].  
Так, один із малоосвічених персонажів Ч. Діккенса у творі 
“The Posthumous Papers of the Pickwick Club” Сем Уеллер пе-
реіначує латинський юридичний термін habeas corpus (наказ 
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про наявність законних підстав для позбавлення волі, пройня-
тий в Англії в 1679 р.) по-своєму:

“Well, Sam,” said Mr. Pickwick, “I suppose they are getting the 
habeas corpus ready”.

“I wish they’d bring out the have-his-carcas…”
What sort of cumbrous and unmanageable machine Sam 

Weller imagined a writ of habeas corpus to be does not appear… 
[20, c. 637].

Сем не хоче зганьбити себе й не уточнює у Піквіка значен-
ня використаного терміна. Він вимовляє його неправильно, 
трактує буквально та водночас уявляє, що йдеться про якусь 
громіздку й незручну споруду. Безумовно, подібний діалог роз-
рахований на гумористичний ефект і відповідну оцінку читача 
(усмішка, сміх, веселий настрій тощо) [19].

Таким чином, будь-який об’єкт, потрапляючи в сферу оцін-
ної діяльності суб’єкта, може так чи інакше виявитися не бай-
дужим для оцінки, яка залежно від її природи і характеру може 
бути трьох видів і трьох типів. Виділення трьох видів оцінки 
(нейтральної, позитивної і негативної) виходить з характеру 
ставлення суб’єкта оцінки до пізнаваного об’єкта і, отже, з ви-
знання оцінки обов’язковим компонентом структури значення 
слова. Типи оцінки виходять із різних підстав вищеназваних 
відносин або оцінних класифікацій суб’єкта до об’єкта оцін-
ки можуть бути інтелектуально-логічними, емоційними і емо-
ційно-інтелектуальними. Різноманітність оцінних предикатів 
відображає потребу мови в засобах співвідношення оцінки з 
«можливими світами» її суб’єктів. Саме існування протилеж-
них оцінок у різних комунікантів зумовлене суб’єктивністю їх 
картин світу, в яких один і той самий референтний об’єкт під-
водиться під різні оцінки. У змістовному плані опозитивні від-
ношення базуються як на інтуїтивному уявленні про схожість і 
відмінність, за якої один умовний об’єкт протиставляється ін-
шому, асоціативно пов’язаному з першим, на основі відмінно-
сті за якою-небудь ознакою, так і на основі логічних висновків.

Вислови, що містять оцінний компонент, вельми різнома-
нітні. Оцінний сенс мають вислови з дієсловами, іменниками і 
прикметниками, що містять оцінну схему як один з елементів 
свого значення. Вивчається лінгвальна оцінка пейзажної оди-
ниці [21]. Прецедентні феномени мають яскраву аксіологіч-
ність. Вони є носіями соціально санкціонуваних оцінок зі зна-
ком «плюс» або зі знаком «мінус». Більшість із них – володарі 
негативної оцінки: вторинні знаки породжуються найбільш 
яскравими та незабутніми ознаками. А такими найчастіше 
виявляються негативні враження. Позитивне сприймається як 
норма і тому не так сильно розбурхує нашу уяву. «Де раки зи-
мують» – про висловлення погрози; «Курям на сміх» – зробити 
що-небудь не так; «Розводити бодягу» – займатися балакани-
ною, порожньою справою [22, с. 295].

Оцінка формує особливий тип мовленнєвого акту (далі – 
МА). Очевидно, не будь-який вислів з оцінною семантикою 
можна розглядати як специфічний вид МА. Види оцінних 
МА майже не досліджені, і віднесення того або іншого ви-
слову до класу оцінних або не оцінних часто буває спірним. 
Структура і семантика оцінних МА визначається прагматич-
ною ситуацією, в якій вони реалізуються. Основною для них 
є ситуація діалогу. У такій ситуації є два основних актанта – 
адресант (А1 – він же найчастіше суб’єкт оцінки), і адресат (А2, 
до якого звернено вислів (можливо, хоч і необов’язково, об’єкт 
оцінки)). Той, що говорить, і адресат іноді збігаються: один із 
видів діалогу – діалог із самим собою [23].

Для взаємодії адресанта і адресата суттєвими є їх соціально 
зумовлені ролеві статуси (начальник – підлеглий, дорослий – 
дитина і т. ін.), але, крім того, на прагматичну ситуацію оцінки 
впливає ситуативний ролевий статус того, що говорить, – адре-
санта, відношення, що визначає напрям залежності в певній 
ситуації: А1 від А2 або А2 від А1 (яке може і не збігатися з соці-
ально-ролевими залежностями, пор. ситуації прохання, образи 
тощо), а також емоційний стан учасників діалогу)).

Питання про те, чи можна розглядати оцінку як особливий 
вид ілокутивних сил і, отже, трактувати оцінні МА як вид іло-
кутивних актів, є вельми складним. Виділяють п’ять основних 
категорій ілокутивних актів – це асертиви, директиви, комісиви, 
експресиви та декларативи [див. 24]. Для аналізу оцінки пред-
ставляють інтерес експресиви, за допомогою яких, як вважає 
Дж. Серль, виражаються відчуття і відносини: «Їх ілокутивна 
мета – це вираз психічного стану, специфікованого в умовах 
щирості» [24, с. 15]. Дж. Серль відносить до експресивів лише 
такі МА, як вибачення, подяки, співчуття і поздоровлення.  
Як можна помітити, всі вони орієнтовані на соціальні ритуали. 
Такого роду МА виражаються певним чином, а саме формула-
ми (подяки, вибачення тощо) і дієсловами, що позначають від-
повідні дії, які уживаються як перформативи.

Об’єднання «ритуальних» МА в одну групу пояснюється 
тим, що всі вони мають загальну перлокутивну мету – викли-
кати позитивну реакцію співбесідника щодо адресанта. Якщо 
вважати, що спрямованість на перлокутивний ефект – емо-
ційна реакція співбесідника входить як обов’язковий елемент 
в оцінні МА, то стає очевидним, що перерахована вище група 
мовленнєвих дій є лише окремим випадком висловів, які варто 
розглядати як МА оцінки. Можна припустити, що кваліфіка-
тивних висловів, розрахованих на відповідний перлокутивний 
ефект, значно більше. Пор.: What a story it was! What a fool you 
are! It was a great stupidity! He викликає сумніву, що перед нами 
оцінні МА, в яких діють особливі ілокутивні сили, пов’язані,  
в першу чергу, з емоційним аспектом оцінки. В емоційному 
стані слухача, зміненому в результаті мовленнєвої дії, і полягає 
перлокутивний ефект оцінних МА. 

Іншими словами, оцінні вислови можуть розглядатися як 
особливий вид ілокутивних актів, де діють специфічні саме 
для них сили, метою яких є викликати у співбесідника перло-
кутивний ефект – емоційну реакцію. Відразу зазначимо, що 
ритуальні мовленнєві акти завжди розраховані на позитивну 
емоційну реакцію (знак оцінки «+»), тоді як індивідуальні оцін-
ки припускають перлокутивний ефект як зі знаком «+» (Clever 
boy!), так і зі знаком «-» (Rascal!). Важливо проте підкрес-
лити, що не завжди ілокутивною метою оцінки є емоційна 
дія на співбесідника і, відповідно, не завжди перлокутивний 
ефект полягає в зміні його емоційного стану. Оцінки, де прева-
лює раціональний аспект, де висловлюється думка про об’єкт, 
швидше, ніж емоційне відношення до нього, розраховані на те, 
щоб адресат погодився з оцінкою адресанта: їх перлокутивний 
ефект – це згода з думкою (отже, також можна розглядати як 
психічний стан у рамках концепції, де останнє інтерпретується 
достатньо широко). Оцінні компоненти включаються в будь-
які мовленнєві акти, хоч і з обмеженнями на відзив. Здатність 
оцінки впливати на когнітивну систему адресата дає нам змогу 
віднести її до одного з основних типів мовленнєвих стратегій – 
семантичної, разом із дискредитацією і підпорядкуванням. Ме-
тою застосування оцінної семантичної стратегії є формування 
в когнітивній системі адресата певного оцінного ставлення до 
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того або іншого мислимого референтного об’єкта. Таке форму-
вання має двояку природу. Адресант або повідомляє адресата 
про свою оцінку, і тим самим формує в його когнітивній систе-
мі рефлексію про своє ціннісне ставлення до предмета думки, 
або ставить за мету сформувати в адресата ціннісне ставлення 
до предмета думки. При цьому він може як сфокусувати увагу 
адресата на його ціннісному ставленні до предмета думки, при-
мусити його вербалізувати свою оцінку, так і зосередити свої 
зусилля на зміні наявного ціннісного відношення адресата до 
предмета думки.

Оцінна діяльність сама по собі має прагматичну спрямо-
ваність. Оцінні МА впливають на мотиваційну структуру ді-
яльності адресата і тим самим управляють його діяльністю за-
галом. Використання оцінної семантичної стратегії є одним із 
прийомів природно-мовленнєвого аргументування. Оцінка во-
лодіє аргументативною силою і є одним із видів обґрунтування.

Оцінка включається як один із компонентів у вислови, що 
мають різні комунікативні цілі, зокрема експресивні. Напри-
клад, іншомовні включення використовуються для передання 
індивідуальних рис характеру персонажа. Так, один із героїв 
роману С. Фіцджеральда американець Томмі говорить фран-
цузькою, оскільки йому подобається почуватися справжнім 
європейцем – це підвищує його самооцінку. Відчувши в цьому 
непотрібну манірність, інші американці невдоволені, оціню-
ють негативно його мовлення, коли він без потреби заговорює 
з ними чужою мовою:

He departed at last with a cheery wave and Tommy returned 
to Dick.

“Elle doit avoir plus avec moi qu ‘avec vous.”
“Speak English! What do you mean ‘doit avoir’?”
“Doit avoir?’ Would have more happiness with me”. 
“You’d be new to each other. But Nicole and I have had much 

happiness together,Tommy.”
“L’amour de famille,” Tommy said, scoffing. 
“If you and Nicole married won’t that be ‘l’amour de 

famile’?”[25, с. 330].
Розмова ведеться практично двома мовами. Томмі стійко не 

хоче переходити на рідну англійську. Дік оцінює це мовлення 
як ухилення від прямих формулювань, від ясності й вимагає 
роз’яснень деяких слів і виразів, в які, на його думку, Томмі 
вкладає свій прихований зміст. Оцінки, де превалює раціональ-
ний аспект, припускають згоду адресата з оцінкою адресанта. 
Навпаки, емоційні оцінки націлені, швидше, на вираження 
оцінного ставлення адресанта, ніж на зміну когнітивної систе-
ми реципієнта в результаті повідомлення йому якоїсь важливої 
інформації [26, с. 67].

Суть семантичної стратегії оцінювання безпосередньо 
пов’язана з дією на адресата, його модель світу, систему цін-
ностей, його поведінку. Ця дія є проявом важливої якості люди-
ни – інтенціональності – а саме спрямованості людської суб’єк-
тивності, тобто комунікативного наміру, цілі висловлювання, а 
часто й оцінки. Таким чином, суб’єктивність мовлення означає, 
що «Я» адресанта перебуває на верхівці піраміди і визначає всі 
найбільш значні моменти організації висловлювання [4].

В.І. Карасик справедливо зазначає: «˂…˃ у різних людей те 
саме явище може викликати різну, часом полярно протилежну 
оцінку. Разом із тим виявлення причин такого розходження ду-
мок приводить нас до визнання наявності в суспільстві різних 
групових оціночних картин світу та різних типів суб’єктного 
оціночного позиціонування» [27].

Проблему суб’єктивності й оціночності у комунікативній 
діяльності з естетико-літературознавчого погляду піднімав 
М.М. Бахтін у концепції діалогічності та двоголосся. Він від-
значав, що предмет висловлювання є безмежним, проте, коли 
він стає темою висловлювання, набуває певної завершеності 
за певних обставин, за певної постановки питання, на певному 
матеріалі, за певної мети, тобто у рамках певного авторсько-
го задуму [28]. Слова мови – нічиї, однак ми завжди чуємо їх 
тільки в певних індивідуальних висловленнях, читаємо в інди-
відуальних творах, та слова мають яскраво виражену індивіду-
альну експресію, яка визначається індивідуальним контекстом 
висловлювання. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що відображення 
Homo Sentiens як мовної особистості відбувається завдяки 
оцінці. Тому в статті застосовується антропоцентричний 
принцип, в якому постулюються два аспекти – об’єктивний і 
суб’єктивний. Останній принцип антропоцентризму засвід-
чує факт суб’єктивності, інтертекстуальності та оціночності 
мови. Виявлено, що оцінка ґрунтується на порівнянні, яке 
визначає універсальну парадигму пізнання. Найважливіша 
особливість оцінки – це присутність суб’єктивного фактору, 
а також експресивності. Підкреслюється фактор різноманіт-
ності мовних засобів, що використовуються в оцінному ком-
поненті, який вживається у виділеному в роботі оцінному 
мовленнєвому акті.

Перспективи подальших досліджень убачаємо в розгляді 
оцінки як однієї з основних складових частин стилістичної ко-
нотації, а також функції оцінки в різних типах дискурсу.
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Пасинок В. Г., Самохина В. А. Субъективный  
антропоцентризм vs оценочность в коммуникативной 
деятельности. 

Аннотация. В статье раскрыта сущность субъектив-
ности и оценочности в речи. В центре внимания авторов 
находится умственная операция сравнения, вводится по-
нятие «оценка речевого акта». Выяснены языковые и рече-
вые элементы, которые формируют оценку.

Ключевые слова: антропоцентризм, оценочный рече-
вой акт, оценка, сравнение, субъективность.

Pasynok V., Samokhina V. Subjective anthropocen-
trism vs evaluation in communicative activity

Summary. Specific character of subjectivity and evalua-
tion is revealed in the article. The mental operation of compar-
ison, the notion of evaluation in the speech act are in the focus 
of the authors’ attention. Lingual and speech elements which 
form evaluation are elucidated.

Key words: anthropocentrism, estimated speech act, eval-
uation, comparison, subjectivity.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА ВЛАСНА НАЗВА  
В АНГЛОМОВНОМУ ДИТЯЧОМУ ФЕНТЕЗІ

Анотація. У статті розглядаються особливості утво-
рення індивідуально-авторських власних назв в англомов-
ному дитячому фентезі (на прикладі творів К. Валенте, 
Дж.К. Роулінг і Т. Пратчетта). Виокремлено два типи ін-
дивідуально-авторських онімів у проаналізованих творах 
жанру фентезі: оніми-неологізми й оказіональні оніми. 
Уточнено термін «оказіональний онім» у жанрі фентезі.

Ключові слова: фентезі, онім-неологізм, оказіональ-
ний онім, К. Валенте, Дж.К. Роулінг, Т. Пратчетт.

Постановка проблеми. Останніми десятиріччями в лінгві-
стиці простежується тенденція до вивчення закономірностей 
індивідуально-авторської мовотворчості. Однак ономастична 
творчість письменників окремих літературних жанрів дослі-
джена недостатньо. Особливий інтерес становлять семанти-
ко-словотвірні особливості власних назв у жанрі фентезі [14]. 
Це зумовлено специфікою жанру, а саме: наявністю об’єк-
тів, суб’єктів і явищ, які потребують нової номінації. Власне 
тому в цьому літературному жанрі створюється велика кіль-
кість авторських онімів, які несуть велике смислове наванта-
ження, допомагають підкреслити особливості героїв, місця,  
де відбуваються події. Тому не дивно, що в мовознавчих розвід-
ках активно досліджують поетичну ономастику чи ономато-
поетику, зосереджену на лінгвістичному вивченні специфіки 
та закономірностей функціонування власних назв у художньо-
му тексті.

Актуальність дослідження визначається потребою дослід-
жувати закономірності індивідуально-авторської організації 
вигаданого ономастикону і фрагментарним дослідженням оно-
мастикону творів жанру фентезі.

Проблема систематизації власних назв не є новою для 
лінгвістики, а привертала й надалі привертає увагу дослідни-
ків. Серед українських лінгвістів, котрі присвятили свої пра-
ці дослідженню онімної лексики, варто виділити праці таких 
учених-лінгвістів, як О. Бажановська [3], Ю. Карпенко [10], 
Є. Музя [16] та ін. Вагомий внесок у дослідження класифікації 
й функціонування власних назв зробили радянські мовознавці: 
В. Бондалєтов [4], В. Жучкевич [8], В. Ніконов [18], О. Супе-
ранська [22] та ін.

Твори жанру фентезі досліджуються досить різнобічно, 
зокрема, у літературознавстві. Л. Армітт вивчає походження 
сучасного фентезі, а також процес сприйняття творів фенте-
зі з погляду психоаналізу З. Фрейда [27]. Д. Д’аммасса уклав 
енциклопедію наукової фантастики, де також розглядає твори 
жанру фентезі [30]. Ф. Сінклер аналізує підвиди жанру фен-
тезі [34]. К. Салліван досліджує міфологічне коріння фентезі, 
зокрема використання валійських міфів у творах Еванджелін 
Волтон, Алана Ґарнера, Кеннета Морріса, Ненсі Бонд, Ллойда 
Александера та Сьюзан Купер [35]. Ф.Дж. Перрі висвітлює пи-

тання методики викладання фентезі на письменницьких курсах 
і використання фентезійної літератури в навчальних програмах 
початкової та середньої школи [33]. 

У наявних одиничних лінгвістичних дослідженнях прово-
диться аналіз мовних особливостей окремих творів жанру фен-
тезі. Розглянуто специфіку ономастикону роману Дж.P.P. Тол-
кіна «Володар перстнів» [13; 14]; здійснено аналіз концепту 
“CHILD” у романах про Гаррі Поттера [2]; досліджено когні-
тивні та мовні механізми творення номінативних одиниць у 
творах жанру фентезі [1]; розглянуто стилістичні та когнітив-
но-семантичні механізми творення ігрового абсурду в англо-
мовному фентезійному оповіданні [12]. 

Індивідуально-авторські новотвори, зокрема оказіоналізми 
в українському мовознавстві, вивчали Ж. Колоїз [11] та О. Тур-
чак [23]. Варто також відзначити радянських дослідників, котрі 
зробили вагомий внесок у теорію оказіонального словотворен-
ня, таких як О. Земська [9], О. Ликов [15], Н. Фельдман [24], 
Ер. Ханпіра [25] та ін.

Мета дослідження – проаналізувати індивідуально-автор-
ські власні назви у виокремлених творах письменників англо-
мовного дитячого фентезі.

Для реалізації поставленої мети виділено такі завдання:
– дослідити ономастикон англомовного фентезі на прикладі 

творів К. Валенте, Дж.К. Ролінг і Т. Пратчетта;
– виокремити і схарактеризувати види індивідуально- 

авторських власних назв у творах К. Валенте, Дж.К. Ролінг і 
Т. Пратчетта;

– уточнити термін «оказіональний онім» у фентезійному 
дискурсі;

– визначити частотність уживання онімних неологізмів 
та оказіональних онімів у творах письменників англомовного 
фентезі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні 
в художній літературі термін «фентезі» використовують як 
до дитячої, так і до літератури для дорослих. Він включає в 
себе різноманіття підвидів. Наприклад, за сюжетно-тематич-
ним принципом виділяють героїчне, епічне чи високе фенте-
зі (Дж.Р.Р. Толкін, Т. Вільямс, Р. Джордан), готичне або темне 
фентезі (Дж. Бром, Г. Лавкрафт), гумористичне (Т. Пратчетт), 
християнське (К. Льюїс, Т. Павіс), історичне (М. Стюарт) [36] 
тощо; за направленістю читацької авдиторії: дитяче (К. Вален-
те, Р. Дал, Дж.К. Роулінг) і фентензі для дорослих (усі вище 
перераховані автори). Існує також класифікація фентезі за на-
ціональним походженням автора і його належністю до певної 
етномовної спільноти: англомовне, українське, слов’янське 
фентезі тощо [36]. 

Для творів жанру фентезі характерне творення промови-
стих власних назв. Так, дослідниця С. Шамякіна відзначає, 
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що у творах цього жанру часто використовуються додаткові 
засоби для творення художньої системи твору: а) мовні: ство-
рення оригінальних мов, якими розмовляють жителі певного 
світу (Дж.Р.Р. Толкін, Р. Джордан); використання однотипних –  
побудованих за певним мовними або культурними критерія-
ми імен і назв у творах (Дж.Р.Р. Толкін, Джордан, Макс Фрай);  
б) графічні: вигадування алфавітів; наявність глосаріїв, пред-
метних покажчиків імен, назв, географічних об’єктів і культур-
них понять [ 26].

За твердженням Ю. Глюздик, своєрідною рисою онімії жан-
ру фентезі є «своєрідна номінаційна градація». Вона відзначає 
особливість антропомікону творів фентезійного жанру. Герої 
реального світу наділені незначущими іменами, але персонажі 
ірреального світу отримують значущі іменування (оказіоналіз-
ми, алюзивні імена, неологізми) [5, c. 39]. Варіативність назв 
зумовлена стилістичною вагомістю персонажа: поодинокі ви-
падки вживання імені характерні для епізодичних об’єктів і пер-
сонажів, наявність численних іменувань свідчить про бажання 
автора зосередити увагу читача на певних образах [5, с. 40]. 

Для надання художньому твору оригінальності, «набут-
тя стилістичного ефекту, соціальної й емоційної атмосфери,  
а також індивідуалізації зовнішнього вигляду персонажа» 
письменники-фентезисти часто використовують оказіоналізми  
[19, c. 13]. У цьому контексті вживаються й авторські оніми 
або, за визначенням Р. Намітокової, оказіональні оніми. Цей 
термін уведений нею в мовознавство після публікації «Оказіо-
нальні оніми й антонімічні оказіоналізми» [17]. Хоча сьогодні 
існує інша назва цього поняття – ономастичний оказіоналізм 
чи авторський онім. 

Письменники часто використовують оказіоналізми, щоб 
надати авторському тексту експресивності і стилістичної вираз-
ності. Як зазначає І. Денисовець, «вони характеризуються ви-
соким ступенем креативності, здебільшого контекстуально за-
лежні, не зафіксовані в лінгвістичних словниках, тому нерідко 
мають непрозору семантику» [7, с. 28]. Оказіональні оніми – 
це дуже специфічна категорія слів, що вживаються для репре-
зентації одиничного об’єкта [7, с. 29]. Функціонуючи  в текстах 
сучасних художніх творів, вони розширюють власну семанти-
ку, додатково збагачуючись низкою інших змістових компонен-
тів вторинної природи. Оказіональні власні назви також мають 
власну специфіку функціонування в тексті, окрему денотат-
но-номінативну віднесеність, стають елементами  загальної лек-
сичної системи художнього тексту, допомагають у розкритті сю-
жетних ліній, набувають емотивно-експресивного забарвлення.

Оказіональні оніми – одна з характерних ознак авторської 
манери й художнього стилю письменників жанру фентезі. 
Письменники-фентезисти використовують оказіональні онім-
ні одиниці для позначення вигаданих персонажів і предметів 
ірреальних світу. Послуговуючись визначенням Р. Намітокової 
[17], а також дослідженнями І. Александрук [1] та І. Денисо-
вець [7], оказіональний онім у жанрі фентезі можна визначити 
як індивідуально-авторську власну назву (онім), для якої ха-
рактерне умотивоване відхилення від літературної, переважно 
словотвірної норми, може належати до вигаданих мов і потре-
бує пояснення автора й уходять до чинників, які формують ін-
дивідуально-авторський стиль письменника. 

У розвідці оказіональні оніми (ономастичні оказіоналіз-
ми) розуміються також як індивідуально-авторські власні 
назви, створені для надання художньому твору експресивного 
забарвлення. 

Дж.Р.Р. Толкін розпочав сучасну традицію використання 
індивідуально-авторських слів у жанрі фентезі. Будучи про-
фесійним філологом, він створив не лише назви істот (orc, 
hobbit), а й вигадані місця (Arda, Mordor) і мови (Khuzdul, 
Quenya). Його послідовниками стали сучасні представники 
англомовного дитячого фентезі – Кетрін Валенте, Террі Прет-
четт і Джоан Роулінг. Однак варто зазначити, що Т. Претчетт і  
Дж. Роулінг належать до письменників британського фентезі,  
а К. Валенте – американського.

Матеріалом аналізу є 450 індивідуально-авторських влас-
них назв, вилучені методом наскрізної вибірки з творів К. Ва-
ленте, Дж.К. Ролінг і Т. Пратчетта.

У ході аналізу творів виявлено такі типи індивідуально-ав-
торських власних назв, а саме: оніми-неологізми (власні назви 
створені за продуктивними словотвірними моделями в сучас-
ній англійській мові) та оказіональні оніми.

Згідно з вибіркою онімних одиниць, близько 74,5% оні-
мів-неологізмів утворені за продуктивними в сучасній англій-
ській мові словотвірними моделями й належать в основному 
до творів Джоан Роулінг. Тобто для творення власних імен 
вона послуговується узуальними способами словотворення. 
Недарма письменницю називають «лінгвістичним новато-
ром» [21, с. 31].

Виявлено, що найпродуктивнішими словотвірними моде-
лями творення онімів-неологізмів в англомовному дитячому 
фентезі є словоскладання (38%), серед яких 75% становлять ан-
тропоніми, що належать до творів К. Валенте (Ash-Queen, Bell-
Spider, Cpperhead-Stars, Cobra-Stars, Djinn-Queen, Dustbelly, 
Ember-Queen, Grass-Star, Hearth-King, Kindling-King, Tinder-
Queen [45]). Джоан Роулінг також часто вдається до словоскла-
дання насамперед для позначення предметів магічної дійсності 
(хрематонімів). Наприклад, butterbeer, lunascope, quick-quotes, 
potterwatch тощо, а також фітонімів на позначення флори магіч-
ного світу – flitterbloom, gurdyroot, screechsnap, shrivelfig. Хоча 
вдається до цього словотвірного способу й під час творення ан-
тропонімів: Longbottom, Lovegood, Mad Eye Moody, Moaning 
Myrtle, Padfoot, Wormtail [38–44].

Інший продуктивний спосіб творення онімів-неологіз-
мів – запозичення (27%). Основними мовами, з яких запозичені 
лексичні одиниці, є латинська (accio, diffindo, duro, oppugno, 
serpensortia (хрематоніми для назв заклинань)), італійська 
(chipolata (хрематонім, одна зі страв у Хогвартсі), Marchesa  
(антропонім) [37]). Наявні поодинокі запозичення з арамей-
ської, арабської, африкáансу, німецької, санскриту, хінді, япон-
ської тощо мов.

К. Валенте використовує антропонім ‘Ghassan’, що похо-
дить із арабської й позначає плем’я та жителів племені, котрі 
існували до 6 ст. н. е. [1, c. 88].

I developed preferences, as Ghassan did – we both prefer a set 
of skins to one, and to maintain some of our crow shape in the set 
[46, c. 460].

Зоонім ‘boomslang’ – істота, шкіра якої використовується 
для приготування магічних напоїв: 

“Don’t lie to me,” Snape hissed, his fathomless black eyes 
boring into Harry’s. “Boomslang skin. Gillyweed. Both come from 
my private stores, and I know who stole them”. … Hermione had 
taken the boomslang skin back in their second year – they had 
needed it for the Polyjuice Potion… [39, c. 516]. 

Слово ‘boomslang’ потрапило в англійську з мови африкáан-
су. У свою чергу, ця лексична одиниця запозичена з нідерланд-
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ської, де вживається на позначення змій, котрі живуть на дере-
вах. До складу слова ‘boomslang’ входять два повнозначні слова 
‘boom’, що означає «дерево», і ‘slang’ – «змія» [1, c. 87].

‘Avada Kedavra’ є запозиченням з арамейської, де ‘adhadda 
kedhabhra’ перекладається як «нехай річ буде знищена»  
[1, с. 87]. У чарівному світі Дж. Роулінг слово позначає заклят-
тя, що спричиняє смерть людини:

“But there can’t be anything worse than the Avada Kedavra 
curse, can there?” said Ron [40, c. 100]. 

Слово ‘kappa’ вживається як міфонім (житель водойми, 
схожий на мавпу, покриту лускою, з перетинками на руках): 

From Red Caps they moved on to they moved on to kap-
pas, creepy water-dwellers that looked like scaly monkeys, with 
webbed hands itching to strangle unwitting waders in their ponds  
[40, c. 115].

У японському фольклорі ‘kappa’ – істота з головою мавпи й 
тулубом черепахи, з рисами обличчя людини [1, c. 87].

Зоонім Nagini – назва змії в романі Джоан Роулінг:
Voldemort’s red eyes fell upon the continually circling snake,  

“a potion concocted from unicorn blood, and the snake venom 
Nagini provided … [44, c. 656]. 

Ця лексема запозичена із санскриту, де слово ‘naga’ означає 
«змія». В індуській міфології ‘Nagini’ позначає жіноче боже-
ство у вигляді великої змії [1, c. 88]. 

Іншим прикладом запозичення з мови хінді є лексичні оди-
ниці Patil і Padma. У романі про Гаррі Поттера Patil Padma – 
антропоніми, ім’я учениці школи магії:

“But I had my wand hidden up my sleeve,” he assured Padma 
Patil, who seemed to be a lot keener on Ron now that he was getting 
so much attention [39, с. 509]. 

Padma – гідронім (назва річки в Індії). Згідно з міфологіч-
ними віруваннями, у цій річці живе богиня, на честь якої річка 
отримала свою назву [1, c. 89]. Так слово з категорії гідронімів 
реального світу перейшло в категорію антропонімів магічного 
світу. У мові хінді слово ‘рatil’ означає «титул». 

Прізвище Zweiblumen [37] утворено шляхом словоскладан-
ня за моделлю числівник + іменник → іменник. У німецькій 
‘zwei’ означає «два», а ‘blumen’ – «квіти» [1, c. 92].

… they had chosen to sit together on the plane, and he’d 
promised to show Jack Zweiblumen around when they got back to 
the States [37, c. 131].

Тhe Wyrmberg – топонім (назва гір) у романі «Колір магії» 
Т. Пратчетта: 

It was called the Wyrmberg and it rose almost one half of a mile 
above the green valley; a mountain huge, grey and upside down… 
[37, c. 89]. 

До складу неологічної одиниці входить староанглійське 
слово ‘wyrm’, що має значення «змій, дракон», і німецьке слово 
‘berg’ – «гора».

19% неологізмів утворено за допомогою афіксації за моде-
лями: дієслово + er (or) → іменник та іменник + us → іменник. 
Серед онімів, утворених за допомогою суфікса -er (or), виявле-
но хрематоніми (bludger, revealer) і міфоніми (dementor). 

Малопродуктивним словотвірним способом виявилась кон-
версія (6%). Наприклад, Filch Argus – наглядач у школі магії з 
ім’ям і прізвищем, які розкривають його риси характеру: 

Even worse than Peeves, if that was possible, was the caretaker, 
Argus Filch [41, c. 105]. 

Прізвище героя походить від англійського дієслова ‘to filch’, 
означає «красти» [1, c. 96]. Слово ‘filch’ перейшло з категорії 

дієслова в категорію іменника, тобто відбувся процес субстан-
тивації. Ім’я героя Argus є запозиченням із грецької міфології. 
Як і міфологічний персонаж, Аргус Фільч пильно стежить за 
всім, що відбувається в Хогвардсі. 

Прізвище Gaunt утворено від англійського прикметника 
‘gaunt’ зі значенням «худий через хворобу чи голод»: 

“Marvolo, his son, Morfin, and his daughter, Merope, were the 
last of the Gaunts, a very ancient Wizarding family noted for a vein 
of instability and violence that flourished through the generations 
due to their habit of marrying their own cousins …” [43, c. 212].

У цьому прикладі також відбувся процес субстантивації. 
Зоонім Fluffy – велетенський триголовий собака: 
Three pairs of rolling, mad eyes; three noses, twitching and 

quivering in their direction; three drooling mouths, saliva hanging 
in slippery ropes from yellowish fangs. It was standing quite still, 
all six eyes staring at them [41, c. 128]; Fluffy – Yeah – it’s mine – 
bought off a Greek chappie I met in the pub las' year – I lent him to 
Dumbledore to guard… [41, c. 154]. 

Прикметник ‘fluffy’, що означає «пухнастий», перейшов  
у категорію іменника. Тим самим також відбувся процес суб-
стантивації.

Виокремлено випадки переходу з лексико-граматичної ка-
тегорії числівника в іменник і дієслова в іменник. Наприклад, 
Seven – ім’я одного з персонажів Кетрін Валенте: 

... and he was the seventh son of a seventh son, so naturally,  
he was named Seven [45, c. 6]. 

В англійській мові числівник ‘seven’ має значення «сім». 
Вибір антропоніма обґрунтовується контекстом. У вигаданому 
К. Валенте світі, згідно з традицією, кожен сьомий син, у яко-
го народжується сьомий син, має дати йому ім’я Seven. Тобто 
відбувся перехід слова з категорії числівника до категорії імен-
ника [1, c. 97–98]. 

Малопродуктивним способом творення власних імен у 
проаналізованих творах є телескопія (0,9%): Pigwidgeon є ком-
бінацією pigeon і wigeon – перша сова Рона Візлі (орнітонім); 
horcrux → horrible + cross – предмет, осквернений чорною магі-
єю, що містить частинку душі чародія (хрематонім) [41].

У проаналізованих творах англомовного дитячого фентезі 
письменники вигадали оказіональні власні назви для [1, c. 107]: 
а) номінації людей (антропоніми) – Upas-which-was-born-by-the-
water, the Ixora-which-was-born-burning, the Yoi-who-was-born-in-
the-evening, Marrow-That-Was, Orris-My-Benefactor [45], Twoflower 
[37], You-Know-Who, He-Who-Must-Not-Be-Named [41]; б) номі-
нації етносів (етноніми) – Trobi [37]; в) номінації географічних 
об’єктів (топоніми) – Acanthia Way [40]; г) номінації предметів 
магічного світу (хрематоніми) – rhinu [37]; д) номінації представ-
ників фауни (зооніми) – A'Tuin [37], Leucrotta [46], thestral [40].

У деяких антропонімах наявні компоненти, що вказу-
ють на: а) час народження – Yoi-who-was-born-in-the-evening, 
Idyll-who-supposes-he-was-born-at-night, Yil-who-supposes-he-
was-born-at-night; б) пору року появи на світ – Yazo-who-was-
born-at-the-bottom-of-winter; в) погодні умови – Ostraya-who-
was-born-in-the-rain [45]. 

Походження й етимологію певних оказіоналізмів практич-
но неможливо визначити, а їх значення не завжди можливо от-
римати через їх морфемний аналіз. У більшості випадків для 
того, щоб пояснити значення оказіональних онімів, використо-
вуються текстові описи та визначення. 

Оказіональний хрематонім rhinu – золота монета, грошова 
одиниця чарівного світу у творі Т. Преччета «Колір магії»: 
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Would a rhinu be one of those big gold coins?’ said Rincewind 
[37, c. 18].

Т. Пратчетт, описуючи устрій планети вторинного фенте-
зійного світу, використовує оказіональний зоонім Great A'Tuin 
the turtle (велетенська черепаха, на якій тримається ця планета): 

Great A’Tuin the turtle comes, swimming slowly through the 
interstellar gulf, hydrogen frost on his ponderous limbs, his huge 
and ancient shell pocked with meteor craters [37, c. 2].

Значення оказіонального зооніма стає зрозумілим із контек-
сту й завдяки лексичній одиниці ‘the turtle’.

Кетрін Валенте вживає зооніми Leucrotta для назви пред-
ставника фауни вигаданого світу: 

The Leucrotta is a terrible beast who lives in the Dismal 
Marshes. He is the color of clotted blood, part stag and part horse, 
of a size that dwarfs both, a mouth that stretches ear to ear, and 
instead of teeth it has twin rows of solid bone; … [46, c. 82]. 

Письменниця звертає увагу на зовнішній вигляд істоти.  
Ця тварина схожа й на коня, і на оленя, з яскраво-червоною 
шкірою, великим ротом і з кістками замість зубів. 

Оказіональний зоонім thestral називає представника фауни: 
Hagrid looked a little confused. ‘Er – thestrals!’ he said loudly. 

‘Big – er – winged horses, yeh know!’ [40, c. 447].
У цьому випадку текстуальний опис також допомагає 

«ідентифікувати» значення цієї оказіональної одиниці. 
Отже, оказіоналізми становлять 25,5% від загальної кіль-

кості досліджуваних одиниць. За допомогою оказіональних 
онімних одиниць письменники жанру фентезі створюють оно-
мастикон вигаданих світів, тому значення певних онімів роз-
кривається лише в контексті твору. Оказіональні оніми, окрім 
номінативної, виконують і креативну функцію, репрезентуючи 
фрагменти «вторинного світу». Для таких власних імен харак-
терна ненормативність, тобто свідоме, умотивоване відхилення 
від літературної, переважно словотвірної норми, функціональ-
на одноразовість, новизна, особлива словотвірна мотивація  
[7, с. 30]. Усі оказіоналізми мають детальний текстовий опис, 
який є їх дефініцією, або подається авторська інтерпретація. 

За даними з проаналізованих творів, близько 80% оказі-
ональних онімів належать до творів відомої американської 
письменниці Кетрін Валенте. Тобто для творення власних імен 
вона послуговується неузуальними (оказіональними) способа-
ми творення власних імен. Незважаючи на те що обидві пись-
менниці – Джоан Роулінг і Кетрін Валенте – є представницями 
дитячого фентезі, співвідношення онімів-неологізмів і оказі-
ональних онімів є кардинально полярним. Цей факт, вірогід-
но, можна пояснити тим, що у творах Дж.К. Роулінг однаково 
співіснують реальний та ірреальний (вигаданий) світ. Причому 
вигаданий світ живе мало не за тими самими законами, що й 
реальний. У К. Валенте домінуючим є ірреальний світ, мабуть, 
тому у творчості вона використовує неузуальні онімні одини-
ці, так як для «нестандартних світів» потрібні «нестандартні» 
власні імена.

Отже, у чому ж відмінність оказіональних онімів від ін-
ших номінативних одиниць? Так само як й узуальні онімні 
одиниці, оказіональні оніми виконують номінативну функцію 
в художньому тексті. Проте ідентифікаційна та диференцій-
на функції в оказіональних онімів дещо розмиті, тому деякі 
назви й потребують пояснення автора. Окрім того, в оказіо-
нальних онімах яскраво виражені такі функції онімів у худож-
ньому тексті, як креативна, емоційна, експресивна, естетична 
і стилістична. 

Кожен оказіональним онім є своєрідним ключем до створе-
ної автором нової культури, етносу, що розкриває сутність його 
цінностей, традицій, звичаїв і так дає приховану додаткову ін-
формацію читачеві.

Висновки. Отже, питання ролі онімів у жанрі фентезі є 
актуальним. Виражальні можливості цих власних назв викли-
кають зацікавленість лінгвістів, оскільки промовисті онімні 
одиниці цього жанру характеризуються незвичністю форм, 
оригінальним змістовим наповненням і є своєрідним засобом 
декодування твору. 

Перспективним убачається дослідження ономастикону ан-
гломовного фентезі за сюжетно-тематичною спрямованістю. 
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Сенькив О. М. Индивидуально-авторское собствен-
ное имя в англоязычном детском фэнтези

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
образования индивидуально-авторских имен в англоязыч-
ном детском фэнтези (на примере произведений К. Ва-
ленте, Дж.К. Роулинг и Т. Пратчетта). Выделены два типа 
индивидуально-авторских онимов в проанализированных 
произведениях жанра фэнтези: онимы-неологизмы и ок-
казиональные онимы. Уточнен термин «окказиональный 
оним» в жанре фэнтези.

Ключевые слова: фэнтези, оним-неологизм, оккази-
ональный оним, К. Валенте, Дж.К. Роулинг, Т. Пратчетт.

Sen’kiv O. Literary proper names in English children's 
fantasy novels

Summary. The article highlights peculiarities of creating 
proper names in the English fantasy literature (in the works 
of C. Valente, J.K. Rowling and T. Pratchett). In the given re-
search it has been classified two types of literary names: prop-
er names defined as neologisms and occasional onyms. It has 
been given a more precise definition of the term ‘occasional 
onym’ in the fantasy literature. 

Key words: fantasy, onym (proper name), neologisms, oc-
casional onym, C. Valente, J.K. Rowling, T. Pratchett.
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СУБКОНЦЕПТ PRODIGY ЯК СТРУКТУРНА ЧАСТИНА 
АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ GENIUS 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню особли-
востей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові 
та мовленні, а саме його структурної частини – субкон-
цепту PRODIGY. У роботі наведено основні аспекти до-
слідження феномена геніальності у філософії та психоло-
гії; проаналізовано дефініції лексичних одиниць genius та 
prodigy в англомовних словниках; виокремлено концепту-
альні ознаки досліджуваного концепту у науково-популяр-
них біографіях Вольфганга Амадея Моцарта.

Ключові слова: вербалізація, концепт, субконцепт, 
концептуальна ознака, геній.

Постановка проблеми. Феномен геніальності як найви-
щої творчої здібності у науковій чи художній діяльності здавна 
привертав увагу дослідників. Нині існує чимало робіт, при-
свячених розглядові філософських та психологічних аспектів 
геніальності. Серед основних напрямів трактування і дослі-
дження феномена геніальності відзначимо ірраціональний 
підхід, який наголошує на божественній природі геніальності 
та є тісно пов’язаним з архаїчними і релігійними уявленнями; 
раціональний підхід, у межах якого геніальність розглядається 
як вроджена якість людини, що дозволяє уточняти геніальність 
як властивість людського розуму і робить можливим її дослі-
дження різними напрямами в психології, педагогіці і генети-
ці та визначення біологічних (інстинкти, пам’ять, генетична 
спадковість, вроджені здібності до творчості) і психологічних 
(фантазія, уява, натхнення, спонтанність) факторів геніальнос-
ті; емпіричний підхід, з позиції якого геніальність є набутою 
властивістю людини у процесі її розвитку; соціокультурний 
підхід, який розглядає значимість і водночас проблематичність 
взаємодії генія і суспільства [10].

Сучасна лінгвоконцептологія має великий доробок праць, 
присвячених дослідженню споріднених концептів, зокрема, 
РОЗУМ, ІНТЕЛЕКТ [див., зокрема, 1]. Проте феномен геніаль-
ності як найвищого прояву інтелектуальної чи творчої діяль-
ності людини та власне людини-генія зостається поза увагою 
лінгвістів, що увиразнює актуальність цього дослідження, у 
якому ми потрактовуємо GENIUS як антропоконцепт та аналі-
зуємо його лексикографічне втілення на матеріалі англомовних 
словників різної функціональної спрямованості і мовленнєве 
втілення на матеріалі англомовних біографій Вольфганга Ама-
дея Моцарта.

Мета статті полягає у вивченні особливостей вербалі-
зації субконцепту PRODIGY як складової частини концепту 
GENIUS в англійській мові та мовленні.

Виклад основного матеріалу. Наше дослідження спира-
ється на теоретичний доробок семантико-когнітивного підходу 
до вивчення концептів, який досліджує співвідношення семан-
тики мови з концептосферою народу, співвідношення семан-
тичних процесів із когнітивними. Представники цього напряму 

в когнітивній лінгвістиці потрактовують концепт як належність 
свідомості людини, глобальну одиницю розумової діяльності, 
квант структурованого знання [1, с. 7–8]. Структуру концепту 
становить певна кількість інших повноцінних концептів, для 
позначення яких використовуємо термін субконцепт [6].  

Ще одним аспектом сучасних лінгвокогнітивних студій 
є теорія картини світу. Досліджуваний концепт GENIUS є 
фрагментом концептуальної картини світу, яка знаходить своє 
відображення у мовній картині світу. Лінгвістичний підхід 
до вивчення картини світу розрізнює два її типи: наукову, що 
опосередкована науковим знанням, та наївну, яка формуєть-
ся у свідомості носія мови в ході безпосереднього пізнання 
реального світу під впливом і в категоріях його національ-
но-мовного, історичного та культурного досвіду. «Наївні кар-
тини світу, які складаються зі значення слів різних мов, мо-
жуть у деталях відрізнятись одна від одної, тоді як наукова 
картина світу не залежить від мови, якою вона описується» 
[7, с. 156–157; 4, с. 63].

Таким чином, саме мова є одним з основних інструментів 
пізнання та концептуалізації навколишнього світу, оскільки 
аналіз мовних засобів дозволяє найбільш простим і ефектив-
ним способом виявити ознаки концепту та змоделювати його. 
Склад того чи іншого концепту виявляється через цей концепт, 
словникові тлумачення мовних одиниць, які репрезентують 
мовленнєві контексти. 

З огляду на зазначене вище цілком логічним першим ета-
пом аналізу складу будь-якого концепту є розгляд словникових 
дефініцій його мовних репрезентантів, що входить до завдань 
представленого дослідження.

Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні 
словники, які репрезентують наївну картину світу, та медичні 
словники, в яких представлена наукова картина світу.

Насамперед, звернімося до етимології англомовної лексич-
ної одиниці genius, яка номінує відповідний концепт.

“L. genius, prop., the superior or divine nature which is innate 
in everything, the spirit, from genere, gignere, to beget, bring forth” 
[11].

Як зазначає Р.О. Будагов, латинське genius було маловжи-
ваним словом і довго зберігало зв’язки з дієсловами genere, 
gignere (народжувати). «Геній сприймався як дещо вроджене, 
властиве людині, сім’ї та навіть місцевості» [2, с. 160]. Таким 
чином, внутрішня форма цієї номінації актуалізує ірраціональ-
ний складник відповідного концепту. Саме в такому ракурсі 
розглядає концепт ГЕНІЙ Ю.С. Степанов. Учений наголошує, 
що геній, ангел, іпостась, душа є частинами одного понятійно-
го поля – внутрішнього Я людини. Геній в античності – це дух, 
божество життєвої сили, яке з народження було властиве лише 
чоловікам (аналогічним божеством жінок вважалась Юнона) 
[8, с. 581–584].  
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І лише у другій половині XVIII століття відбувається пе-
релом у семантиці цієї лексичної одиниці. З того часу genius 
позначає не тільки особливу здібність, а й саму людину, яка має 
цю якість. Саме тоді з’являються численні трактати Е. Юнга,  
Д. Дідро, І. Канта, які дають поштовх для подальших дослі-
джень цього феномена [2, с. 160].

Що ж стосується етимології лексичної одиниці prodigy, то 
вона вказує на надзвичайність відповідного феномена:

“prodigy – late 15c., “sign, portent, something extraordinary 
from which omens are drawn”, from Latin prodigium “prophetic 
sign, omen, portent, prodigy”, from pro “forth, before” + -igium, 
a suffix or word of unknown origin, perhaps from the same source 
as aio “I say”. Meaning “child with exceptional abilities” first 
recorded 1650s” [12].

Як бачимо, внутрішня форма цієї номінації (пророцький 
знак, знамення) також актуалізує ірраціональний складник від-
повідного субконцепту.

Сучасні тлумачні словники англійської мови наводять де-
фініцію лексеми genius, що містить чотири семеми, дві з яких 
актуалізують аналізований концепт:

“1. Genius. A man endowed with uncommon vigor of mind; 
a man of superior intellectual faculties and creativity; as, Shake-
speare was a rare genius” [11].

Перша семема позначає людину з надзвичайними здіб-
ностями. Ці здібності стосуються інтелекту людини або її 
творчих здібностей. Такі описові семи, як uncommon, superior, 
підкреслюють унікальність інтелектуальних та творчих мож-
ливостей цієї людини.

“2. Genius. Distinguished mental superiority; uncommon 
intellectual power; especially, superior power of invention or 
origination of any kind, or of forming new combinations; as, a man 
of genius. “Genius of the highest kind implies an unusual intensity 
of the modifying power” [11].

Друга семема позначає уже саму надзвичайну здібність, 
власне геніальність. Знову ж таки виокремлюємо описові семи 
uncommon, superior, distinguished, які підкреслюють новизну 
відкриття чи винаходу. 

Слід відзначити, що використані у дослідженні тлумачні 
словники зазначають еталонні приклади геніальних людей – це 
Шекспір і Моцарт, що вказує на прототипний характер поста-
тей цих митців. Ще одним прикладом типового представника 
категорії «геній» є учений Ейнштейн, прізвище якого є сино-
німом лексичної одиниці «геній». Цей випадок антономазії 
(einstein) закріплений словниками [11].  

Використані у дослідженні тлумачні словники англійської 
мови відображають наївну картину світу. Наукова картина світу 
представлена у нашому дослідженні медичними словниками, 
які дефінують номінацію genius таким чином: 

“Genius (psychology)
– adjective. Referring to a marked superiority in intellectual 

power. 
noun. A highly intelligent person, whose IQ is > 140 and/or in 

the top 1% of those subjected to IQ testing” [11].
Як бачимо, ця дефініція зараховує номінацію genius до 

термінів психології. Головна відмінність дефініцій тлумачних 
словників та медичних полягає у тому, що в останніх наголо-
шується виключно на інтелектуальних надздібностях люди-
ни-генія, тоді як тлумачні словники зазначаюсь ще й видатний 
творчий потенціал. Ще однією особливістю наукового тлума-
чення феномена геніальності є зазначення того, що її можна 

визначити за допомогою тесту на IQ: на переконання психоло-
гів, людина вважається генієм, якщо рівень її IQ вищий за 140. 
Згідно з офіційною статистикою, такі люди становлять усього 
лише 1%. 

Отже, проведений компонентний аналіз уможливив 
виокремлення таких концептуальних ознак досліджувано-
го концепту GENIUS/ГЕНІЙ: інтелект (вербалізується таки-
ми лексичними одиницями: intellectual faculties, intellectual 
power, intelligent, mental, vigor of mind), творчі здібності (вер-
балізується такими лексичними одиницями: creative power, 
talent, creativity), видатний/найвищий/надзвичайний (вер-
балізується такими лексичними одиницями: uncommon, 
superior, distinguished, highly, exceptional, extraordinary, marked 
superiority), новизна/оригінальність (вербалізується такими 
лексичними одиницями: power of invention or origination of any 
kind, or of forming new combinations; original work). 

Розглянемо словникові дефініції лексичної одиниці, яка но-
мінує субконцепт PGODIGY:

“prodigy – a person, esp. a child or young person, having 
extraordinary talent or ability: a musical prodigy” [12];

“prodigy – an unusually gifted or intelligent (young) person;
someone whose talents excite wonder and admiration; “she is 

a chess prodigy” [12].
Як бачимо, словникові визначення актуалізують такі озна-

ки, як вік (a child or young person), інтелект (ability, intelligent), 
творчі здібності (talent, gifted), надзвичайність (extraordinary, 
unusually, excite wonder and admiration).

Мовленнєве втілення досліджуваного концепту розглянуто 
на матеріалі англомовних біографій Вольфганга Амадея Мо-
царта – видатного музиканта XVIII сторіччя. У сучасному мо-
вознавстві виокремлюють декілька типів біографій, серед яких 
відзначимо, зокрема, наукову, академічну, художню, докумен-
тальну та науково-популярну [3, с. 142]. Матеріалом цього до-
слідження були біографії останнього різновиду – науково-по-
пулярні, розміщені на різноманітних біографічних ресурсах 
мережі Інтернет. Цільовою аудиторією цих публікацій є пере-
січний «наївний» носій мови, тож аналіз їхніх лінгвістичних 
особливостей уможливить виокремлення концептуальних оз-
нак субконцепту PRODIGY в англомовній наївній картині світу. 

Слід вказати на широке використання номінативної оди-
ниці prodigy та похідної від неї prodigious у проаналізованих 
біографіях: 

“The composer Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) led 
a life that was dramatic in many respects, including his career as 
a child prodigy, his struggles to achieve personal independence 
and establish a career, his brushes with financial disaster, and 
his death in the course of attempting to complete his Requiem” [14];

“Born in Salzburg, he showed prodigious ability from his 
earliest childhood. Already competent on keyboard and violin,  
he composed from the age of five and performed before European 
royalty” [13].

Крім цього, всіляко підкреслюється його вік, у якому він 
досяг тих чи інших успіхів: 

“Mozart wrote his first symphony when he was eight years old” 
[14].

Таким чином, концептуальна ознака вік досліджуваного 
субконцепту актуалізується такими лексичними одиницями, як 
earliest childhood, the age of five, eight years old. 

Надзвичайність таланту Моцарта підкреслюється, зокрема, 
у спогадах його сестри, яка зазначає, що їхній батько почав на-
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вчати маленького Амадея гри як розваги, а той проявив незви-
чайні здібності:

“In the fourth year of his age his father, for a game as it were, 
began to teach him a few minuets and pieces at the clavier... He 
could play it faultlessly and with the greatest delicacy, and keeping 
exactly in time... At the age of five, he was already composing little 
pieces, which he played to his father who wrote them down” [13].

Ознака надзвичайної обдарованості актуалізується ще й 
тим, що маленький Амадей став композитором ще до того, як 
зміг сам записувати свої твори, за нього це певний час робив 
його батько. Успіхи Моцарта стали таким великим сюрпризом 
для його батька й одночасно вчителя, що той навіть перестав 
сам писати музику:

“In his early years, Wolfgang’s father was his only teacher. There 
is evidence that Mozart was keen to progress beyond what he was 
taught. It came as a surprise to Leopold, who eventually gave up 
composing when his son’s musical talents became evident” [13].

Подібний приклад гіперболізованої актуалізації концепту-
альної ознаки надзвичайності творчих здібностей зафіксова-
ний нами й у досліджених англомовних біографіях Леонардо 
да Вінчі [9, с. 53].

Висновки. Таким чином, проведений аналіз показав, що 
англомовні науково-популярні біографії Моцарта актуалізують 
такі ознаки субконцепту PRODIGY, як вік та надзвичайні твор-
чі здібності.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розгляді 
особливостей вербалізації концепту GENIUS в англомовному 
різножанровому дискурсі.
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Строченко Л. В. Субконцепт PRODIGY как струк-
турная часть англоязычного концепта GENIUS

Аннотация. Статья посвящена исследованию особен-
ностей вербализации концепта GENIUS в английском язы-
ке и речи, а именно его структурной части – субконцепта 
PRODIGY. В работе указаны основные аспекты исследо-
вания феномена гениальности в философии и психологии; 
проанализированы дефиниции лексических единиц genius 
и prodigy в англоязычных словарях; выделены концепту-
альные признаки исследуемого концепта в научно-попу-
лярных биографиях Вольфганга Амадея Моцарта.

Ключевые слова: вербализация, концепт, субконцепт, 
концептуальный признак, гений.

Strochenko L. Subconcept PRODIGY as a structural 
part of the English concept GENIUS

Summary. The article is dedicated to the investigation of 
the peculiarities of verbalization of the concept GENIUS in 
the English language and speech, namely its structural part – 
subconcept PRODIGY. The research presents main aspects of 
the study of the phenomenon of genius in philosophy and psy-
chology; analyzes definitions of the lexical units “genius” and 
“prodigy” in the English dictionaries; singles out conceptual 
features of the analyzed concept in the popular-science biogra-
phies of Wolfgang Amadeus Mozart. 

Key words: verbalization, concept, subconcept, conceptu-
al feature, genius.
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РОЛЬ ДІАГНОСТИЧНИХ МАРКЕРІВ У НОМІНАЦІЇ  
ЖЕСТІВ-УСМІШОК У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Анотація. У статті розглядаються засади комплексно-
го опису номінацій жестів-усмішок на матеріалі художніх 
текстів із залученням методики контекстуального аналізу. 
Поняття діагностичного маркера як актуалізотора фізич-
них, семантичних, комунікативно-прагматичних параме-
трів жестів-усмішок у їх номінаціях сприяє уточненню 
мовної класифікації усмішок.

Ключові слова: номінативна одиниця, жест-усмішка, 
семантичний інваріант, діагностичний маркер.

Постановка проблеми. Усмішки належать до мімічних кі-
нем (жестів), які у процесі комунікативної взаємодії сигналізу-
ють про емоційні стани комунікантів або їхнє ставлення один 
до одного. Як будь-які інші невербальні засоби спілкування 
усмішки регулюють «протікання процесу спілкування, ство-
рюють психологічний контакт між партнерами», збагачують 
«значення, що передаються словами», скеровують «розуміння 
словесного тексту» [1, с. 16]. У дослідженнях жестів-усмішок 
можна виокремити декілька напрямів. 

Перший напрям – комунікативно-прагматичний, представ-
лений І.А. Стерніним у [2], де він описав особливості викори-
стання усмішок у російській комунікативній культурі. Автор 
застосовує систему комунікативних критеріїв, за допомогою 
яких можна описати міжкультурні відмінності у жестовій по-
ведінці комунікантів. У межах другого напряму, представлено-
го, зокрема, у роботах [3] на матеріалі романів В.В. Набокова 
і [4] на матеріалі романів Л.М. Толстого, залучаються твори 
художньої літератури для виведення індивідуально-авторських 
особливостей використання усмішок із певною екстраполяцією 
отриманих результатів на весь суспільний контекст. 

Третій напрям – номінативно-функціональний, розро-
блений Г.Е. Крейдліним та Е.А. Чувіліною [5], які, вивчаючи  
номінативні засоби позначення усмішок, зробили висновок, 
що за цим жестом приховується цілий жестовий комплекс – 
вираз очей, усього обличчя, поза мовця, жести його рук тощо. 
Щоб правильно інтерпретувати значення номінації усмішки  
у тексті, треба враховувати її мовний контекст, конкретну си-
туацію спілкування та коментарі тих, хто спостерігає усмішку  
[5, с. 90]. Тому, описуючи номінативні засоби жестів-усмішок 
у французькій мові – повнозначні слова та словосполучення, 
ми будемо приділяти особливу увагу контексту, вузькому і  
широкому. 

Номінація жестів-усмішок у французькій мові має пере-
важно розчленований вигляд, тобто відбувається за допомо-
гою одиниць малого синтаксису – словосполучень із дієсловом 
“sourire” (усміхатись) і з утвореним унаслідок непрямої дери-
вації відповідним іменником “le sourire” (усмішка). Так, сло-
восполучення sourire avec confiance (довірливо усміхатись), un 
sourire sans malice (усмішка без лукавості), un sourire ingénu 
(простодушна усмішка) ми розглядаємо як номінації «щирої 

усмішки», а словосполучення sourire tristement (сумно усміха-
тись), un sourire triste, un sourire de tristesse (сумна усмішка), 
sourire amèrement, sourire avec amertume, un sourire amer (гірка 
усмішка) є номінаціями «сумної усмішки».  

Класифікація жестів-усмішок у французькій мові можли-
ва стосовно п’яти семантичних інваріантів, які визначаються 
нами у [6] як сукупність певних змістів, що реалізуються у де-
кількох типах номінацій відповідних жестів. 

1. Семантичний інваріант “Je sens / j’éprouve quelque chose 
d’agréable” (я відчуваю щось приємне) включає: 1) добру 
усмішку (sourire avec bonté); 2) ніжну усмішку (sourire tendre); 
3) щиру усмішку (sourire avec confiance); 4) задоволену, радіс-
ну, щасливу усмішку (sourire d’aise, sourire de plaisir, un sourire 
heureux, sourire de bonheur); 5) безпричинну усмішку (sourire 
aux anges, sourire pour un rien, sourire pour soi-même, sourire 
niaisement). 

2. Семантичний інваріант “Je sens / j’éprouve quelque 
chose de désagréable” (я відчуваю щось неприємне) охоплює: 
1) сумну усмішку (un sourire triste); 2) розчаровану усмішку  
(un sourire déçu); 3) усмішку відчаю (un sourire désespéré);  
4) покірну усмішку (un sourire résigné); 5) злу посмішку (un 
mauvais sourire). 

3. Семантичний інваріант “Je suis bien disposé à l’égard 
de toi/vous” (я добре до вас ставлюсь) охоплює: 1) дружню 
усмішку (sourire d’un air amical; 2) поблажливу усмішку (un 
sourire indulgent); 3) усмішку жалю (sourire avec pitié), 4) при-
вітну усмішку (sourire gentiment, un sourire bienveillant); 5) роз-
чулену, зворушливу усмішку (un sourire affectueux); 6) ввічливу 
усмішку (un sourire poli).

4. Семантичний інваріант “Je suis mal disposé à l’égard de toi/
vous” (я погано до тебе/вас ставлюсь) включає: 1) презирливу, 
зневажливу посмішку (un sourire méprisant); 2) хитру посмішку 
(un sourire malin, malicieux); 3) глузливу посмішку (un sourire 
moqueur); 4) посмішку докору (un sourire de reproche); 5) обра-
зливу посмішку (un sourire insultant); 6) недовірливу посмішку 
(sourire d’un air incrédule); 7) іронічну, цинічну посмішку (un 
sourire ironique).

5. Семантичний інваріант “Je sens / j’éprouve quelque chose 
de désagréable mais j’essaie de le cacher” (я відчуваю дещо по-
гане, але намагаюсь це приховати) структурує: 1) вимуше-
ну усмішку (un sourire forcé); 2) ніякову усмішку (un sourire 
embarrassé); 3) фальшиву, лицемірну усмішку (un sourire faux, 
hypocrite); 4) відсторонену, двозначну усмішку (sourire d’un air 
lointаin, un sourire ambigu).

Для аналізу мовленнєвої реалізації номінацій жестів-усмі-
шок ми пропонуємо застосувати термін діагностичний маркер 
у тлумаченні І.А. Стерніна, М.С. Соломатіної [7] як актуалі-
затор значення багатозначного слова, за допомогою якого ре-
алізується комунікативна інтенція мовця. У нашому випадку 
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діагностичні маркери – це відрізки тексту, які актуалізують 
певні ознаки усмішок у контексті за їх номінації відповідними 
засобами.

Отже, об’єктом дослідження є діагностичні маркери номі-
нації жестів-усмішок як способи актуалізації їх комунікативно 
значущих характеристик. Предмет дослідження – засоби вер-
балізації діагностичних маркерів та їх функції у номінації же-
стів-усмішок у французькій мові.

Мета статті – класифікувати та описати діагностичні мар-
кери номінацій жестів-усмішок у сучасній французькій мові 
для виявлення комунікативно маркованих ознак самих же-
стів-усмішок. Матеріалом дослідження слугували художні тек-
сти французьких письменників ХХ – ХХІ століть.

Виклад основного матеріалу. Для аналізу номінацій же-
стів-усмішок було використано таку класифікацію діагностич-
них маркерів:

1) безпосередні діагностичні маркери жесту-усмішки, які 
уточнюють параметри усмішки: її складники, інтенсивність, 
тривалість (про специфіку деяких фізичних ознак усмішок ви-
кладено у [8]), також супутні жести, які входять до складу від-
повідного жестового комплексу;

2) ситуативні діагностичні маркери уточнюють параме-
три ситуації спілкування – місце, час, статус комунікантів, їх 
відносини, а також включають вербальні інтеракції комуні-
кантів. Особливої уваги заслуговують діагностичні маркери 
сприйняття усмішки спостерігачем, які надають інформацію 
про тлумачення жесту, реакцію на жест того, кому він адре-
сований. 

Перша група діагностичних маркерів, які описують не-
від’ємні ознаки усмішок, структурується відповідно до типу 
усмішки. Наприклад, усмішки, що належать до першого ін-
варіанту (щира, добра, радісна усмішки), обов’язково супро-
воджуються відповідним виразом очей, рухом губ із відкри-
ванням зубів, тривалістю тощо, тому не потребують постійної 
вербалізації для позначення цих жестів. Якщо така вербалізація 
відбувається у тексті, це є наслідком активізації відповідного 
маркера з певною комунікативною установкою. Наприклад, у 
тексті роману Жана Жіоно “Regain” [9] головний герой спочат-
ку усміхається «очима і губами», дивлячись на свою дружину, а 
потім повертається і дивиться на скупника пшениці без усміш-
ки з метою підняти ціну на свій товар:

“Celui de derrière les sacs a regardé la petite femme. Et il a 
fait un sourire avec ses yeux et ses lèvres, et puis il a tourné sa 
figure vers M. Astruc, sans le sourire, toute pareille à celle qu’il 
avait tout à l’heure quand il a dit: “Touchez pas” [9, с. 150].  
Як бачимо, діагностичний маркер “avec ses yeux et ses lèvres” 
активізує значення «щира усмішка, сповнена любов’ю» з ме-
тою протиставити вираз обличчя без усмішки, який не передба-
чає поступки своїх інтересів під час ділової розмови.

Ситуативні діагностичні маркери надають більше інфор-
мації про відносини між комунікантами. Наприклад, у новелі 
Франсуа д’Eпену “Cent ans et toutes ses dents” [10] діагнос-
тичні маркери, які пояснюють появу підозрілої посмішки  
(un sourire suspect) на обличчі столітньої ювілярки, адресова-
ної родичам:

“Les voilà qui se retrouvèrent à ses pieds, presque prêts à 
la génuflexion, quémandant l’aumône d’une bague à baiser. 
Ils furent payés de retour: un sourire suspect les attendait, que 
démentait la dureté de deux petits yeux posés fixement sur еux. 
Ils se sentirent aussitôt déshabillés, dépecés, mis en pièce” 

[10, с. 55]. У першому реченні виокремлено такі ситуатив-
ні маркери: «нерівність положення» (se retrouvèrent à ses 
pieds), «недостатній рівень шанування» (presque prêts à la 
génuflexion). Друге речення додає супутній жест – жорсткий 
погляд (démentait la dureté de deux petits yeux posés fixement 
sur еux). Третє речення вводить діагностичний маркер –  
реакцію спостерігача: родичі одразу ж відчули себе «роздяг-
неними, розчленованими» (se sentirent aussitôt déshabillés, 
dépecés…). 

На нашу думку, аналіз діагностичних маркерів різних типів 
в одному контексті дозволяє зробити семантичний опис кінеми, 
наприклад, «підозріла посмішка» (le sourire suspect) може бути 
зробленим таким чином: «жест, який зустрічається між комуні-
кантами, які перебувають у нерівних родинних взаєминах (різ-
ні покоління, далека рідня, бідна/багата рідня), супроводжуєть-
ся нерухливим поглядом та викликає у спостерігача сильний 
психологічний дискомфорт». 

Опис жестів-усмішок у текстах із дієгетичним оповіда-
чем, який розповідає власну історію і є обмеженим своєю вну-
трішньою перспективою, торкається тільки тих жестів, які він 
сприймає і відчуває. Постать оповідача-спостерігача виводить 
на перший план фактор інтерпретанти жесту-усмішки. Так,  
у романі Suzanne Prou “Méchamment les oiseaux” [11] оповідач, 
сидячи за столом із дружиною і дітьми, пояснює, чому він у 
певний момент усміхнувся:

“L’estomac plein, les pieds chauds grâce aux partoufles du 
docteur Z chargées d’électricité statique, je me sentais bien. 
J’ai souri, et les autres se sont réjouis de me voir sourire, sans 
deviner que ma bonne humeur était sans rapport avec eux, que 
je me moquais bien de leur faire plaisir” [11, с. 10]. Безпо-
середній діагностичний маркер (je me sentais bien) дозволяє 
класифікувати жест як «задоволену посмішку», яка знахо-
дить відповідну реакцію у спостерігачів (les autres se sont 
réjouis de me voir sourire). Але додавання декількох маркерів 
від я-спостерігача розкриває хибність інтерпретації інши-
ми його посмішки (sans deviner que ma bonne humeur était 
sans rapport avec eux) та його байдужого ставлення до рідних 
(que je me moquais bien de leur faire plaisir). Таким чином, 
у текстах від першої особи тлумачення й інтерпретація же-
сту-усмішки лежить у площині індивідуальних установок 
оповідача-персонажа.

Висновки. Отже, актуалізація безпосередніх діагнос-
тичних маркерів у номінації жесту-усмішки у художньому 
тексті сприяє уточненню тих ознак жесту, які виокремлю-
ють його номінацію від суміжних номінацій у межах пев-
ного семантичного інваріанту. Ситуативні діагностичні 
маркери вписують відповідний жест-усмішку у систему 
конвенційних комунікативних практик, які відповідають си-
туації, описаній у тексті. Наявність діагностичних маркерів 
декількох типів дозволяє зробити семантичний опис окре-
мих жестів-усмішок, що під час подальшого спостереження 
за матеріалом стане підставою для утворення суто мовної 
класифікації жестів-усмішок у сучасній французькій мові. 
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Тарасюк И. В. Роль диагностических маркеров 
при номинации жестов-улыбок в современном фран-
цузcком языке. 

Аннотация. В статье рассматриваются основания 
комплексного описания номинаций жестов-улыбок на ма-
териале художественніх текстов с применением методи-
ки контекстуального анализа. Понятие диагностического 
маркера как актуализатора физических, семантических, 
коммуникативно-прагматических параметров жестов-улы-
бок в их номинациях позволяет построить более точную 
языковую классификацию улыбок.  

Ключевые слова: номинативная единица, жест-улыб-
ка, семантический инвариант, диагностический маркер.

Tarasiuk I. The role of diagnostic markers in the nom-
ination of gestures-smiles in the morden French language

Summary. The article is dedicated to the description of nom-
inations of gestures-smiles in fiction, with the context analysis 
as an applied technique. The basic concept of the context analy-
sis is a diagnostic marker which is considered as a text segment 
that makes evident some characteristics of smiles. The analysis 
of nominations of gestures-smiles in literature demonstrates 
the possibility of their language description including their 
physical, semantic, communicative and pragmatic parameters. 

Key words: nominative unit, gesture-smile, semantic in-
variant, diagnostic markers.
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ЛІНГВО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ГРЕЦЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Анотація. У статті розглянуто лінгво-комунікативну 
специфіку грецького туристичного дискурсу, визначено 
комунікативну мету грецьких газетних туристичних ста-
тей, проаналізовано їхню композиційну структуру.

Ключові слова: туристичний дискурс, газетна стаття, 
комунікативний аспект дослідження, комунікативна мета.

Постановка проблеми. Грецький туристичний дискурс 
представлено багатьма різними жанрами, оскільки туризм ві-
діграє вагому роль для Греції. Проте з лінгвістичного погляду 
грецький туристичний дискурс є малодослідженим, що й ви-
кликає потребу його вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Туристичний 
дискурс та підходи до його аналізу розглянуто в дослідженні 
Г.С. Сухомудь [1]. Іспанський туристичний дискурс дослідже-
но в працях Д.П. Кульбіди [2]. В.В. Прима вивчає особливості 
путівників як різновиду туристичного дискурсу [3]. Французь-
кий туристичний дискурс цікавить С.О. Погодаєву [4].

Мета статті полягає у з’ясуванні лінгво-комунікативної 
специфіки грецького туристичного дискурсу. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з С.О. Погодаєвою, 
туристичний дискурс поєднує риси рекламного, науково-по-
пулярного, дидактичного дискурсів, він також є полікодовим 
дискурсом, що використовує вербальний, іконічний, графіч-
ний коди. Дослідниця порівняла туристичний дискурс із ре-
кламним. Вона стверджує, що за своєю прагматичною спря-
мованістю (продати турпродукт) і високою інформаційною 
насиченістю туристичний дискурс зближується із рекламним 
дискурсом. Однак існують певні особливості, що відрізняють 
туристичний дискурс від рекламного, а саме: переважання у 
туристичному дискурсі інформативної функції, надання до-
кладної інформації про реально-потенційну дійсність, доміну-
вання культурно-історичного та науково-популярного аспектів, 
а також загальнолюдських, загальнонаціональних цінностей у 
представленні інформації [4]. 

Об’єктом нашого дослідження є грецькі газетні туристичні 
статті. Л.П. Тарнаєва і В.В. Дацюк виокремлюють три підвиди 
туристичного дискурсу, кожний з яких має специфічний лек-
сичний склад, жанрово-стилістичні особливості, специфічні 
комунікативні стратегії і тактики: професійний (обслуговує 
процес ділової діяльності в галузі туріндустрії), академічний 
(функціонує у сфері підготовки спеціалістів турбізнесу, а також 
здійснює науковий аналіз практичної діяльності у цій галузі 
економіки) і публічний (спрямований переважно на поширення 
інформації про туріндустрію і залучення клієнтів) [5, с. 231]. 
Саме до публічного підвиду туристичного дискурсу ми зарахо-
вуємо газетні туристичні статті.

Матеріалом дослідження було обрано туристичні статті 
грецької газети Η Καθημερινή [6], які публікуються у рубриці 

Ταξίδια. Такі статті містять країнознавчу інформацію, практич-
ні поради, маршрути, відомості про визначні місця певного ту-
ристичного регіону тощо. Комунікативна мета таких статей – 
привернути увагу читачів до певної туристичної місцевості та 
переконати їх відвідати її. 

Композиційні елементи грецької газетної туристичної 
статті сприяють реалізації її комунікативної мети. Заголовки 
туристичних статей грецьких газет є влучними, вони стисло 
передають основну інформацію стосовно певної туристичної 
місцевості (її місцезнаходження або основну характеристику). 
Крім того, їх створюють такими, щоб вони одразу привертали 
увагу читачів. Наприклад, заголовок Νίσυρος: η ανάσα της γης 
(Η Καθημερινή, 05/05/2017) / Нісірос: подих землі – за допомо-
гою метафори називає головну особливість цього острова, а 
саме те, що на острові міститься активний вулкан. Заголовок 
Σπέτσες. Κάτι τρέχει (Η Καθημερινή, 18/05/2017) також стисло 
відображає суть статті. У цій статті острів Спеце розглянуто 
з погляду спортивного туризму – ралі, регати, велосипедних 
змагань тощо. 

Грецькі газетні туристичні статті обов’язково під заголов-
ком містять фотографію красивої місцевості туристичного ре-
гіону, про який ітиметься у статті. Крім того, фотографії також 
містяться і в тексті статті. Далі в грецьких газетних туристич-
них статтях міститься лід (перший абзац). Оскільки він має 
бути компактним та зацікавити читача, тут переважно пода-
ється стислий опис конкретної місцевості зі значною кількістю 
оцінних прикметників та дієслів, метафор, епітетів та інших 
засобів, що сприяють створенню прекрасного образу місцево-
сті. Так, у статті Πάργα: Καρτ ποστάλ στο Ιόνιο (Η Καθημερινή, 
23/05/2017) маємо такий перший абзац: Εξωτικά νερά, απέραντοι 
ελαιώνες, θρυλικά κάστρα που αγναντεύουν τη θάλασσα. Εκεί όπου 
η Ήπειρος συναντά το Ιόνιο ανακαλύπτεις έναν κοσμοπολίτικο 
προορισμό. Стислі два речення створюють неповторний пейзаж 
міста. У статті Σπέτσες. Κάτι τρέχει (Η Καθημερινή, 18/05/2017) 
перший абзац Η εύκολη προσβασιμότητα από στεριά και θάλασσα, 
η εξωστρέφεια των τελευταίων ετών και μια σειρά από εξαιρετικές 
διοργανώσεις θεματικού και αθλητικού τουρισμού επεκτείνουν τη 
σεζόν στο νησί є ніби рекламою острова, що надає основну ак-
туальну інформацію про нього та наголошує на його перева-
гах. Подібним є перший абзац статті Νίσυρος: η ανάσα της γης 
(Η Καθημερινή, 05/05/2017): Το ενεργό της ηφαίστειο, τα ιαματικά 
λουτρά, η αγάπη που τρέφουν γι’ αυτήν οι άνθρωποι των τεχνών, οι 
υπέροχοι οικισμοί, αλλά και το εξαιρετικό δίκτυο των μονοπατιών 
της την κάνουν μοναδική. Лід зазвичай є вступом до статті, після 
якого починається основна частина. Фотографії та лід безпосе-
редньо спрямовані на реалізацію комунікативної мети статті.

Основна частина грецьких газетних туристичних статей 
містить підзаголовки, що допомагають структурувати статтю, 
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стисло надаючи інформацію про суттєві характеристики місце-
вості. Вони також постають у ролі змісту, оскільки читач, про-
глядаючи статтю, найбільше звертає увагу саме на них. Таким 
чином, уже з самих підзаголовків він отримує основну інфор-
мацію щодо туристичної місцевості. Так, наприклад, у статті 
Μέτσοβο: με δύναμη από τα ψηλά (Η Καθημερινή, 16/01/2017) 
маємо такі підзаголовки: Η αγάπη και η προσφορά στον τόπο, 
Οινοτουρισμός: ανάπτυξη-πρότυπο, Τόπος που σέβεται την ιστορία 
του, Λαϊκή παράδοση, εμπόριο, τέχνες. Окрім того, наприкінці 
статті містяться корисні відомості для туристів, оформлені 
підзаголовками: Μετάβαση, Διαμονή, Φαγητό тощо, що дають 
конкретні поради стосовно того, як дібратися до місця призна-
чення, де зупинитися та де харчуватися. Таким чином, газетна 
туристична стаття виконує роль путівника для туристів.

В.В. Прима, досліджуючи путівник як різновид туристич-
ного дискурсу, визначає його основні функції, а саме: інфор-
мативну (представлення фактуальної інформації) та рекламну 
(створення позитивного образу певного туристичного об’єкта, 
що має на меті зацікавити потенційного туриста щодо його від-
відання). Проаналізувавши грецькі газетні туристичні статті, 
ми зробили висновок, що вони також виконують ці функції [3].

С.О. Погодаєва зазначає, що туристичний дискурс має такі 
основні функціональні характеристики: інформативність, оцін-
ність, спонукальність, персуазивність. На її думку, високий 
ступінь інформативності туристичного дискурсу досягається 
за рахунок достовірності, достатності, сприйнятливості і ко-
рисності інформації. Енциклопедичність забезпечує повноту і 
дидактичну спрямованість інформації. Популяризація надає їй 
цікавий характер і сприяє її кращому сприйняттю [4].

Справді, досліджуючи грецькі газетні туристичні стат-
ті, знаходимо значну кількість енциклопедичної інформації:  
Το ωραιότερο σημείο της πολιτείας φαίνεται να είναι το κάστρο 
της… Το έχτισαν οι Ενετοί το 1792 πάνω σε προηγούμενη οχύρωση, 
εκμεταλλευόμενοι την απόκρημνη τοποθεσία του ακρωτηρίου., 
Μεγάλη υπόθεση για τους ντόπιους το λάδι. Από την εποχή των 
Βενετών, που φύτεψαν τον ελαιώνα, μέχρι και σήμερα, οι Παργινοί 
ασχολούνται με την καλλιέργεια της ποικιλίας Λιανολιά Κέρκυρας 
και την παραγωγή λαδιού. Αυτά και άλλα πολλά θα μάθετε στο 
παλιό ελαιοτριβείο των αδελφών Λέκκα, το πρώτο μηχανοκίνητο 
ελαιοτριβείο της Πάργας που ιδρύθηκε το 1929 και σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο υπό την ονομασία Paragaea (Πάργα: Καρτ 
ποστάλ στο Ιόνιο, Η Καθημερινή, 23/05/2017) або Πρόκειται για 
ένα ενεργό ηφαίστειο, το νεαρότερο του τόξου του Νότιου Αιγαίου, 
με δύο τουλάχιστον μεγάλες εκρήξεις τα τελευταία 45.000 χρόνια και 
μία ακόμα πιο καταστροφική, που σκέπασε την ευρύτερη περιοχή με 
τέφρα πριν από 16 χιλιετίες. Τα τελευταία 130 χρόνια το ηφαίστειο 
λαγοκοιμάται... (Νίσυρος: η ανάσα της γης, Η Καθημερινή, 
05/05/2017). Таким чином, у статті надаються географічні, іс-
торичні тощо відомості стосовно певної туристичної місцево-
сті, що розширюють знання та уявлення читачів (потенційних 
туристів). Характерним є те, що така інформація надається не 
суто з наукової позиції, а з науково-популярної. Таким чином, 
стаття апелює до широкого кола читачів. Крім того, ця інфор-
мація не виокремлюється окремими абзацами, зазвичай вона 
тісно переплетена з іншими відомостями або художнім описом 
місцевості, або суб’єктивним сприйняттям її автором статті: 
Εδώ, λοιπόν, όπου η μέση ετήσια θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 
10 C, καταλαβαίνεις πώς ο αγώνας για την επιβίωση, που φόρτιζε 

την καρδιά και τον νου των ανθρώπων, γινόταν παραμύθι, τραγούδι, 
χορός, κέντημα, υφαντό, τρόπος ζωής (Μέτσοβο: με δύναμη από 
τα ψηλά, Η Καθημερινή, 16/01/2017), Αυτός ο χαρακτηρισμένος 
παραδοσιακός οικισμός των 2.000 περίπου κατοίκων απέχει 44 χλμ. 
από τον Βόλο. Αν και βρίσκεται σε υψόμετρο 550 μ., το χιόνι 
πιθανόν να συνοδεύει τη χειμωνιάτικη περιήγησή σας, προσδίδοντας 
απαράμιλλη γοητεία σε μία από τις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας. 
Βολτάρετε θαυμάζοντας τα μοναδικής αρχιτεκτονικής αρχοντικά, 
επισκεφτείτε το Ελληνομουσείο, όπου σπούδασε μεταξύ άλλων ο 
Ρήγας Φεραίος… (Ζαγορά Μαγνησίας: Πηλιορείτικη αρχοντιά, 
διαχρονική γοητεία – Η Καθημερινή, 05/12/2016).

Оцінність туристичного дискурсу також допомагає здійс-
нювати позитивний емоційний вплив на адресата. Виражен-
ню оцінності сприяють прикметники в найвищому ступені, 
оцінні прислівники, ті, що інтенсифікують ознаку, іменни-
ки та дієслова з позитивною конотацією, тропи, семантично 
емотивна лексика, емоційно-експресивний синтаксис [4]. Як 
уже згадувалося вище, такі художні засоби властиві лідам 
грецьких газетних туристичних статей. Вони також широ-
ко вживані в основній частині статей: Το ήπιο, εύκρατο κλίμα 
–γλυκό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι-, η αναλλοίωτη 
στον χρόνο νοσταλγική ατμοσφαιρικότητα της Παλιάς Πόλης, τα 
νόστιμα γαστρονομικά καλούδια και, φυσικά, η απλόχερη ζεστασιά 
των ανθρώπων αποτελούν σταθερές αξίες αλλά και αφορμή για να 
επιστρέφει κανείς σε τακτική βάση στην παρά θίν’ αλός πολιτεία 
που τόσο ιδανικά ύμνησαν ο Παντελής Πρεβελάκης και ο Γεώργιος 
Χορτάτσης (Ρέθυμνο: Βενετσιάνικη γοητεία, Κρητική φιλοξενία –  
Η Καθημερινή, 24/11/2016). Такі мовленнєві засоби спрямовані 
на формування позитивного уявлення та сприйняття певної ту-
ристичної місцевості. Таким чином, вони сприяють реалізації 
комунікативної мети туристичних статей.

Спонукальність туристичного дискурсу зумовлено спрямо-
ваністю адресанта спонукати адресата відвідати певний об’єкт 
туризму [4]. У грецьких газетних туристичних статтях для до-
сягнення цього використовуються різноманітні тактики і стра-
тегії. 

Туристичний дискурс є персуазивним, оскільки у процесі 
комунікації у сфері туризму здійснюється спроба впливу на 
адресата з метою отримати від нього прийняття рішення ви-
рушити в подорож або відвідати той чи інший об’єкт туризму. 
Для переконання адресата використовуються різні способи 
впливу, де домінуючим є мовленнєвий [4]. У публічному турис-
тичному дискурсі метою є формування у потенційного турис-
та позитивного ставлення до запропонованого туристичного 
продукту і подальша реалізація цього продукту, тому у цьому 
підвиді туристичного дискурсу використовуються, як правило, 
маніпулятивні стратегії, які передбачають вплив на адресата з 
метою спонукання його до здійснення посткомунікативних дій, 
бажаних для іншої сторони спілкування [5, с. 232]. 

На нашу думку, кожна з вищенаведених функціональних 
характеристик вимагає окремого ґрунтовного дослідження. 

Висновки. Отже, грецький туристичний дискурс потребує 
ґрунтовних досліджень із позицій його лінгвістичної, комуніка-
тивної та прагматичної специфіки. Комунікативна мета грець-
ких газетних туристичних статей – зацікавити читачів певною 
туристичною місцевістю та викликати в них бажання відвідати 
її. Усі функціональні характеристики туристичного дискурсу 
сприяють реалізації цієї мети. 
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Тищенко Е. А. Лингво-коммуникативные особенно-
сти греческого туристического дискурса

Аннотация. В статье рассмотрена лингво-коммуни-
кативная специфика греческого туристического дискурса, 
определена коммуникативная цель греческих газетных ту-
ристических статей, проанализирована их композицион-
ная структура.
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статья, коммуникативный аспект исследования, коммуни-
кативная цель.

Tyschenko O. Linguistic and communicative features of 
Greek tourism discourse

Summary. The article deals with the linguistic and com-
municative peculiarities of Greek tourism discourse, the com-
municative purpose of Greek travel newspaper articles is de-
fined, their compositional structure is analyzed .

Key words: tourism discourse, newspaper article, com-
municative aspect of research, communicative purpose.
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Анотація. Статтю присвячено вивченню інформатив-
ної, оцінної, спонукальної та інтригуючої функцій англо-
мовних газетних заголовків, їх мовноактовій структурі, а 
також засобам реалізації цих функцій через низку стиліс-
тичних засобів прагматизації заголовків на фонологічно-
му, морфологічному, лексико-семантичному та синтаксич-
ному мовних рівнях.

Ключові слова: заголовок, функція, мовленнєвий акт, 
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Постановка проблеми. Заголовок англомовної газетної 
статті має спільні функціональні та жанрові характеристики, 
які визначаються його належністю до текстів масової комуні-
кації. Опосередкований характер комунікації у системі «адре-
сант – адресат» зумовлює основну проблему через наявність 
спектру функцій, що виконують заголовки газетних статей: 
інформативну, оцінну, спонукальну та інтригуючу [1, с. 172]. 

Метою статті є докладне вивчення засобів прагматизації 
газетних заголовків англомовних мас-медіа.

Виклад основного матеріалу. Як правило, заголовки є 
поліфункціональними, та в більшості випадків можна говори-
ти лише про домінуючу роль тієї чи іншої функції у якомусь 
конкретному заголовку. Усі ці функції тісно взаємодіють між 
собою та реально сприяють адекватності процесу комунікації, 
тобто успішності каналу зв’язку між комунікантами.

Заголовок виконує інформативну функцію, коли у стислій 
формі дає чітке уявлення про зміст повідомлення. Так, заголо-
вок How Runaway Slaves Found the Path to Freedom інформує 
читачів про те, яким чином раби, які тікали з півдня Америки, 
знаходили шлях до Канади, щоб звільнитися від рабства. За-
головок Disaster, But No Deaths повідомляє про трагедію, яка, 
на щастя, не спричинила жертв. Заголовки, які виконують ін-
формативну функцію, характеризуються відносною самостій-
ністю. Інформативність і відповідність зазначених заголовків 
змісту статті зумовлюється наявністю у них опорних елемен-
тів, які містяться також і в тексті та забезпечують висвітлення 
основного змісту повідомлення, однак залишають поза увагою 
його окремі деталі, що заохочує читача звернутися до всієї 
статті [2, с. 18].

Оцінне судження – це суб’єктивний образ об’єктивної дійс-
ності, тому що реальна інформація відображається у свідомості 
суб’єкта оцінки, співвідноситься з його уявленням про гарне/
погане, приємне/неприємне і набуває суб’єктивної форми 
[3, с. 13]. Причиною породження оцінних суджень є потреба 
людини виразити своє ставлення до означуваного у процесі 
комунікації. Оцінюючи дійсність, людина виражає свої індиві-
дуальні чи соціальні інтереси, бажання, смаки, пріоритети, що 
зумовлює активізацію відповідних інтересів, бажань тощо у 
комунікативних партнерів – членів мовного соціуму. Оцінність 

розглядається як мовна категорія, здатна кваліфікувати означу-
ваний предмет із погляду «гарне»/«погане» [4, с. 27]. Оцінність 
висловлювання визначається взаємодією багатьох факторів: 
соціальних ролей, соціальних статусів комунікантів, типу мов-
леннєвої ситуації та ін. [5, с. 8]. Якщо характеризувати оцін-
ність газетних мікротекстів-повідомлень, зокрема заголовків, 
то можна говорити про те, що їхні основні властивості мають 
соціально-комунікативну природу [6, с. 222].

Іноді домінуюча інформативна функція може поєднуватися 
з оцінною. Це здійснюється насамперед за допомогою лексем, 
які містять у своїй семантичній структурі оцінний компонент, 
наприклад: Making the Skies Smilier. У цьому заголовку експре-
сивність підвищується завдяки морфологічним засобам, зокре-
ма транспозиції: використанню вищого ступеня прикметника 
smilier, що підкреслює також оказіональність ужитку такої 
форми слова. У більшості випадків такими засобами можуть 
бути оцінні прикметники, що мають у своїй семантиці компо-
нент позитивної або негативної оцінки і надають усьому за-
головку позитивно оцінний або негативно оцінний характер. 
Наприклад: A Lousy Diploma; Still More Tawdry Tales; Lucky 
Duck. Тут прикметники lousy, tawdry, надають заголовкам нега-
тивної оцінки, а прикметник lucky – позитивної, тобто адресант 
здійснює прямий вплив на сприйняття інформації адресатом, 
а емотивність досягається шляхом номінативного значення та 
прагматичного потенціалу цих прикметників.

Функція оцінки виражається також за допомогою вживан-
ня дієслів. Дієслово вважається емоційно оцінним, якщо його 
номінативне значення ускладнюється конотацією емоційно 
оцінного характеру: зневаги, погорди, презирства, несхвален-
ня, співчуття, іронії тощо. Дієслово, що вживається у певних 
ситуаціях, починає набувати ситуативно визначеної конотації, 
яка поступово і закріплюється за його смисловою структурою 
у вигляді потенційної семи. Ця конотація не вноситься до дієс-
лова зовні, а логічно витікає із його мовної природи, із значен-
ня слова: Cracking Down on His Critics. У наведеному прикла-
ді фразове дієслово crack down передає негативну конотацію, 
виражаючи негативне ставлення адресанта до Ясіра Арафата. 
Аналоги, з якими зазначене фразове дієслово співвідноситься 
у тексті, ще більше підкреслюють його негативну конотацію 
(retaliated, arrested, accused them of plotting against “the national 
interest”).

Враховуючи настанову на масового читача, деякі заголов-
ки виконують спонукальну функцію, тобто у них виражається 
заклик до дії [1, с. 171]. Структурно такі заголовки є наказови-
ми реченнями, наприкінці яких може бути знак оклику: Hurry, 
Harry!; Don’t Look This Tiger in the Eye; Play Freebird! Найчас-
тіше в ініціальних реченнях тексту пояснюється ситуація і те, 
чому необхідно виконати дію: Paint It Black ... No, Pink! No, 
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Blue! У наведеному прикладі ініціальне речення пояснює зміст 
заголовка, тобто інформує про спробу сучасних модельєрів 
звернути увагу жінок на інші кольори, а не віддавати перевагу 
чорному.

Інтрига визначається як складне і напружене сплетення дій 
персонажів, що переслідують свої цілі за допомогою витон-
чених хитрощів і приховання намірів [7, с. 130]. Інтригуючу 
функцію виконують заголовки, які привертають увагу читача, 
спонукають його до певного тлумачення змісту, але не дозво-
ляють заздалегідь зробити висновок про зміст повідомлення: 
Coke and the Colonel’s Wife; Mystery Missile. В ініціальних ре-
ченнях після таких заголовків, як правило, пояснюється зміст, 
а в основній частині повідомлення описується або проблема 
загалом, або конкретна ситуація: Coke and the Colonel’s Wife. 
Заголовок у наведеному тексті інтригує читача, оскільки по-
відомляє про причетність дружини полковника до наркотиків.  
Як саме вона пов’язана з кокаїном, однак, стає зрозумілим 
лише в основній частині повідомлення. 

Заголовки газетних статей є здебільшого поліфункціо-
нальними. Наприклад, заголовок Wine With a Twist водночас 
виконує такі функції: інформативну, тому що містить тему 
статті (wine), оцінну, оскільки виражає оцінку предмету пові-
домлення (with a twist), та інтригуючу, не дозволяючи читаче-
ві зробити висновок про зміст тексту, що заохочує його звер-
нутися до всієї статті. Інформативна функція є домінуючою, 
оскільки вона пов’язана з повідомленням про зміст тексту у 
стислій формі [1, с. 174]. Виконуючи оцінну функцію, заголо-
вок виражає оцінку адресантом подій, про які йдеться у газет-
ній статті. Враховуючи установку на масового читача, заголо-
вок виконує спонукальну функцію, коли в ньому виражається 
заклик до дії. Інтригуючу функцію виконують заголовки, що 
привертають увагу читача, спонукають його до певного тлу-
мачення змісту, але не дозволяють заздалегідь зробити висно-
вок про зміст повідомлення. 

Отже, заголовки газетних статей виконують цілий спектр 
функцій: інформативну, оцінну, спонукальну та інтригуючу, а 
визначення функції, що є домінуючою у кожному конкретно-
му заголовку, дає простір для його інтерпретації. Зокрема, не-
можливо не відзначити співвідношення функцій газетних заго-
ловків із мовленнєвими актами, тобто прагматичними типами 
заголовків. Інформативна й оцінна функції тісно пов’язані із 
заголовком-констативом, спонукальна – із заголовком-директи-
вом та реквестивом, а інтригуюча – із заголовком-директивом 
та квеситивом. Цей зв’язок реалізується за допомогою мовних 
засобів, представлених усіма рівнями мови – від фонетичного 
до синтаксичного.

Аналіз характерних ознак заголовка неможливий без ураху-
вання ще одного його прагматичного аспекту – спрямованості 
заголовка на отримувача інформації. Основний прагматичний 
зміст заголовка полягає у тому, що він використовується як 
засіб привернення читацького інтересу. Прагматичність заго-
ловка зумовлюється його спрямованістю у трьох напрямах: 
орієнтація на подальший текст, автоцентричність і антропо-
центричність, які перетворюють заголовок в ефективний засіб 
прагматичного впливу [8, с. 39].

У процесі спілкування люди не лише будують речення,  
а використовують ці речення для здійснення таких дій, як про-
хання, порада, питання, наказ, обіцянка та ін., тобто у вигляді 
мовленнєвих актів. Тип мовленнєвого акту визначається типом 
іллокутивної функції, що належить до його складу.

Існує кілька класифікацій іллокутивних актів, кількісний та 
якісний склад яких є неоднорідним [10, с. 41]. У досліджен-
ні дотримано класифікації, запропонованої Г.Г. Почепцовим  
[11, с. 271], який вирізняє такі прагматичні типи речень: кон-
стативи, менасиви, промісиви, перформативи, квеситиви та 
директиви.

Характерними для заголовка у його взаємозв’язку з текстом 
повідомлення під час реалізації прагматичної установки цілого 
мікротексту є такі прагматичні типи заголовків, як констатив, 
директив, квеситив та перформатив.

Мета констативних мовленнєвих актів, що вирізняються 
у лінгвістичній літературі, зводиться, як правило, до однієї 
загальної – вираження зобов’язань, які приймаються мовцем 
щодо істинності певного стану справ.

Заголовки-констативи виражаються розповідними речення-
ми [10, с. 42]. Так, заголовок How Big Oil Gets Bigger інфор-
мує про розширення Британської нафтової компанії British 
Petroleum. Заголовок How We’d Try The Terrorists повідомляє 
про можливі шляхи покарання терористів, причетних до тер-
актів. 

Іншим типом взаємозв’язку між заголовком та текстом 
повідомлення є такий, за якого заголовок постає директивом  
[10, с. 43]. Спонукання – це мовленнєвий вплив, за якого ді-
яльність однієї людини регулюється іншою через мовлення. 
У вузькому значенні вплив – це мовленнєве спілкування у сис-
темі засобів масової комунікації. Особливість мовленнєвого 
впливу полягає радше в його інформаційному, а не силовому 
характері: мовець впливає на слухача не через інтенсивність 
процесу мовленнєвої діяльності, а за допомогою вдалого по-
єднання мовних засобів, беручи до уваги позамовні фактори 
[12, с. 5].

Змістом заголовка-директива є пряме спонукання адреса-
та до дії. Як відомо, безпосереднім граматичним засобом ви-
раження директивної комунікативної інтенції є імперативні 
речення. Наприклад, заголовок Be Careful Out There закликає 
бути обережним. Заголовок Don’t Panic закликає зберігати спо-
кій і не піддаватися паніці.

Заголовок-директив не лише привертає увагу читача,  
а й також завуальовує зміст повідомлення. Щоб розкодувати 
зміст заголовка, читач повинен звернутися безпосередньо до 
всього тексту. 

Наведені приклади заголовків належать до одного з різ-
новидів директивних речень, а саме ін’юнктива, тобто речен-
ня-наказу. Також зустрічається й інший різновид директив-
них речень – реквестив, наприклад: Please Do Not Touch the 
Appliance; Please Turn On Your Cell Phones. Лексичним показ-
ником реквестивності в наведених прикладах є слово please, 
що знімає імперативність висловлювання.

У наступному типі взаємозв’язку між заголовком і текстом 
повідомлення заголовок представлений квеситивом [13, с. 214]. 
Із позицій комунікативного підходу визначення запитання подає 
О.Г. Почепцов. На його думку, запитання – це формально вира-
жений запит щодо інформації, за якого той, хто ставить запи-
тання, переслідує дві мети: вихідну (заповнення інформаційної 
лакуни) і кінцеву (здійснення того чи іншого акту). Запитання 
є особливою формою висловлювання, у якій міститься вихід-
на, або базисна, інформація, а також вказівка на недостатність 
цієї інформації і потреба подальшого її поповнення [13, с. 214].

Доцільність виокремлення мовленнєвого акту запитання 
обґрунтовується таким чином: квеситиву властива спільна риса 



137

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 27 том 2

з директивом, тому що вони обидва спрямовані на спонукання 
адресата до певної дії із тією суттєвою розбіжністю, що для ди-
ректива це будь-які дії (Drive (please)!), зокрема й мовленнєві,  
а для квеситива – це лише мовленнєві дії [14, с. 277].

Заголовок-квеситив містить запитання, відповідь на яке 
адресат отримає, коли ознайомиться з усім текстом. Цей тип 
заголовка концентрує увагу відсутністю певної інформації  
в адресата і створює певний психологічний тиск у спілкуван-
ні, який знімається, коли адресат знаходить відповідь у само-
му тексті: Did the Terrorists Try to Cash In on the Mayhem They 
Caused? Заголовок у наведеному прикладі є квеситивом, тому 
що вживається у функції запиту інформації (Did the terrorists 
try to cash in on the mayhem they caused?). Текст містить дані, 
які призвели до постановки цього запитання (Just days before 
the attack, an unusually large number of short sales were placed 
in Europe and the United States, many of them involving industries 
hard hit by the attack, like airlines and insurance companies. The 
Swiss “Terror USA” task force has blocked one account that may 
be connected to the financing of the attacks on the United States, 
and in London, several more accounts have been frozen). Таким 
чином, у тексті дається відповідь на запитання, що міститься 
у заголовку.

Заголовки-квеситиви є органічними засобами запиталь-
но-відповідної єдності і привносять у текст момент діалогіч-
ності, безпосередньої, живої апеляції до адресата [15, с. 7]. За-
питання може заінтригувати читача і змусити його прочитати 
текст.

Наступний тип взаємозв’язку заголовка і тексту повідом-
лення – це так званий перформатив [6, с. 215]. Як правило, 
перформативи не несуть інформативного навантаження. Їхня 
особливість полягає у тому, що дія, про яку повідомляється, 
збігається із самим актом мовлення, який виявляється тотож-
ним практичній дії: Goodbye, Lady Di. Заголовок у наведеному 
прикладі виражає дію прощання. 

Розглянуті вище мовленнєві акти належать до прямих. 
До них слід додати непрямі мовленнєві акти, які також є до-
сить поширеним явищем в англомовних газетних заголовках.  
Дж. Серль розглядає як непрямі ті мовленнєві акти, в яких 
окремий іллокутивний акт здійснюється опосередковано че-
рез інший [9, с. 196]. Мовець має на увазі не тільки те, про 
що він каже, а і щось більше. Значення непрямого висловлю-
вання містить його пряме значення. Коли йдеться, наприклад, 
про іронію, мовець має на увазі дещо протилежне тому, що він 
каже. Таким чином, значення висловлювання утворюється че-
рез прийняття значення, протилежного до прямого значення.

Непрямим мовленнєвим актам властива неоднозначна від-
повідність між прямим значенням висловлювання та його ін-
тенційним змістом.

Аналіз прагматичних типів заголовків свідчить про те, що 
більшість представлена констативами (80,8%). Менше поширені 
заголовки, виражені квеситивами (12,3%), директивами (5,7%) 
та перформативами (1,2%). Цей факт можна пояснити специ-
фічним призначенням газетних мікротекстів-повідомлень, що 
полягає у стислому та об’єктивному поінформуванні читачів 
про події, які відбуваються у світі. Вираження запиту, спону-
кання або дії не є характерним для інформаційного типу тексту.

Однією із сучасних класифікацій газетних заголовків є 
прагмастилістична, в основі якої лежить аналіз компонентів 
заголовків, які виражені здебільшого різноманітними стиліс-
тичними засобами. 

Зважаючи на надзвичайно широкий спектр уживаних для 
прагматизації заголовків англомовних газетних статей сти-
лістичних засобів, доцільно виокремити серед них найбільш 
типові, які можна вважати домінантними для досліджуваного 
жанру. Серед таких є засоби прагматизації заголовків на чоти-
рьох рівнях: фонетичному (римування, алітерація), морфоло-
гічному (категорія числа, ступені порівняння прикметників, 
стилістичні аспекти дієслівних форм), лексичному (іменники 
та словосполучення, у яких міститься основний зміст статті, 
власні назви (топоніми/антропоніми), реалії, тропи) та синтак-
сичному (незакінчене речення, цитування та риторичне запи-
тання).

Фонологічний рівень. Стилістичне забарвлення фонемі не 
властиве, але певні комбінації звуків можуть створити різні спе-
цифічні мовні засоби вираження експресії. Загалом порівняно з 
українською пресою англомовні газети і журнали характеризу-
ються використанням більшої кількості фонетичних стилістич-
них прийомів та римування, що пояснюється можливостями, 
які надає фонологічна структура мови на фоні одно- або дво-
складової будови більшості слів. Серед таких поширеними є 
заголовки з використанням рими: – War… What Is It Good For?; 
It’s super-duper, but definitely not Jilly Cooper. Прагматичний 
компонент заголовку Mad, bad and dangerous ґрунтується на 
використанні алітерації: частого вживання дзвінкого приголос-
ного “d”, що створює певний емоційний ефект на читача. Ана-
ліз матеріалу дозволив встановити, що найбільш поширеними 
засобами прагматизації газетних заголовків на фонетичному 
рівні є римування та алітерація.

Морфологічний рівень. Система виразних засобів англій-
ської мови на морфологічному рівні доволі бідна, але це ком-
пенсується можливістю широкого використання такого стиліс-
тичного прийому, як транспозиція – перенесення словоформи 
у невластивий їй контекст або сферу вжитку граматичного 
значення. В англійській мові, як і в більшості інших мов, гра-
матична категорія числа утворюється двома значеннями – од-
ниною та множиною. Оскільки форма множини в англійській 
мові є маркованою, то її використання зі стилістичною метою 
є поширеним явищем. Задля прагматизації газетного заголовку 
автор надає форму множини не тільки абстрактним поняттям 
і власним назвам, а й різним частинам мови, наприклад – ді-
єслову: I Do’s and Donts. У заголовках англійських статей для 
підсилення експресивного та прагматичного значення часто 
використовуються ступені порівняння прикметників: Higher 
Intoxication. 

Серед прагмастилістичних особливостей дієслів найчас-
тіше зустрічаються такі, як категорія часу та способу: Over 
10 000 Stop Work in Docks. Прагматичний компонент цього за-
головка зосереджений на використанні теперішнього часу дієс-
лова, а не минулого, як у статті. Цю особливість можна пояс-
нити тим, що автор навмисне вживає цей засіб прагматизації із 
метою показати, що минулі події усе ще актуальні.

Використовуючи в газетному заголовку наказовий спосіб 
дієслова, автор тим самим висловлює своє ставлення до зобра-
жуваних подій та явищ: Stop the Bloodshed.

У ході вивчення фактичного матеріалу зафіксовані такі за-
соби прагматизації морфологічного рівня, як категорія числа, 
ступені порівняння прикметників, категорії часу та способу 
дієслова.

Лексичний рівень. Газетний стиль у сучасних умовах швид-
ко видозмінюється за рахунок поповнення, оновлення лек-
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сико-семантичних груп, активних іншомовних запозичень. 
У вивченні публіцистичного стилю помітне місце посідає опис 
структури стилістичних функцій газетних заголовків, публі-
цистичних тропів, конотації яких пов’язані зі зміною суспіль-
них цінностей та активізацією розмовного компонента літера-
турної мови.

Ефективний вплив на читача ЗМІ передбачає обов’язкову 
апеляцію до його емоцій, оскільки вони завжди «ближче» до 
сприйняття світу людиною. Природно, що, йдучи до реципі-
єнта через почуття, сучасний мас-медійний дискурс набуває 
яскравого емоційного забарвлення. Чільне місце у створенні 
експресії дискурсу мас-медіа посідають стилістично забарвле-
ні мовні одиниці (експресиви). У засобах масової комунікації 
вони привертають увагу реципієнтів, визначають ставлення ав-
тора до певних подій, фактів та ін.

Полісемія є поширеним явищем в англійській мові. Зна-
чення багатозначного слова реалізується у контексті. Щоб 
виокремити необхідне значення полісемічного слова в заголов-
ку, необхідно вийти за межі мовного контексту і звернутись до 
екстралінгвальної ситуації, тобто ситуації комунікації, предме-
та комунікації та учасників комунікації. 

Використання топонімів та антропонімів є найпоширені-
шим засобом прагматизації газетних заголовків: The magnificent 
Anderson. Національні реалії також активно використовуються 
журналістами для прагматизації газетних заголовків: Uncle 
Sam Ready to Fight. Найбільш розповсюдженим стилістичним 
засобом можна вважати метафору – надання об’єкту якостей, 
які йому невластиві: The Golden Years Begin.

Ще одним широко вживаним засобом у газетному заголов-
ку є метонімія. В англійській мові нерідко метонімічно уподіб-
нюються назва столиці замість уряду, вулиці замість міністер-
ства, яке на ній розташоване, назва організації замість людей, 
що там працюють, назва матеріалу замість будівлі, побудованої 
із нього, тощо. Наприклад: Europe must unit against hooligans.

В англомовних газетних заголовках використовується 
також іронія: The most important thing in the world is eyebrow 
design. 

Об’єктом газетних статей є явища всіх сфер життя люди-
ни – від картинок побуту до подій історії і світової політики. 
Звідси – часте вживання у заголовках емоційно забарвлених 
слів, розмовної лексики. Як стилістично-експресивний засіб 
розмовна лексика вживається у заголовках на тлі книжної лек-
сики. Інколи вона застосовується як експресивний засіб пози-
тивного спрямування: Americans are not so cocky after all.

До найбільш поширених засобів прагматизації на лексич-
ному рівні належать багатозначні слова, використання топоні-
мів й антропонімів, національних реалій, метафор, метонімій 
та іронії.

Синтаксичний рівень. Кожний функціональний стиль ак-
тивізує певні синтаксичні структури залежно від комунікатив-
ної мети. Проте їхня стилістична маркованість помітна на тлі 
інших засобів вербалізації думки, а також у контексті змісту 
цілісного тексту, тобто стилістичне значення синтаксичних 
одиниць вибудовується як синтез їхніх функцій у мовній сис-
темі і в конкретному висловлюванні, у цілісному тексті. Для 
відповідної стилістичної кваліфікації синтаксичних структур 
треба враховувати не лише їх формальну синтаксичну структу-
ру, а й лексичне наповнення цієї структури, тобто комунікатив-
ну інтенцію висловлення, що охоплює ситуацію спілкування, 
наміри мовця, оцінку суспільно узвичаєного типу комунікації, 

визначеної розвитком літературної мови й виробленими стиля-
ми спілкування.

Заголовок – це найважливіший компонент газетної інфор-
мації. Він фіксує увагу читача на найбільш цікавому й важли-
вому моменті газетної статті. Але часто він не розкриває суті 
статті, чим спонукає читача ознайомитись із поданою інформа-
цією більш докладно. 

Характерною рисою газетних заголовків є широке вико-
ристання еліпсису, тобто опущення другорядних, а іноді й го-
ловних членів речення, які легко відновити в контексті стат-
ті. Короткий заголовок швидше сприймається читачем, його 
незвичайна форма викликає інтерес і спонукає читача прочита-
ти газетну статтю: Trump to sign the bill. 

Широко використовуються називні речення, заголовки-од-
ночлени. Вони називають предмети і явища, про які йтиметь-
ся далі у газетній статті. Контекст, що йде далі, розвиває тему, 
уточнює, конкретизує її: Cultureshock. Називні речення – це 
яскравий стилістичний засіб, завдяки своїй лаконічності, стис-
лості вони виражають потрібну думку й збуджують уяву читача.

Із стилістичних прийомів синтаксису в заголовках газетних 
статей застосовується транспозиція значення синтаксичних 
структур у контексті – риторичне запитання: Too much of a good 
thing? Транспозиція (тобто прямий порядок слів у запитаннях) 
насичує їх іронією і навіть сарказмом із метою привернути ува-
гу, посилити враження, підвищити емоційність вислову: Stars 
of the future?

Цитування висловлень персонажів, про яких ідеться у стат-
ті, широко використовується у заголовках статей англійської 
преси. Функціонуючи в заголовках, цитовані висловлення слу-
жать важливим засобом привертання читацької уваги і допома-
гають вирізнити головну думку статті: “He made me the writer 
I am today”.

Висновки. Заголовок як один із компонентів газетної стат-
ті має багато стилістичних особливостей, які властиві всьому 
стилю загалом. Ці специфічні особливості зумовлені призна-
ченням заголовку зацікавити читача, завданням у скороченій 
формі викласти зміст повідомлення або виокремити найбільш 
важливі факти, а також завданням переконати читача, подати 
основну ідею матеріалу.

Англомовним газетним заголовкам властиве використання 
тих стилістичних засобів прагматизації, які б насамперед ви-
ражали і здійснювали той комунікативний ефект, який ставить 
перед собою автор статті. Виконуючи інформативну, оцінну, 
спонукальну та інтригуючу функції, заголовок за допомогою 
певних стилістичних засобів фонетики, морфології, специфіч-
ної лексики, структури повідомляє основну ідею, тему статті, 
привертає читацьку увагу, зацікавлює читача у подальшому 
прочитанні статті. Подальше вивчення заголовку не втрачає 
актуальності й відкриває перспективи уточнення його потенці-
алу і прагматичних особливостей й у інших різновидах мас-ме-
дійного обміну інформацією через розповсюдження і широкий 
попит на комунікацію у соціальних мережах та інших інтер-
нет-ресурсах.
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Фадеева Е. В. Функции и способы прагматизации 
газетных заголовков

Аннотация. Статья посвящена анализу информатив-
ной, оценочной, побудительной и интригующей функ-
ций англоязычных газетных заголовков, их речеактовой 
структуре, а также способам реализации этих функций 
посредством ряда стилистических средств прагматизации 
заголовков на фонологическом, морфологическом, лекси-
ко-семантическом и синтаксическом языковых уровнях.

Ключевые слова: заголовок, функция, речевой акт, 
прагматизация, языковой уровень.

Fadeieva O. Functions and means of headlines’ prag-
matization 

Summary. The article has been devoted to the analysis of 
informative, axiological, imperative and intriguing functions 
of English news-paper headlines, their speech-act structure and 
means of realizing these functions through the set of stylistic 
means of headlines pragmatization on phonological, morpho-
logical, Lexico-semantic and syntactic linguistic levels.

Key words: headline, function, speech act, pragmatiza-
tion, linguistic level.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ням прози постфемінізму почали займатися відносно недавно.  
Найбільше зацікавлення ця тема викликала в американ-
ських дослідників: Р. Бредфорда (R. Bradford), П. Кембел-
ла (P. Cambell), С. Феріса, М. Янга (S. Ferriss, M. Young.),  
С. Ґенца (S. Genz), Л. Гейвуда, Дж. Дрейка (L. Heywood, J. Drake), 
К. Маззи (C. Mazza), Дж. Маєра (J. Maher), С. Мілза (S. Mills), 
Р. Манфорда, С. Джіліс, Г. Гові (R. Munford, S. Gillis, G. Howie),  
А. Філіпса (А. Phillips), Дж.Р. Макмілана (J.R. Mcmillan).  
Вітчизняне літературознавство лише відкриває для себе це 
явище світового літературного процесу. Так, у літературознав-
чому плані це питання висвітлювала Ю.Г. Ремаєва («Постфе-
министская проза Британии на рубеже ХХ – ХХІ вв.: фено-
мен «чиклит»). Окремо слід назвати спеціальне дослідження 
Н.Ю.  Степанової «Контраст как средство создания комическо-
го эффекта (лингвостилистический аспект)», виконане на мате-
ріалі романів того ж жанру.

Актуальність дослідження підтверджується відсутністю 
наукових праць, присвячених системному аналізові лінгвістич-
них особливостей сучасного літературного жанру.

Мета статті полягає у визначенні мовних особливостей ро-
манів жанру «чикліт», особлива увага приділяється виявленню 
дискурсивних характеристик зазначених творів.

Виклад основного матеріалу. Феномен постфемінізму 
з’явився у 90-ті рр. минулого століття як наслідок цілої низки 
концептуальних конфліктів і протиріч фемінізму 80-х і 90-х,  
що спричинили його подальшу фрагментацію як єдиної течії. 

Сучасна жінка має справу з суперечливими ідеологіями і 
намагається бути успішною. З одного боку, вона хоче відсто-
ювати свою жіночність, тобто щоб її сприймали доброю, то-
вариською, вихованою, справедливою і привабливою, з друго-
го – вона прагне рівності з чоловіками, хоче продемонструвати 
найкращі чоловічі риси, а саме всемогутність, раціональність, 
упевненість у собі й силу.

На основі названих причин соціологи визначають у сучас-
ному фемінізмі перехід від «фемінізму рівності» до «фемінізму 
відмінності», тобто від фемінізму до постфемінізму.

У 1995 р. американці Кріс Мазза і Джеффрі Де Шелл об-
рали такий заголовок для антології постфеміністичної про-
зи, художніх творів другої хвилі фемінізму 90-х: Chick lit: 
Postfeminism Fiction – «Чикліт: Література постфемінізму» 
[6, с. 113]. Парадоксально, але термін «чикліт», який випадко-
во виник, був помічений критиками та журналістами, і почав 
активно вживатись у мові на позначення нового літературного 

жанру. Після тріумфу перших романів «чикліт» фактично став 
одним із головних жанрів західної белетристики і наприкінці 
90-х закріпив свою популярність вдалими екранізаціями най-
відоміших романів – «Щоденник Бріджит Джонс» Х. Філдінг і 
«Секс у великому місті» К. Бушнелл.

У 2004 р. з’явилася стаття під назвою «Що таке «чикліт»?», 
у якій було подане таке визначення жанру: «чикліт» – це «су-
часний літературний жанр про самотніх жінок, яким зазвичай 
20–30 років, які перебувають у пошуку ідеального чоловіка. 
Жанр «чикліт» відрізняється від класичних жіночих романів 
тим, що в романах сучасного літературного жанру відображене 
повсякденне життя молодих працездатних чоловіків та жінок і 
подано свіжий погляд на їхні стосунки [2, с. 26].

Р. Монтгомері заперечує думку багатьох про те, що «романи 
жанру «чикліт» – це невдалі, смішні, бездарно написані жіночі 
романи, які мають негативний вплив на жінок». Вона вважає 
романи нового жанру «розважальними, цікавими, і багато су-
часних жінок ототожнюють себе з їхніми героїнями» [3, с. 26]. 
Підтвердженням цієї тези є висока популярність романів жанру 
«чикліт» у світі, яка спричинила розподіл жанру на категорії за 
цільовою аудиторією: романи, присвячені проблемам жінок із 
надмірною вагою (Bigger Girl Lit), література для кар’єристок 
(Career Chick Lit), романи для самотніх жінок, які живуть у ме-
гаполісі (Single City Girl Chick Lit), романи для жінок пенсій-
ного віку (Hen Chick Lit), для шопоголіків (Shopping Chick Lit), 
для жінок із дітьми (Kids Chick Lit) тощо.

П. Кофі намагається пояснити феномен «чикліт» у такий 
спосіб: «постфеміністичний роман не надає пояснення тому, 
якою є або повинна бути сучасна жінка. Насправді постфемі-
ністичний роман заперечує будь-яку конкретику, вичерпність 
і повномірне значення, чого вимагає визначення». Дослідниця 
описує жанр, виокремлюючи основні якості його героїнь: «це 
впевнені, незалежні, навіть відважні жінки, які беруть на себе 
відповідальність за те, ким вони є, або жінки, які несвідомо за-
своїли гендерні норми сучасного суспільства і поводять себе 
відповідно до цих норм» [5, с. 21].

«Постфеміністична» жінка хоче «все відразу», оскільки 
вона відмовляється розділяти й обирати між своєю публічною, 
феміністичною і жіночою ролями. «Постфеміністична» жінка 
намагається інтегрувати «все» у своє життя: поєднати свою ро-
боту, матеріальні досягнення з бажанням мати побут, поєднати 
свою феміністичну силу і незалежність із жіночими радощами 
і романтичними стосунками з чоловіками. «Мати все» означає 
балансувати між професійним успіхом і власними поразками, 
між феміністичними і суто жіночими правами і можливостями. 
Її самотній статус звеличує її гламурний і модний стиль життя 
так само, як і «патологізує» його як неправильну і дефектну 
соціальну проблему [4, с. 98–99].

Іноді жанр «чикліт» постає як «шик літ» (англ. chiс lit – 
«шикарна література»). Власне, формула «чикліт» розгляда-
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ється сьогодні як один із перспективних напрямів сучасної 
жіночої прози, як література для молодих жінок. Успіх рома-
нів «чикліт» дає змогу зафіксувати нові тенденції у розвитку 
сучасної масової літератури для жінок, що використовує стра-
тегії феміністської прози, але в дещо спрощеному варіанті. Так, 
жанр «чикліт» використовує мотиви випробувань і трансфор-
мації героїв, узятих із фантастичного казкового сюжету, і спів-
відносить їх із «популярним фемінізмом». Отже, жанр «чикліт» 
інкорпорує дискурси традиційної казки та феміністської рито-
рики в контексті сучасної масової культури [1, с. 6].

Дискурс жанру «чикліт» відображає постфеміністичні 
тенденції сучасного західного суспільства. Жіночі типажі за-
хідного жанру «чикліт» міцно ввійшли до парадигми масової 
культури.

Безпосередній, неформальний стиль викладу романів жан-
ру «чикліт» нагадує епістолярну форму, популярну серед рома-
ністів ХVIII ст., наприклад Френсіса Берні. У романах широко 
застосовується техніка «потоку свідомості», яку започаткували 
Вірджинія Вульф та інші модерністи. Усі ці прийоми надають 
читачеві можливість зануритись у свідомість кожного героя, 
спостерігати за його сприйняттям [3, с. 67].

Літературознавці зазначають, що «чикліт» як жанр також 
дуже схожий на жанр сучасних глянцевих журналів для жінок. 
Жіночі глянцеві журнали утримують аудиторію читачів завдя-
ки концентрації уваги на опікуванні їхньою зовнішністю, яку 
обіцяють покращити, але не завжди пояснюють це правильно. 
Так само романи жанру «чикліт» занурюють читача у світ, де 
краса ніколи не зникає. Відмінною рисою «чикліту» є те, що 
героїні відверто говорять про свої недоліки, навіть глузують із 
них, підкреслюють, що нічого ідеального не буває [7, с. 61].

Синтаксис жіночих глянцевих журналів, як і романів по-
стфеміністичного жанру, клаузальний (clausal), тобто часто 
використовуються вбудовані відступи. Речення починаються 
дієприкметниковими або прийменниковими конструкціями, 
включають герундій та інші віддієслівні конструкції. Пасивні 
конструкції вживаються відносно нечасто. Такий синтаксис за-
звичай описує дії, думки і почуття, а не конкретні факти [7, с. 4].

Автори романів жанру «чикліт» використовують у своїх 
творах мовні засоби, якими носії мови послуговуються у по-
всякденному спілкуванні. Важливою стильовою особливістю 
мови сучасних жіночих романів стала простота (у деяких ви-
падках вона доходить до примітивності) викладу інформації, 
так званий «легкий стиль», що спричинило практично повну 
відсутність складних і розгорнутих синтаксичних конструкцій. 
Легкість і простота подання матеріалу, з одного боку, дозволяє 
розширити коло потенційних читачів, із другого – є чітким ві-
дображенням зниження загального культурного рівня сучасно-
го читача. Використання сленгових виразів, розмовної (а іноді 
й ненормативної) лексики стало у наш час нормою, на що зму-
шені зважати автори. Причиною такого вжитку є особливості 
стилю «чикліту», який «має бути кокетливим, приємним, ко-
мічним, смішним, фривольним і легким. Це мова, якою корис-
туються жінки у повсякденному житті» [7, с. 3].

Отже, можна сформулювати основні особливості романів 
«чикліт»:

1) сюжет романів розкривається за допомогою розповіді від 
першої особи;

2) характерною рисою сюжету є формула «хеппі-енд»; 
3) мова романів значною мірою визначається сучасною ма-

совою культурою;

4) загальний тон оповіді довірливо-нейтральний, що поєд-
нує у собі гумор та іронію;

5) дискурс романів «чикліт» є поєднанням дискурсів тради-
ційної казки і сучасної феміністичної риторики;

6) за генетичною структурою дискурс «чикліту» є інтер-
текстуальним кодом жіночого сприйняття дійсності. Інтертек-
стуальність романів «чикліт» підтверджується тим, що жін-
ки-героїні зображені досвідченими споживачами мас-медійної 
продукції, а саме глянцевих видань та телевізійних програм, які 
мають попит на масовому ринку;

7) феномен жіночої героїні романів полягає у репрезентації 
образу сучасної жінки в епоху постфемінізму у різних сферах її 
життя. Героїня «чикліт» – це тип сучасної емансипованої жін-
ки, яка відстоює свої соціальні позиції і не боїться вступати у 
конфлікт із чоловічим, часто ворожим, світом;

8) М.Л. Болонєва стверджує, що романи «чикліт» є однією 
зі сфер репрезентації гендерних концептів MAN і WOMAN. 
Дискурс «чикліту» – це прямий дискурс щодо концепту 
WOMAN і перехресний стосовно концепту MAN. На осно-
ві ідеї про те, що будь-яка комунікація заснована на опозиції, 
можна виокремити опозицію гендерного дискурсу у просторі 
«чикліт»: прямий гендерний дискурс і перехресний гендерний 
дискурс. У романах «чикліт» представлено комбінацію обох: 
прямий дискурс – концепт WOMAN – репрезентується особою 
його носія – жінкою, яка і є референтом дискурсу; перехресний 
дискурс – концепт MAN – актуалізується із позиції адресан-
та-жінки. Як наслідок, залежно від адресанта дискурсу отри-
муємо різні картини репрезентації концептів MAN і WOMAN. 
У прямому і перехресному гендерних дискурсах з’являється 
можливість представити концепт WOMAN у сприйнятті чоло-
віка і навпаки. Дискурсний простір романів «чикліт» дозволяє 
простежити реалізацію механізму прямого дискурсу. Зміни 
в економічному, соціально-політичному і культурному житті 
суспільства початку ХХІ ст. знаходять своє відображення як  
у мові, так і в літературі. 

Висновки. Таким чином, «чикліт» – це сучасний літера-
турний жанр, який висвітлює життя сучасної жінки очами 
самої жінки. Незважаючи на невизначеність суспільства сто-
совно феномена цього жанру, «чикліт» існує і розвивається, 
стає об’єктом літературознавчих і мовознавчих досліджень. 
Основою дискурсу «чикліт» є інтертекстуальне поєднання 
дискурсів традиційної казки і жіночого роману у просторі ма-
сової культури.

Подальша перспектива дослідження полягає у когнітивних 
розвідках персонажного мовлення у романах жанру «чикліт».
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Цыганкова З. Н. Языковые особенности романов 
жанра «чиклит»

Аннотация. Статья посвящена исследованию языко-
вых особененостей романов жанра «чиклит». Определены 
предпосылки возникновения и распространения совре-
менного литературного жанра, выделены его характерные 
черты.

Ключевые слова: чиклит, постфеминиз, жанр, фено-
мен, дисскурс, стиль.

Tsygankova Z. Language peculiarities in chick lit novels
Summary. The article is devoted to language peculiarities 

of chick lit novels. Chick lit background and its dissemina-
tion is investigated as well as stylistics features of the genre. 
Chick lit discourse reflects postfeminist tendencies of modern 
western society Female types of western chick lit have become  
a part of mass culture paradigm.  

Key words: chick lit, postfeminism, genre, phenomenon, 
discourse, style.
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ПРИСЛІВНИКИ ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ  
В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

Анотація. У статті розглядаються прислівники давньо-
грецької мови просторової семантики. Прислівники роз-
поділено за групами залежно від їх значення, що охоплює 
поняття статичної локалізації і динамічного переміщення. 
Послідовно проводиться думка про те, що специфіка про-
сторових значень прислівників має тісний зв’язок зі спо-
собом творення цих одиниць і безпосередньо пов’язана з 
 особливостями світобачення носіїв давньогрецької мови.

Ключові слова: прислівник, частини мови, просторо-
ві зв’язки, семантика, семантичні групи, компонентний  
аналіз.

Постановка проблеми. Дослідники неодноразово підкрес-
лювали вплив на мову різних факторів культурно-суспільного, 
географічного, біологічного або антропологічного порядку, які 
зумовлюють її індивідуальність. Можливо, морфологічні, син-
таксичні й семантичні особливості конкретної мови, а отже, 
і закономірності виокремлення частин мови, також зумовлю-
ються подібними факторами. Як зазначає О.С. Кубрякова, мови 
з розвинутою системою морфології пов’язуються з еволюцією 
за семантичною або ономасіологічною ознакою. У них пере-
важає тенденція до закріплення в окремих частинах мови їх 
ономасіологічної значущості, предметної або ознакової сут-
ності, що підкреслюється й експліцитно виражається морфо-
логічними маркерами. Морфологічні категорії тут дозволяють 
позначити й представити в рельєфній, наочній формі основні 
ономасіологічні або номінативні категорії – предметність, 
процесуальність, ознаковість [5, с. 40]. Прикладом і яскравим 
представником мов такого типу є, зокрема, давньогрецька, в 
якій морфологічні категорії, властиві різним частинам мови, 
виявляють і об’єктивують сутність предметних, процесуальних 
та ознакових значень у їх розмаїтті. 

Таким чином, частини мови постають як особливі класи 
слів, що передають досвід людини в осмисленні світу, пред-
ставляють певні структури знання про нього й ґрунтуються 
на універсальних елементарних, базових уявленнях про орга-
нізацію довкілля і функціонування об’єктів у ньому. Розподіл 
масиву лексики за частинами мови видається доцільним для 
виявлення груп слів, що містять інформацію про таку осново-
положну світоглядну категорію, як простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прислівники як 
лексико-граматичний клас слів неодноразово вивчалися з різ-
них дослідницьких позицій. Так, синтаксичний критерій оцін-
ки статусу прислівників простежується у роботах О. Потебні, 
О. Шахматова [6; 8]. Ф. Фортунатов для аналізу прислівників 
застосував принцип «абстрактного морфологізму» [7]. У по-
дальших дослідженнях прислівника спостерігається тенденція 
до залучення усіх критеріїв оцінки частин мови: морфологічно-
го, синтаксичного, семантичного. Таким чином, прислівник по-
стає в усій багатогранності своїх ознак, властивостей і функцій 

(В. Виноградов [2, с. 273], І.Р. Вихованець [3, с. 17]). А. Веж-
бицька вважає «опорою» виокремлення частин мови семантич-
ні критерії й осмислює суттєві ознаки прислівника з позицій ре-
презентації у його семантичній структурі понять певного роду, 
зокрема, «універсальних концептів ДУЖЕ і ТАК» [1, с. 233].

На матеріалі давньогрецької мови функційні й семантич-
ні характеристики цього класу слів до сьогодні залишаються 
поза увагою мовознавців, що й зумовлює актуальність нашого  
дослідження.

Прислівники як одна з повнозначних частин мови беруть 
активну участь в об’єктивації структур знання, що належать до 
певного роду онтологічних категорій, і реалізують через своїх 
представників диференціацію сприйнятого, пізнаного та оціне-
ного людиною. У давньогрецькій мові вони мають свою специ-
фіку формування і функціонування. 

Мета статті полягає в описі системи просторових прислів-
ників давньогрецької мови, встановленні базових просторових 
концептів, вербалізованих давньогрецькими прислівниками, 
виявленні семантичних домінант у системі цих мовних оди-
ниць.

Виклад основного матеріалу. Аналіз семантичної струк-
тури одиниць однієї частини мови доцільно проводити в межах 
лексико-семантичних груп, які є об’єднанням слів за семан-
тичною спільністю зі встановленими парадигматичними зв’яз-
ками. У функційно-семантичному полі простору групування 
лексем відбувається навколо макроконцептів локативної кон-
цептосфери. При цьому самі лексеми постають як репрезен-
танти мікроконцептів, що відповідають елементарним семан-
тичним ознакам.

У системі просторових прислівників давньогрецької мови 
(всього 771 одиниця) знайшли вираження основні уявлен-
ня про рух і статичне місцеперебування, міру віддаленості, а 
також межу, стосовно якої визначається рух або локалізація 
об’єктів. Окремо вирізняється група прислівників, що уточню-
ють зовнішні властивості об’єктів, а також спосіб і характер 
дії, руху або розташування у просторі. Залежно від реалізації 
у семантичній структурі прислівників відповідних макро- й мі-
кроконцептів просторового дейксису формуються лексико-се-
мантичні групи.

1. Статична локалізованість (349 лексем)
1.1. Загальне або конкретне місцеперебування (117 лек-

сем):
ἀγκάς в обіймах; πού десь, де-небудь; Ἀβυδόθι в Абідо-

сі; ἀγορῆφι на зібранні; Ἀθήνησι в Афінах; αὐτόθι саме тут, 
у цьому місці; ἄλλοθι в іншому місці; ἑκασταχόθι повсю-
ди; διωρισμένως в обмеженому місці, місцями; ἐνθάδε тут; 
μηδαμόθι ніде; οἴκοι вдома, на батьківщині; Φθίηφι у Фтії; 
χερσόθι на суходолі; χαμαί на землі; αὐτοβοεί на місці злочи-
ну;  ὁμοῦ у тому самому місці та ін.;
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ἣ δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ᾽ Ἀφροδίτη μητρὸς 
ἑῆς: ἣ δ᾽ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν (Hom. Il. 5.370–371) –  
богиня Афродіта кинулась у ноги своїй матері, Діоні; вона ж 
узяла в обійми дочку; λέγεται δὲ καὶ ὡς ἐλαῖαι ἦσαν ἄλλοθι 
γῆς οὐδαμοῦ κατὰ χρόνον ἐκεῖνον ἢ ἐν Ἀθήνῃσι (Hdt. Hist. 
5.82.2) – говорять, що в ті часи ніде не росли оливи, тільки  
в Афінах.

1.2. Дистантне розташування (міра віддаленості)  
(60 лексем):

ἄγχι близько, впритул; ἀποτῆλε далеко від; αὐτοσχεδόν 
поблизу; ἐγγύς близько, на близькій відстані; ἑκάς далеко, вда-
лині; πάρεγγυς близько, у безпосередній близькості; πέλας 
близько; μακρῶς далеко, на великій відстані; συσταδόν по-
близу, впритул; ἀπόπροθι далеко, вдалині; ἐκποδῶν вдалині, 
осторонь; πλησίον поблизу, близько та ін.;

αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην, ἄγχι 
σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι (Hom. Od. 1.156–
157) – тут Телемах обережно сказав світлоокій Афіні, близько 
голову нахиливши, щоб інші не почули; ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἠυγένειος 
ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας, νεβροῦ φθεγξαμένας τις ἐν 
οὔρεσιν ὠμοφάγος λῖς ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ 
δαῖτα (Theocr. 13. 61–63) – як лев благородний, далеко почув-
ши голос оленя, що блукає у гірських хащах, поспішає із лігви-
ща до готової їжі.

1.3. Розташування щодо верхньої межі (34 лексеми):
ἀνά нагорі, зверху; ἄχρι поверх, впритул; ἐπιπολαίως  

на поверхні; ὕψι зверху, у височині; ἀναβάδην високо, на ви-
сочині; ἐφύπερθεν поверх, зверху; κατάκρηθεν над головою, 
зверху; ὑψοῦ наверху, вгорі; ἄκρον зверху, поверх; ὄρθιον  
угору, зверху, поверх та ін.;

ὕψι δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ 
πήχυιον προύχοντα περὶ σκαλμοῖσιν ἔδησαν (Apoll. Phod. 
1.378–379) – угору з обох боків корабля підняли вони весла, щоб 
виступали на лікоть, і до кочетів їх прив’язали; καὶ Κορίνθιοι 
καὶ Πελληνῆς καὶ Φλειάσιοι ὄρθιον ἑτέραν ἐπορεύοντο 
(Thuc. Hist. 5.58.4) – а коринтяни, пелленці й фліунтці йшли 
іншим шляхом зверху.

1.4. Розташування щодо нижньої межі (15 лексем):
ὑπό унизу, знизу; ἔνερθεν знизу; ὑπένερθεν унизу, знизу 

під землею, у підземному царстві; ὑποκάτωθεν знизу, нижче; 
ἀμφουδίς із землі, знизу; ὑπόβρυχα під водою; κάταντα зго-
ри вниз, під гору та ін.;

τόλμα δ᾽ οὐ γὰρ ἀνάξεις ποτ᾽ ἔνερθεν κλαίων τοὺς 
φθιμένους ἄνω (Eur. Alc. 985–986) – наважуйся, адже сльоза-
ми ти ніколи не повернеш мертвих знизу наверх; τῶν ὑψηλῶν 
εἰς τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι νάπας ὅσαι κοῖλαι, τὰς ἐκροὰς αὐτῶν 
εἴργοντας οἰκοδομήμασί τε καὶ ταφρεύμασιν, ὅπως ἂν 
τὰ παρὰ τοῦ Διὸς ὕδατα καταδεχόμεναι καὶ πίνουσαι, 
τοῖς ὑποκάτωθεν ἀγροῖς τε καὶ τόποις πᾶσιν νάματα καὶ 
κρήνας ποιοῦσαι,  (Plat. Leg. 6. 761 b) – треба загородити наси-
пами та ровами джерела, щоб там накопичувалися та збиралися 
дощові води, утворюючи для всіх нижче розташованих полів та 
місцевостей джерела та струмки.

1.5. Розташування щодо передньої межі (33 лексеми):
ἄντα прямо навпроти, обличчям до обличчя; ἀντιθέτως 

один проти одного; ἀντικρύ проти, прямо; ἰθύς прямо на-
впроти, обличчям до обличчя; κατάντηστιν прямо навпро-
ти; καταντικρύ прямо навпроти; πρό спереду, попереду; 
ἔμπροσθεν спереду, попереду; μετωπηδόν фронтом уперед; 
πάροιθεν спереду, попереду; ἀντίπρῳρον носовою частиною 

уперед; προπρηνές уперед; πρόπρυμνα кормою уперед та ін.;
καὶ περαιωθεὶς ἐπὶ τὴν ἤπειρον τὴν ἀντικρὺ 

κατετόξευσεν ἐπὶ τοῦ Καυκάσου τὸν ἐσθίοντα τὸ τοῦ 
Προμηθέως ἧπαρ ἀετόν, ὄντα Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος 
(Apollod. Bibl. 2.5.11) – переправившись на протилежний 
материк, він застрелив на Кавказі з лука орла (породження  
Єхідни і Тифона), що з’їдав печінку Прометея; ἀπὸ σημείου 
ἑνὸς ἄφνω ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔπλεον, 
ὡς εἶχε τάχους ἕκαστος, ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους, καὶ ἤλπιζον 
πάσας τὰς ναῦς ἀπολήψεσθαι (Thuc. Hist. 2.90.4) – за одним 
сигналом вони розвернулися фронтом уперед і попливли яко-
мога швидше на афінян, сподіваючись перехопити їхні кораблі.

1.6. Розташування щодо задньої межі (16 лексем):
ὀπίσω, ὕστερον, ἐξόπιθεν, μετόπισθεν, κατόπιν ззаду, 

позаду; παλιμπυγηδόν задом наперед та ін.;
τὴν ἕτερος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα ἰδνωθεὶς 

ὀπίσω (Hom. Od. 8.374–375) – він кинув його [м’яч] до хмар, 
що тінь наводять, відкинувшись назад; οἷς ἕτεροι κατόπιν 
τὰς ἀσπίδας ἔφερον, ὅπως ἐκεῖνοι ῥᾷον προσβαίνοιεν, καὶ 
ἔμελλον δώσειν ὁπότε πρὸς τοῖς πολεμίοις εἶεν (Thuc. Hist. 
3.22.3) – за ними інші несли щити, щоб їм легше було підні-
матись, а щити мали передати, як тільки вони наблизяться до 
противників.

1.7. Розташування щодо внутрішньої межі (20 лексем):
εἴσω, ἐν, ἔνδοι, ἔνδοθι усередині; ἐνδοτάτω у самій гли-

бині; εἴσωθεν зсередини, всередині; μετά зокрема, посеред; 
μεταξύ, μέσον, μεσηγύς посеред, усередині, посередині та ін.;

κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς ἵσταντ᾽ ἀθανάτοις ἐναλίγκιοι, 
οἵ ῥ᾽ ὑπ᾽ ἀπήνης ἡμιόνους ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω 
(Hom. Od. 7.4–6) – вийшли назустріч їй молоді, безсмертним 
подібні брати, вони розпрягли мулів і віднесли всередину одяг; 
ὡς δὲ ἐγένοντο κατὰ τὴν μεταξὺ κειμένην θάλασσαν 
Σιγείου καὶ Χερρονήσου, ὤλισθεν εἰς τὸν βυθὸν ἡ Ἕλλη 
(Apollod. Bibl. 1.9.1) – коли вони опинилися над морем, що ле-
жить посередині між Сігеєм та Херронесом, Гела скотилась у 
безодню.

1.8. Розташування щодо зовнішньої межі (33 лексеми):
ἑξῆς у ряд, поряд, один біля одного; ἔξω зовні, ззовні; 

ἐσχάτως скраю, у кінці, на останньому місці; παρά поряд, 
біля, поблизу; παρακειμένως паралельно, слідом за; πάραντα 
убік; ἄκροθεν наприкінці; διχόθεν з обох боків; ἔκτοσθεν 
зовні; θύραθεν зовні, збоку; πλευρόθεν збоку; βύζην щіль-
но, впритул; ἐνδέξια з правого боку, справа; ἐπιδέξια справа  
та ін.;

ὡς δὲ κατὰ νώτου ἐγένετο ἰούσης τῆς γυναικός ἐς τὴν 
κοίτην, ὑπεκδὺς ἐχώρεε ἔξω, καὶ ἡ γυνὴ ἐπορᾷ μιν ἐξιόντα 
(Hdt. Hist. 1.10.2) – коли жінка, йдучи до ліжка, повернулася до 
нього спиною, він одразу ж вийшов назовні, але жінка помі-
тила, як він виходив; πρὸ δ᾽ ἄρ᾽ οὐρῆες κίον αὐτῶν. πολλὰ 
δ᾽ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ᾽ ἦλθον (Hom. Il. 
23.114–115) – перед ними йдуть стражники, долаючи шлях то 
вгору, то вниз, то збоку, то впоперек.

1.9. Розташування по колу (21 лексема):
ἀμφί довкола, звідусіль, з обох (з усіх) боків; κυκλικῶς 

по колу, колоподібно; περί довкола; πέριξ довкола, навкруги; 
ἐπιστροφάδην в усі боки, довкола (себе); κυκλόθεν довкола, 
навкруги; περισταδόν (стоячи) довкола, (оточуючи) з усіх бо-
ків; κύκλῳ довкола, навкруги та ін.;

ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς ἕρδομεν 
ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας (Hom. Il. 2.305–306) –  
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ми довкола криниці на святих вівтарях правили відбірні  
гекатомби безсмертним богам; οἳ μὲν ἐξ ἐναντίης 
ἐπισπόμενοι καὶ τὸ ἔρυμα τοῦ τείχεος συγχώσαντες, οἳ δὲ 
περιελθόντες πάντοθεν περισταδόν (Hdt. Hist. 7.225.3) – 
одні, переслідуючи еллінів спереду, зруйнували захисну стіну, 
а інші оточили з усіх боків.

2. Динамічне переміщення (301 лексема)
2.1. Позитивна динаміка (170 лексем):
ἄναντα угору, наверх; ἀπεστραμμένως у зворотний бік; 

ἔμπαλιν назад, навпаки; ἔνθα туди, сюди; ἐνταῦθα сюди, 
до цього місця, у це місце; πέραν на той бік, на протилеж-
ний бік; πόρρω уперед, далі; πρό уперед; Ἀθήναζε в Афіни; 
Αἰγυπτόνδε до Єгипту; ἅλαδε у море; αὐτόσε саме туди; 
ἑκασταχόσε в усі боки, повсюди; νειόθι до глибини; νομόνδε 
до пасовиська; οὖδασδε на землю, додолу; πανταχοῖ повсю-
ди, в усі місця; προβάδην просуваючись уперед, на ходу впе-
ред; σταθμόνδε у своє помешкання; ἀλλαχῇ в інше місце; 
ἐκποδῶν геть, убік, далеко, вдалечінь; ἰθεῖαν прямо; τῇ у це 
місце, сюди; πενταχοῦ у п’яти напрямках та ін.;

ὁ δὲ πολλὰ μὲν τῶν μαντίων ἀπαγορευόντων 
πολλὰ δὲ τῶν φίλων ἐστέλλετο αὐτόσε (Hdt. Hist. 
3.124.1) – він, незважаючи на численні попередження віщу-
нів та друзів, сам вирушив туди; πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν 
ἀφικάνεις, πρῶτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι 
ἑσπέριος (Hom. Od. 9.450–451) – першим опівдні ти біг до по-
току, першим і ввечері повертався в оселю; ταῦτα δὴ πάντ᾽ 
αὐτοὶ παρεσκευασμένοι καὶ ποιήσαντες φανερὰ τοὺς 
ἄλλους ἤδη παρακαλῶμεν, καὶ τοὺς ταῦτα διδάξοντας 
ἐκπέμπωμεν πρέσβεις πανταχοῖ, εἰς Πελοπόννησον, εἰς 
Ῥόδον, εἰς Χίον, ὡς βασιλέα (Dem. 9.71) – ми це самі влашту-
ємо, звернемося до інших і для роз’яснення справи надішлемо 
послів усюди – до Пелопоннесу, Родосу, Хіосу, до царя.

2.2. Негативна динаміка (131 лексема):
ἀγορῆθεν із зібрання, з площі; ἀγρόθεν із поля, з села; 

Ἀθήνηθεν з Афін; ἀλλαχόθεν з іншого місця; ἄνωθεν 
зверху, з висоти; βυσσόθεν із глибини моря, із морського 
дна; Γαδειρόθεν із Гадір; γῆθεν із, із-під землі; δαίτηθεν  
з бенкету; ἱππόθεν з (дерев’яного) коня; κλισίηθεν з намету, 
з куреня; Κρήτηθεν із Криту; μυκτηρόθεν із носа; νοτόθεν  
із півдня; ὀλιγαχόθεν із небагатьох місць; οὐρανόθεν із неба; 
πεδόθεν із землі; πορρωτέρωθεν із більш далекої відстані; 
τηλόθεν здалеку; Τροίαθεν із Трої; ὑπερωϊόθην із верхнього 
поверху, зверху; χερσόθεν із суходолу, від берега та ін.;

ἀλλ᾽ αὔτως ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι 
σπερχόμενοι (Apoll. Phod. 1. 876–877) – вони пішли із зібран-
ня і швидко почали збиратись у похід; οὗτος Δαρείῳ προσήιε 
φόρος ἀπὸ τῆς τε Ἀσίης καὶ τῆς Λιβύης ὀλιγαχόθεν  
(Hdt. Hist. 3.96.1) – ця данина надходила Дарію з Азії та  
з небагатьох місць Лівії; καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ 
Πύλου ἐλθὼν τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης (Hom. Il. 1.269-270) – 
я приєднався до них, прийшовши здалека, покинувши Пілос і 
землю Апії.

3. Вказівка на форму об’єктів, спосіб дії (121 лексема):
ἀκλινέως абсолютно прямо; ἄνδιχα навпіл, на дві ча-

стини; ἀπαλλάξ поперемінно; διαμπερές наскрізь, навиліт; 
διάτριχα на три частини; δόχμια навскіс, поперек; ἐπιμίξ 
безладно, без розбору; θολοειδῶς куполоподібно, за купо-
лоподібною кривою; ἰσορρόπως у стані рівноваги, стійко; 
κρυσταλλοειδῶς на кшталт льоду, як лід; κυβικῶς у вигля-
ді куба; κυλινδρικῶς у формі валу, циліндрично; μεγαλωστί 

широко, на широкому просторі; μίγδα упереміш, разом; 
πλαγίως криво, навскіс; πυροειδῶς у вигляді вогню, подібно 
до полум’я; ῥευστικῶς у рідкому стані; φοινικτικῶς у пур-
пуровому кольорі; ὠχραντικῶς у жовтому кольорі; ἀποτάδην 
у витягнутому стані; βάδην кроком, пішки; ἰλαδόν натовпа-
ми, масами; λογάδην збираючи докупи; ὁμιλαδόν групами, 
загонами; ὀρθοστάδην стоячи, на ногах; ὀρχηδόν  по одно-
му, один за одним; περιβάδην сидячи верхи; περιπλέγδην  
обвиваючись; πλινθηδόν на кшталт цегли; συνοχηδόν зі-
бравши разом, стискаючи; ὑπονομηδόν через підземний хід, 
через підкоп; φαλαγγηδόν фалангами, колонами, зімкнутими 
лавами; φοράδην несучи на носилках; θαμά щільною масою,  
густо; τύρβα безладно, впереміш; τυτθά дрібно, на дрібні 
шматочки; ὑπασπίδια прикриваючись щитом та ін.;

οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνὰ γαῖαν 
κεκριμέναι κατὰ φῦλα διάτριχα ναιετάασκον (Apoll.  
Phod. 2. 995–996) – адже вони живуть не в одному місті  
разом, але розділяються у тій землі на три частини за пле-
менами; οἳ δὲ μάχοντο Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν  
(Hom. Il. 12.2–3) – билися данайці із троянцями всі разом; μόναι 
δὲ δύο λεγεῶνες οὕτω γὰρ τὰ τάγματα Ῥωμαῖοι καλοῦσιν, 
ἐπίκλησιν ἡ μὲν Οὐϊτελλίου Ἅρπαξ, ἡ δὲ Ὄθωνος Βοηθός, 
εἰς πεδίον ἐξελίξασαι ψιλὸν καὶ ἀναπεπταμένον, νόμιμόν 
τινα μάχην, συμπεσοῦσαι φαλαγγηδόν, ἐμάχοντο πολὺν 
χρόνον (Plut. Oth. 12.3) – тільки два легіони (адже так римляни 
називають загони), «Хижак» і «Захисник», якими командували 
Вітеллій та Отон, змогли розвернутися на гладкій та пласкій 
рівнині й довго вести бій щільними фалангами.

Просторові прислівники демонструють різноманітні спо-
соби оформлення і закріплення за мовним знаком певного 
типу просторового зв’язку. Так, наприклад, загальне значення 
статичного розташування, а також опозиції «близько/далеко» 
виражається здебільшого через систему власне прислівників, 
що часто корелюють із відповідними формами первинних 
прийменників (ἑκάς далеко; ἴκταρ близько, поряд; ἐγγύς 
близько, поблизу; παρά біля; τῆλε далеко). Протиставлення 
«верхня/нижня межа», як правило, оформляється за допомо-
гою адвербіальних постфіксів (ἀνέκαθεν зверху, з висоти; 
ἐπάνωθεν зверху, наверху; καθύπερθεν зверху; ὑψόθι навер-
ху, вгорі; ὑποκάτωθεν знизу, нижче). Опозиція «внутрішня/
зовнішня межа» виражається одиницями різних дериваційних 
моделей: у першому випадку – власне прислівники (ἔνδον 
всередині; μεσηγύς посред, усередині, у проміжку; μεταξύ 
посеред, усередині; εἴσω всередину; ἐν всередині), у друго-
му – лексеми, утворені за допомогою адвербіальних постфік-
сів (ἀμφοτέρωθεν з обох боків; θύραθεν ззовні, назовні; 
πλευρόθεν збоку; ἔξωθεν ззовні).

Значення руху, або динаміки, передається здебільшого 
прислівниками з адвербіальними постфіксами з семантикою 
наближення або віддалення (ἀλλαχόσε в інше місце; ἄστυδε 
в місто; ἐκεῖθεν звідти, з того місця, з того боку; Θρῄκηνδε 
у Фракію; Δωδώναθεν з Додони). Варіанти позначення  
форми об’єктів, способу дії виражаються прислівниками, що 
репрезентують різні словотвірні моделі (διαμπερές наскрізь, 
упритул; ἴκταρ разом; καταμόνας по одному, на самоті; 
κωμηδόν окремими селами; μονίμως  залишаючись на міс-
ці; ὀρθοστάδην стоячи, стоячи на ногах; τετραχῇ на чотири  
частини; φορμηδόν хрестоподібно).

Висновки. Кількісний склад одиниць у розглянутих лек-
сико-семантичних групах дозволяє зробити висновки щодо 
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домінант у системі просторових опозицій. Так, статичне місце-
перебування загалом виражається більшою кількістю одиниць 
(349), ніж динамічний рух (170 позитивна динаміка й 131 не-
гативна динаміка). У групі статичних прислівників домінант-
ними виявляються концепти «далеко» (пор. «близько»), «верх-
ня межа» (пор. «нижня межа»), «передня межа» (пор. «нижня 
межа»), «зовнішня межа» (пор. «внутрішня межа»). Такі дані 
цілком збігаються із висновками щодо кількісного аналізу від-
повідних лексико-семантичних груп просторових іменників та 
прикметників. 

Таким чином, прислівники давньогрецької мови постають 
як велика група одиниць, що беруть активну участь у виражен-
ні просторових зв’язків, об’єктивуючи в мові ключові точки у 
системі координат просторового дейксису. Група просторових 
прислівників включає одиниці, що уточнюють аспекти ста-
тичної локалізації об’єктів щодо меж різних типів, динаміч-
ного переміщення та специфічні ознаки способу дії, характе-
ристики форми тощо. Аналіз кількісного складу прислівників 
різних лексико-семантичних груп виявив типові й для інших 
лексико-граматичних класів давньогрецької мови закономір-
ності (зокрема, іменників та прикметників). До них належать, 
зокрема, домінантні позначення статичного місцеперебування 
порівняно з динамічним, вказівка на далеку відстань порівня-
но з близькою, особливий акцент на зовнішню межу, зокрема 
верхню і передню. Така статистика в групах просторових при-
слівників підтверджує значущість вказаних аспектів просторо-
вого дейксису для носіїв давньогрецької мови.

Перспективою дослідження вважаємо подальший аналіз 
лексико-семантичної системи давньогрецької мови з погляду 
репрезентації у її елементах різних структур знання, встанов-
лення у цій системі як універсальних, так і етноспецифічних 
рис, властивих давньогрецькій мовній свідомості.
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Чекарева Е. С. Наречия пространственной семан-
тики в древнегреческом языке

Аннотация. В статье рассматриваются наречия древ-
негреческого языка пространственной семантики. Наре-
чия разделены на группы в зависимости от их значения, 
которое охватывает понятия статической локализации и 
динамического перемещения. Последовательно проводит-
ся мысль о том, что специфика пространственных значе-
ний наречий тесно связана со способом образования этих 
единиц и коррелирует с особенностями мировоззрения но-
сителей древнегреческого языка.

Ключевые слова: наречие, части речи, простран-
ственные отношения, семантика, семантические группы, 
компонентный анализ.

Chekareva Y. Spatial meaning adverbs in Ancient 
Greek

Summary. The article represents an analysis of adverbs 
with the spatial meaning in Ancient Greek. The adverbs are 
divided in groups depending on their semantics (static localiz-
ation or dynamic movement) and morphological types. There 
is an emphasis on the connection between the spatial meanings 
of adverbs and the way of their composition correlating with 
the mentality of Ancient Greek owners.

Key words: adverb, parts of speech, spatial meaning, 
semantics, semantic groups, component analysis. 
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О СООТНОШЕНИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
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И ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В статье затронуты вопросы семантико- 
функционального описания словообразовательных аф-
фиксов, что позволяет объяснить их роль в деривацион-
ных процессах различных типов, решить проблему ин-
терпретации неоднозначности морфем и представление  
их в грамматиках русского и украинского языков и в сло-
варях, отражающих словообразовательную структуру про-
изводного слова.

Ключевые слова: производное слово, словообразова-
тельный ряд, словообразовательное гнездо, словообразо-
вательное значение, формант.

Постановка проблемы. Сопоставляя производные при-
лагательные по степени обобщенности словообразовательных 
значений, какие они выражают, можно отметить, что лишь не-
большая группа производных направлена на выражение имен-
но общей связи с тем, что называет мотивирующая основа. 
Соответственно, их словообразовательное значение является 
более обобщенным и относится к высшей точке иерархии сло-
вообразовательных значений. У подавляющего большинства 
прилагательных тип словообразовательного значения носит 
конкретизирующий, уточняющий характер. Это объясняется 
наличием определенной взаимозависимости семантики произ-
водного аффиксального слова и его структуры, что есть резуль-
татом действия системных закономерностей взаимной избира-
тельности компонентов аффиксальных мотиватов. Последнее 
проявляется, прежде всего, в сочетаемости аффиксов с моти-
вирующими основами только определенных лексико-грам-
матических классов. Взаимоизбирательность мотивирующих 
основ и аффиксов проявляется в разной активности самих мо-
тивирующих основ конкретных лексико-грамматических клас-
сов. Для исследуемой в работе подсистемы словообразования 
наиболее типичным оказывается взаимодействие суффиксов 
с именными мотивирующими основами. Например, значения 
«наличия», «подобия», «принадлежности», «возможности/
невозможности» и др. предстают как определенный тип отно-
шений. Поэтому они располагаются на более низкой степени в 
иерархии значений. 

Цель статьи – показать принципы соотношения слово- 
образовательных значений производных слов на примере при-
лагательных и их морфологических показателей в обоих языках.

Объект описания составляют словообразовательные ряды 
имен прилагательных.

Предметом исследования являются словообразовательные 
значения и их морфологические показатели в русском и укра-
инском языках.

Изложение основного материала. Среди прилагатель-
ных с транспонирующим словообразовательным значением, 
а именно «наличия», «каузации», «склонности» выделяются 
такие, что могут быть модифицированы и по линии негации 
(отрицания), ср.: комфорт → комфортабельный и некомфор-
табельный. В этом случае транспонирующие словообразо-
вательные значения предстают как комплексные значения, 
которым противостоят значения только наличия, либо только 
каузации, либо только отрицания (негации). 

 Особого внимания в определении словообразовательных 
значений заслуживают, на наш взгляд, производные относи-
тельные прилагательные. Невзирая на наличие субстантивной, 
глагольной, наречной и другой мотивации, эти прилагательные 
обозначают не сами предметы (процессы, обстоятельства и 
др.), а статические качества, которые следуют из самой приро-
ды предмета. Например, русское слово рассыпчатый (пирог), 
на первый взгляд, указывает на отношение к процессу – «такой, 
что рассыпается». Однако слово рассыпчатый служит, прежде 
всего, для выражения особенного качества – структуры пирога, 
пирожного и пр. Прилагательное вечерний (звон) через отно-
шение к существительному вечер отмечает реальное качество – 
вечернее время звона. При определении словообразовательных 
значений следует учитывать то, что мотивация может терять 
свое самостоятельное предметное значение и отходить на вто-
рой план, уступая в этом обозначению конкретного качества, 
ср. горный (озеро, дорога) – «расположенный в горах» – локаль-
ное  значение, горный (лыжи, артиллерия) – «предназначенный 
для использования в горах» – функциональное значение. Таким 
образом, обращение к мотивирующему слову (основе) не дает 
возможности раскрыть всего разнообразия значений прила-
гательного. Мои наблюдения показывают, что у прилагатель-
ных разнообразие словообразовательных значений полностью 
зависит от лексического значения. Так, лексическое значение 
качественных прилагательных резко отличается от значения 
предметных прилагательных, во-первых, отсутствием самого 
компонента предметности, во-вторых, характером и способом 
выражения качества. Предметные прилагательные типа лисий, 
волчий, собачий, кошачий, медвежий имеют значение «недели-
мое, диффузное», ср. «такой, как у…». У качественных прила-
гательных оно аналитическое, расчлененное.

Как отмечает З.А. Харитончик [7], наиболее значительным 
для системы словообразовательных значений прилагательных 
является различение ролей субъекта и объекта, которые детер-
минируют оппозицию значений поссесивности и каузации, 
Так, например, оппозиция производных осторожный, глиня-
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ный, глинистый, магический, государственный, президент- 
ский //обережний, глиняный, магичный, глинистий, державний, 
президентський строится именно на оппозиции субъектно- 
объективных ролей мотивирующих единиц, в пропозиции, ср.: 
глина – глинистый (земля, почва) – земля / грунт, что содержит, 
имеет глину;  влияние – влиятельный (мужчина) – «мужчина, 
который имеет влияние»; государство – государственный  
(структура, подраздел) – «государство имеет структуру, под-
раздел». Структура пропозиции, которая лежит в основе про-
изводных прилагательных, может быть представлена такими 
пропозициональными формулами: Y имеет Х, где Х – произ-
водное слово (дериват типа глинистый, магический); Х имеет 
(принадлежит) Y (дериват типа государственный, правитель-
ственный и др.). 

Таким образом, словообразовательное значение прилага-
тельных «который есть», «который принадлежит» связыва-
ется с одним типом отношений, и только направленность этого 
отношения – от субъекта или на объект – детерминирует их 
отличие один от другого. Поэтому, на наш взгляд, очень пра-
вильно и справедливо интерпретирует понятие поссесивно-
сти О.Н. Селиверстова: «Сферой поссесивности Х-а является  
1) все то, что распространяется вместо Х-а, а также 2) то, что 
несет в себе хотя бы  элемент самого  Х-а» [5, c. 26].

Более сильными элементами оппозиции отличаются дери-
ваты со значением наличия или каузации. Это находит отраже-
ние в разном объеме соответствующих словообразовательных 
рядов производных прилагательных. 

Разнонаправленная зависимость от отношений в пропози-
ции сказывается и на значении тождественности (идентично-
сти). Определенная рефлексия пропозициональных отношений 
наблюдается также в производных прилагательных со значени-
ем локативности, темпоральности и др.1 

Проведенный анализ соотношения словообразователь-
ных значений и их морфологических показателей в русском и 
украинском языках показал, что в сфере деривационной мор-
фологии этих языков царит закон морфологической асимме-
трии: ни одно из словообразовательных значений не оказыва-
ется связанным только с одним способом выражения, с одной 
стороны; почти все аффиксы демонстрируют способность вы-
ступать маркерами нескольких словообразовательных значе-
ний, с другой стороны. Если сравнивать формальные средства 
по числу выражаемых ими словообразовательных значений,  
то можно отметить существенное различие в классе суффик-
сальных морфем между транспонирующими и модифициру-
ющими суффиксами. Транспонирующие суффиксы в системе 
имени прилагательного являются показателем большего числа 
словообразовательных значений по сравнению с модифициру-
ющими. Отличаются они и от префиксальных аффиксов, так как 
последние в подавляющем большинстве выступают носителя-
ми одного какого-либо определенного словообразовательного 
значения (например, префиксы супер=, гипер=, архи= связаны 
только со значением увеличительности; а=, не=, ир= – толь-
ко со значением отрицания и т. д.). Проведенные наблюдения  
в области моделирования словообразовательных рядов позво-

ляют сделать вывод, что подобные ограничения в семантиче-
ской нагрузке префиксальных морфем объясняется тем, что об-
разование прилагательных – это, в основном, сфера действия  
суффиксации.

Вполне соглашаюсь с мнением З.А. Харитончик: «Даже 
создав индекс словообразовательных значений, которые могут 
быть идентифицированы тем или иным словообразовательным 
средством, или, наоборот, исчислив все словообразовательные 
значения, которые может указывать тот или иной аффикс, мы тем 
не менее далеки от формулировки правил и закономерностей, 
согласно которым происходит сочетание определенной про-
изводящей базы именно с определенной морфемой» [7, с. 63].

Представляется, что одна из трудностей словообразова-
тельного синтеза заключается даже не в исчислении семанти-
ческих преобразований, которым может подвергнуться та или 
иная производящая база. Зная семантику производящей базы 
и естественную логику вещей, вполне можно предсказать, 
какие смыслы могут быть «приращены» в ходе словообразо-
вательных операций, а сами семантические преобразования  
в большинстве своем универсальны. Число ономасиологи-
ческих категорий языка и, соответственно, число общих оно-
масиологических заданий, выполняемых в ходе словообра-
зовательных операций, ограничено. Сами же семантические 
преобразования оказываются в основном универсальными.

Вторая трудность заключается в сложности предсказания и 
формулирования правил выбора из всего разнообразия слово-
образовательных средств тех из них, сочетание производящих 
баз с которыми может дать нужный результат – маркированные 
определенными аффиксами, несущие определенные словоо-
бразовательные значения производные слова. 

Имеющая место при образовании прилагательных вариа-
тивность словообразовательных средств, маркирующих одно 
и то же словообразовательное значение, диктует постановку 
ряда теоретических проблем, таких как семантические пробле-
мы тождества/различия суффиксальных морфем, полисемии/ 
омонимии, тождества/различия структурно идентичных про-
изводных слов, характеризуемых несколькими словообразова-
тельными значениями, и нескольких других.

Асимметрия суффиксов и словообразовательных моделей 
ставит вопрос о том, в чем смысл многочисленных словообра-
зовательных средств, если все они направлены на выражение 
одного и того же словообразовательного значения. Варианты 
языковой оболочки в словообразовании объясняются избира-
тельностью сочетаний аффиксов и классов производящих баз, 
в более или менее строгой закрепленности смысловых модифи-
каций того или иного словообразовательного значения за кон-
кретным типом производящих, маркированных определенным 
аффиксом [1; 6–8].

К сожалению, необходимо констатировать, что до сих пор со-
временная дериватология не имеет исчерпывающей семантиче-
ской классификации, дающей более или менее полное описание 
словообразовательных потенций лексических единиц различной 
семантики, сочетаемостных возможностей аффиксов. «Установ-
ление семантических классов, характеризуемых отсутствием 
словообразовательного потенциала вообще, равно как и опреде-
ление семантических классов, активно участвующих в словообра-
зовательных процессах и образующих базис системы словообра-
зования, выявление свойств, детерминирующих порождающую 
способность слов и ее величину, установление законов изби-
рательности семантических классов единиц и определенных 

1 Для производных, значение которых предопределяется типом пропозиции, ле-
жащей в их  основе (денотативным, номинативным или сигнификативным), и типом 
тождественности, что устанавливается между членами предложения (см.: Арутю-
нова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. – М.; Наука, 
1976. – 383 с.) релевантным оказывается то, между какими величинами устанавливает-
ся тождественность: определяемым и определяющим, двумя определяющими или же 
двумя определяемыми (см.: Шепель Ю.А. Моделирование словообразовательных рядов 
слов. – Днепропетровск: Наука и образование, 2000. – С. 34). 
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словообразовательных средств или даже групп словообразова-
тельных средств – актуальная задача дериватологии» [3, с. 65].

Отечественная лингвистика объясняет это следующими 
причинами.

Современной дериватологией не установлены до сих пор 
принципы, которые определяют выбор словообразующих еди-
ниц внутри семантических классов (лицо, деятель, профессия 
и т. д.).

Остается неясным, какой степени обобщенности или дета-
лизации должна быть семантическая классификация произво-
дящих баз, чтобы охватить сочетаемость их с аффиксами.

Вопросы семантического моделирования словообразова-
тельных явлений требуют дальнейшего изучения роли потен-
циальных сем, актуализируемых в определенных ситуациях и 
определяющих порой словообразовательную активность слова.

В процессе деривации одни и те же единицы могут всту-
пать во взаимодействие с несколькими аффиксами, что приво-
дит к созданию определенных словообразовательных парадигм 
производных, довольно часто с единым словообразовательным 
значением.

На семантическом уровне проявляется семантическая пара-
дигма происходящих в языке словообразовательных операций. 
Парадигматические объединения обнаруживают причины су-
ществования многих словообразовательных средств для выра-
жения одного словообразовательного значения, дают разгадку  
морфологической асимметрии в сфере деривации.

Вместе с тем, именно в таких парадигматических объеди-
нениях более четко выявляется причина существования многих 
словообразовательных средств для выражения одного словоо-
бразовательного значения. Более того, именно в них можно, на 
наш взгляд, найти разгадку морфологической асимметрии в сфе-
ре деривации, так как производные в таких парадигмах демон-
стрируют наиболее четко и явно, однозначно более или менее 
строгую закрепленность тех или иных модификаций определен-
ных словообразовательных значений за конкретным аффиксаль-
ным типом производных. На уровне смысловых модификаций 
общих словообразовательных значений асимметрия не прини-
мает тех широких масштабов, в которых она присуща более вы-
сокому уровню. Модификации словообразовательного значения 
в том или ином типе производных, маркированных определен-
ным аффиксом, не совпадают, как правило, с модификациями 
этого же словообразовательного значения в другом структурном 
типе деривации. То есть, с разной языковой оболочкой связыва-
ется разный смысл [3; 4]. В системе имен прилагательных это 
находит отражение, скажем, в том, что определенные точки шка-
лы квалификации закрепляются за определенными типами аф-
фиксальных производных, ср., например, негация и отрицание, 
чрезмерная и/или большая степень наличия признака и недо-
статочность (невысокий – высочайший – выше; безразличный – 
небезразличный, нехороший и небесформенный). Вместе с тем, 
следует заметить, что границы между точками на этой шкале мо-
гут быть размыты, например, в системе отсубстантивных отно-
сительных прилагательных. Это детерминирует квантитативные 
различия между производными (лимоновый – лимонный, камен-
ный – каменистый, ракушковый – ракушечный), что приводит  
к возникновению семантического параллелизма и паронимии.

Таким образом, палитра словообразовательных значений  
и их возможных модификаций есть той основой, на базе кото-
рой развивается, с одной стороны, диффузность, а с другой, –  
неопределенность семантики имен прилагательных, что прояв-

ляется, как показывает практика, в различных коммуникатив-
ных ситуациях. Так, для адъективных рядов на =ительн=, =н=  
в русском языке и =н=, =лив= в украинском только 9 рядов 
имеют по одному общему словообразовательному значению 
«признак, характеризующийся наличием определенного ко-
личества того, что обозначено производящей основой». Все 
остальные ряды имеют по одному словообразовательному зна-
чению. Это наводит на мысль о допущении существования та-
ких рядов, в семантике которых оказываются  равноправными 
и инвариантными несколько общих словообразовательных зна-
чений. Так, производные ряда на =ительн= в русском языке, 
скажем, распределяются по 18 семантическим группам; произ-
водные ряда на =н= – по 16 семантическим группам. В таких 
случаях в качестве семантического инварианта выступает лишь 
его грамматико-словообразовательное значение.

Частные словообразовательные значения для семантики 
рядов в большей мере характеризуются неординарностью: они 
могут или вообще отсутствовать (ряды со значением негации, 
противоположности или отрицания), или могут быть представ-
лены в большом количестве (ряды на =н=, =ск=, =енн= и др.).

Поскольку для частного словообразовательного значения 
определяющим компонентом является семантика производя-
щего слова, оно не может быть инвариантным для целого ряда: 
частное словообразовательное значение является инвариант-
ным для отдельной группы слов (подряда) внутри словообра-
зовательного ряда. Общее же словообразовательное значение 
определяется семантикой словообразовательного форманта. 
При этом чем универсальнее то или иное значение в системе 
словообразовательного значения, тем больше имеется в нали-
чии формальных средств для его выражения, ср. в языке значе-
ние негации широко представлено набором префиксов а=, не=, 
ні=, ни=, ир=, дез=; значение увеличения – набором префиксов 
и суффиксов  – архи=, супер=, гипер=, все=, усе=, архі=, най=, 
щонай=, якнай=, наі=, =ейш=, =ш=, =ісеньк=. Именно на 
уровне частных словообразовательных значений наблюдается 
явление расхождения формальной и смысловой производности.

Словообразовательное значение вполне справедливо осоз-
нается в дериватологии как значение производности [2, с. 107]. 
Оно свойственно и ряду однотипно построенных слов. Такое 
значение заключено в каждом отдельном производном слове. 
Отношения производного к производящему рассматриваются 
как отношения лексической мотивации, а отношения произ-
водного к однотипно построенным словам – как отношения 
структурной мотивации. Лексическое и словообразовательное 
значения производных слов соотносятся как частное и общее. 
Словообразовательное значение представляет собой обобще-

2 Согласно В.В. Лопатину, словообразовательное значение есть «обобщенное зна-
чение, выявляемое в рамках словообразовательного типа и отличающее все мотивиро-
ванные слова данного типа от их мотивирующих, например, значение «единичности» 
в образованиях типа снег – снежинка. Другими словами, В.В. Лопатин постулирует 
словообразовательное значение в объеме семантической разности. Следует выделить 
и другой параметр: «Степень обобщенности словообразовательного значения опреде-
ляется рамками типа». В этом случае как бы снимается вопрос о выделении и разли-
чении общих и частных словообразовательных значений. В соответствии с «разност-
ным» словообразовательным значением его носителем В.В. Лопатин считает формант  
(в частном случае – аффикс). При этом нельзя не заметить, что словообразователь-
ный тип (в трактовке, принятой В.В. Лопатиным) констатируется как формантом, так 
и мотивирующей основой, и значение такой формально-семантической схемы про-
изводных, т. е. значение типа, не может не иметь бинарной структуры [Лопатин В.В.  
Способы именного словообразования в современном русском языке (ноль суффик-
сации, субстантивация): автореф. дис. … к. филол. н. / 10.02.01 «русский язык» –  
М., 1966. – 20 с.]. В целом, необходимо отметить, что в современной дериватологии со-
отношение между объемом словообразовательного значения и его носителем остается 
не вполне определенным. При изучении семантических аспектов производного слова 
все исследователи только единодушно отмечают, что данная единица является носите-
лем особого типа языкового значения – словообразовательного значения
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ние лексических значений производных слов, объединяющих-
ся в словообразовательные типы2. Оно же играет достаточно 
важную роль в упорядочивании отношений однокорневых слов 
в словообразовательном ряду.

Необходимо также отметить, что, несмотря на различную 
интерпретацию понятия словообразовательного значения, оно 
всегда понимается как обобщенное, типовое, категориальное 
значение, и данный тип значения отличается от индивидуаль-
ного значения языковых единиц. Что же касается разногласий 
в определении носителя словообразовательного значения, они, 
скорее всего, объясняются разными подходами к выделению 
словообразовательного значения. При «суммативной» трактов-
ке словообразовательное значение выделяется как «двухкомпо-
нентное» явление, ср.: driver, digger, borer – «тот, кто произво-
дит действие, названное основой.», а при второй (разностной) 
трактовке оно рассматривается как «однокомпонентное» значе-
ние, как семантическая разность мотивированного и мотиви-
рующего. В связи с этим в литературе по вопросам деривации 
предлагается двухкомпонентное суммативное значение обозна-
чать термином «словообразовательное значение», а однокомпо-
нентное – термином «деривационное значение».

Наиболее вероятной представляется концепция Е.С. Куб- 
ряковой, основанная на ономасиологических аспектах сло-
вообразовательных единиц. В этой концепции, связывающей 
словообразование с номинативным свойством языка и речевой 
деятельностью человека, словообразовательное значение опре-
деляется равно как с учетом средств деривации, так и источни-
ка номинации. Е.С. Кубрякова пишет: «Словообразовательное 
значение возникает в акте наречения как результат установ-
ления определенных отношений между тем фрагментом дей-
ствительности, которому мы хотим дать название, и тем, с ко-
торым мы его сравниваем» [3, с. 108]. Далее уточняется, что 
словообразовательные значения отражают определенный тип 
связи «между двумя разнопорядковыми сущностями, а имен-
но: между ономасиологическим базисом наименования (тем, 
что рассматривается в качестве основы обозначаемого) и его 
признаком, а соответственно, между отсылочной и формиру-
ющей частями производного, которые, впрочем, могут корре-
лировать с базисом и признаком не тождественным образом» 
[3, с. 108]. Перспективность данной концепции объясняется, 
прежде всего, тем, что формирование семантических параме-
тров производимых единиц рассматривается как динамический 
акт, как языковой процесс (language in action) и во взаимосвязи 
номинативной и коммуникативной деятельности. Действитель-
но, эти две стороны человеческой деятельности имеют тесную 
связь, так как всякий акт наречения исполняется в процессе 
коммуникации и служит коммуникативным целям. Поэтому це-
лесообразно было бы изучать семантические и функциональ-
ные особенности производных единиц на фоне их ономасио-
логических и коммуникативных характеристик (ср. замечание 
Н.Д. Арутюновой, что «семантическое содержание слова фор-
мируется под влиянием его роли в сообщении»3).

В семантике производных слов выделяются значения, соот-
ветствующие значениям основных единиц языковых уровней,  
а именно: лексическое, категориальное, грамматическое, сло-
вообразовательное,  коннотативное.

Словообразовательное значение имеет двойной характер, 
так как создается соотношением составных частей словообра-

зовательной структуры производного, а именно его формант-
ной и мотиваторной частями, которые в слове выполняют раз-
ные функции. Формант включает производное в тот или иной 
класс слов, мотиватор соотносит конкретный предмет, действие 
или признак с фрагментом действительности. Хотя значение 
производного может быть синонимично значению перифразы, 
эти единицы обозначают разные объекты, и их отождествление 
иногда считается неоправданным. Определение словообразова-
тельного значения производного слова должно быть основано 
не на произвольно сконструированном соотношении произ-
водное – производящее, а на анализе структуры производного 
путём использования «двойного соотношения»: как парадиг-
матического,  так и синтагматического. Таким образом, под 
планом содержания словообразовательного ряда нами понима-
ется совокупность значений всех слов-членов ряда. Формант 
фиксирует семантическое подобие слов-членов ряда, выра-
жает их смысловую общность, обусловливает семантический 
инвариант ряда. Инвариант ряда – это то общее, стабильное, 
объективно существующее и существенное, что характеризует 
множество однородных  единиц. В этом мы исходим из того, 
что инварианты могут быть разной степени абстракции и могут 
характеризовать как все множество в целом, так и отдельные 
составляющие его подмножества.

Полимотивация, приводящая к полиструктурности, при-
водит к варьированию (вариативности) словообразова- 
тельного ряда.

Формально варьирование ряда наблюдается в его глубин-
ной структуре: внутри словообразовательного ряда группы 
производных, имеющие идентичную деривационную струк-
туру, составляют подряды данного словообразовательного 
ряда, или его структурные варианты. Наибольшим количе-
ством структурных вариантов, или большей сложностью (по 
терминологии П.А. Соболевой), характеризуются в русском 
и украинском языках суффиксальные ряды (47 и 42 соот-
ветственно). Вариативность конфиксальных рядов в обоих 
языках идентична и малорегулярна (всего по 9 вхождений 
вариантов). Среди суффиксальных рядов наибольшим коли-
чеством структурных вариантов характеризуется ряд на =н=  
(27 вариантов), наименьшим – ряд на =озн= (один вариант). 
Количество структурных вариантов остальных рядов колеб- 
лется от 2 до 18.  Количество структурных вариантов  
префиксальных рядов колеблется от 1 до 13. Полифор-
мия при этом разрешается в 36 случаях (67 полиструктур),  
не разрешается – в 10 случаях для 16 полиструктур. В 35 слу-
чаях словообразовательные ряды носят гомогенный характер,  
в 46 случаях – гетерогенный.

Количество всех теоретически возможных для того или 
иного ряда деривационных структур, то есть предел варьиро-
вания словообразовательного ряда, можно исчислить, при-
бегнув к формуле суммы членов геометрической прогрессии 
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, где S  – сумма всех членов  прогрессии, то есть 
теоретически возможное количество деривационных структур 
производных ряда, а1 – первый член прогрессии, или дерива-
ционная структура производных первой  ступени деривации, 
эта величина константна и равна единице; q – знаменатель про-
грессии, показывающий, во сколько раз последний член боль-
ше предыдущего; данная величина тоже постоянная, равная 
четырем, так как каждая деривационная структура может мо-
дифицироваться за счет прибавления четырех  категориально 

 3 Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы / 
Н.Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1976. – С. 126 (383 с.).
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ориентированных графов: именного, глагольного, адъективно-
го, адвербиального.

Это число членов прогрессии, то есть максимально воз-
можное для того или иного ряда число ступеней производ-
ности. Так как величины в формуле остаются постоянны-
ми, формула упрощается и принимает такой вид: 
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где S – теоретически возможное количество деривационных 
структур производных ряда, составляющих предел, n – мак-
симальное количество ступеней деривации производных ряда,  
то есть глубина ряда (по терминологии П.А. Соболевой).

Отношение количества реально зафиксированных струк-
турных вариантов ряда к пределу варьирования ряда состав-
ляет показатель степени реализации  возможности варьи- 
рования  словообразовательного ряда. Максимальным преде-
лом варьирования в исследуемом материале характеризуются 
несколько рядов: с формантами =н=, =ск=, =ов=, =тельн=, 
=енн=, =ин=, =ат=, =еньк=, =ичн=, =к=, =аст=, =овит=, 
=шн=, =т=, =ущ=/=ющ=. Среди них предельной варьирован-
ностью отличается ряд на =н=. Остальные ряды отмечаются 
сравнительно одинаковым пределом. Степень реализации воз-
можности варьирования у них различна.

Выводы. 
1. Содержательная сторона моделирования словообразова-

тельных рядов, как и план выражения, может быть интерпре-
тирована путем анализа поверхностной и глубинной структур. 
Планом выражения рядов есть словообразовательная модель 
дериватов. Планом содержания есть совокупность значений 
всех членов, составляющих данный ряд.

2. Инвариант плана выражения ряда обусловливает-
ся словообразовательной структурной моделью ряда, то  
есть поверхностной структурой. Инвариантом плана содер-
жания ряда является сумма словообразовательных лекси-
ческих значений производных его членов. В целом слово-
образовательные значения играют достаточно важную роль 
в упорядочивании этих отношений. Лексическое и слово-
образовательное значения производных слов соотносятся  
как частное и общее. 

3. Явление вариантности является одним из универсаль-
ных свойств живого языка, обусловленное широкими потен-
циальными возможностями языковой системы, и наблюдает-
ся на разных уровнях языка – можно проследить на уровне 
словообразовательного ряда как макроединицы языка. Один  
из аспектов структурного варьирования ряда  проявляется 
при анализе текста его характеристики, как глубина. Семан-
тическое варьирование рядов проходит по линии основ, тогда  
как стабильной, устойчивой, инвариантной остается семанти-
ка форманта.

4. Варьирование словообразовательного ряда – один из 
способов существования этой словообразовательной единицы. 
Отмеченные нами в исследовании типы варьирования отнюдь 
не исчерпывают всего многообразия варьирования словообра-
зовательного ряда. Это еще  раз подтверждает всю сложность 
проблемы варьирования словообразовательного ряда и откры-

вает (в дальнейшем) перспективы дальнейших исследований  
в этой области.

Более детальное рассмотрение теоретически возможных 
и реально существующих структурных вариантов тех или 
иных словообразовательных рядов позволит исследователю 
проследить отношения потенциального и актуального в сло-
вообразовании.
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Шепель Ю. А. Про співвідношення словотворчих 
значень похідних прикметників і їх морфологічних  
показників в російській і українській мовах

Анотація. У статті порушені питання семантико-функ-
ційного опису словотвірних афіксів, що дає змогу пояс-
нити їхню роль у дериваційних процесах різних типів,  
вирішити проблему інтерпретації неоднозначності мор-
фем і подання їх в граматиках російської та української 
мов і у словниках, що відображають словотвірну структу-
ру похідного слова.

Ключові слова: похідне слово, словотвірний ряд, сло-
вотвірне гніздо, словотвірне значення, формант.

Shepel Yu.  On the ratio of word-formation values  
of adjectives and their morphological indicators in Russian 
and Ukrainian

Summary. The questions of the semantic-functional  
description of word-formation affixes are touched upon in this 
article, which allows to explain their role in derivational pro-
cesses of various types, to solve the problem of interpretation 
of ambiguity of morphemes and their representation in gram-
mars of Russian and Ukrainian languages and in dictionaries 
reflecting the derivational structure of the derived word.

Key words: derived word, word-formation series, 
word-formation nest, word-formative meaning, formant.
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MEANS OF EXPRESSIVENESS IN FILM TITLES  
AND THEIR TRANSLATION FEATURES

Summary. The article is dedicated to investigation of 
film titles expressiveness means and their translation features. 
Extensive use of a number of various means of film titles ex-
pressiveness is conditioned by increase of expressiveness and 
intensification of informative and attracting functions. Among 
the key means of expressiveness there were singled out graph-
ic, phonetic, stylistic, lexical and grammatical as well as syn-
tactic where stylistic ones play the main role. 

Key words: feature film, film title, means of expressive-
ness, pragmatic potential. 

Film industry is one of the most developed art directions of our 
time. At present cinematography is among the most popular and 
demanded spheres of our life. One can hardly imagine the life of a 
modern person without visits to the cinema, quite often these vis-
its are commenced by the whole families. Film popularity if often 
defined by the film names, as an effective name in the majority of 
cases can attract a viewer’s attention much easier than the plot de-
scription of this movie. 

Researches state that about 80% of newspapers and magazines 
readers pay attention to the name only. The same tendency is ob-
served regarding film names. A viewer is able to shape his or her 
opinion and attitude to the film just by the film name; they easily 
know if they should pay attention to this or that film. A film name 
is the key to success, and its effective perception can immediately 
influence the box office sales which is the best index of a movie 
success. The authors try to label their works with precise and vivid 
names as a name is called to attract as much audience as possible. 
Besides, a film name should be clearly understood as it summarizes 
the whole film plot and should be easily memorized. 

Film names abundantly function in mass media, in particular, 
in modern publicist work and constitute a certain part of lexical and 
phraseological language bulk of mass media language. Alongside 
with other names a lot of filmonyms turned to be the set phrases 
which is the evidence of language preferences and knowledge of 
our contemporary. It is quite interesting to mention that despite a 
great amount of films that are released every year and their pop-
ularity among the viewers there is a scares number of works ded-
icated to creation and especially translation of film names features 
in comparison to the investigation of the fiction pieces of literature 
where the essence of a film name is investigated from different per-
spectives. Film names are mostly investigated by copywriters and 
marketing specialists who try to do their best in order to coin the 
best ever names for their movies to get success in the market. Thus 
the state of investigation of film names expressiveness means is 
not at the proper level from linguistic point of view. However a 
considerable amount of filmonyms is very active in circulation in 
mass media, a lot of names took their exclusive niche in lexical and 
phraseological language fund, and with the course of time depend-
ing on the film popularity they can turn into idioms. 

Taking into consideration everything mentioned the topicality 
of the investigation is of no doubt, especially in the view of the 
pragmatic direction growing importance. The aim of the research is 
to find out and investigate the means of expressiveness in modern 
film titles. 

A film name possesses a considerable pragmatic potential 
which is aimed by film authors to attract the viewers’ attention to 
the film. At the moment in the majority of cases pragmatic potential 
of the film name is measured by the financial index as the box-office 
revenue greatly depends on the precision or non-precision of the 
film name which gives the viewer the first impression of the movie.  
The original name of a movie as a rule is made up by the creators 
who, being the representatives of the world of art, try to make it as 
much image-bearing, symbolic and vivid as possible. At the same 
time for distribution companies a movie is a product first place; it 
has to be sold, and the name or the title is one of the most important 
factors in its promotion in the rollout market. 

The first thing a viewer comes across with while dealing with a 
film is a title. It is the reason why the films authors try to select the 
title that would coincide with their pragmatic aims best. The titles 
containing bright and powerful lexical and stylistic means are poten-
tially more influential for the audience: a recipient is more inclined 
to respond to the text which is full figures of speech [1, p. 224].

One of the tasks while creating a film title is to make it easy 
to comprehend, more informative and interesting at the same time. 
As a rule one of two ways of a title composing is chosen: creating 
“own” new title or selecting a precedent phenomenon. Every prec-
edent text possesses a unique system of associations that arises in 
the consciousness of the native speakers that is actively used for 
attention attraction. 

The titles created by means of the figures of speech realize their 
main function – to attract person’s attention to the plot of the mov-
ie, intrigue and induce a viewer to get acquainted with it. That’s 
the reason authors often use a number of different ways of expres-
siveness to add expressiveness to the tiles, enhancing its attractive 
function. Among the analyzed films titles there was singled out a 
number of expressive means that was divided into the following 
categories: 

Graphic means. Various contractions and abbreviations imme-
diately attract viewers’ attention. In the majority of the analysed 
cases graphic means favour creating youth mood. Thus, for exam-
ple, in the titles of the films Love & Friendship (Любов i дружбa), 
Elvis & Nixon (Елвiс тa Нiксон) [2] there is used a special sign am-
persand – & (and) which is usually used in non-formal cases to save 
time as well as to keep a “foreign character”. Avoiding ampersand 
while translating a translator as if “domesticates” the title making it 
closer to the viewer. 

One more sign # – hashtag is often used in films titles. Hashtag 
is the character used to separate the messages by the topics in social 
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nets and blogs. This sign is more directed to the modern youth audi-
ence. That’s why it is no wander that the sign is used in the movies 
titles, i.e., #SelfieParty (Селфiпaтi) [2]. The title itself suggests 
that the plot of the movie is connected to selfie pictures in a certain 
social net. However omitting this sign in translation does not favour 
a complete understanding of the plot just being based on the title. 

Another graphic means of imagery in the films titles is the use 
of abbreviations. Mostly they are used when they are well-known 
and can be translated without the help of tracing not destroying the 
author’s message, i. e. I.T. (I.T.) [2]. In this case a viewer can clearly 
understand that the movie is connected to IT sphere. 

Phonetic means. Using various phonetic means helps create a 
bright phonetic expressive and emotional colouring. Applying as-
sonance and alliteration often promotes the features of the genre  
of a movie. For example, in the title The Legend of Longwood 
(Легендa Лонгвудa) [2] one can feel the atmosphere of a small 
quiet village where the events take place. Repetition of the letter 
“l” remains in Ukrainian translation that helps to produce the same 
impression on a Ukrainian-speaking viewer. 

The analysis showed the extensive use of onomatopoeia in the 
film titles, e. g. Knock Knock [2] which keeps a viewer in suspense 
and gives a hint regarding the film genre. It is different with the 
title translation Хто тaм [2], which sounds “softer” and does not 
predict an exciting plot. 

Stylistic means. Metaphoric, symbolic and imagery charac-
ter are very typical of English film titles. So stylistic means are 
extremely important for a good film title. First it’s necessary to 
mention a great amount of epithets in film titles. Epithets high-
light brightness, figurativeness, make the audience think of the 
real sense, as the titles with epithets are very poliassociative,  
i. e.: Crazy, Stupid, Love (Це безглузде кохaння) [2]. In Ukrainian 
translation the level of emotions is much lower due to the avoid-
ance of one of the epithets. In opposition in the next example the 
level of emotional tone is much higher in Ukrainian translation 
due to the addition of one component «дуже»: Bad Moms (Дуже 
погaнi мaтусi) [2].  

In the following example while having the same amount of ep-
ithets in the original and translated versions the pragmatic meaning 
is much higher in Ukrainian variant due to the concretization used 
in translation thus a viewer understands the conflict of the movie 
more precise: Dirty Grandpa – Хтивий дiдусь [2]. There has been 
selected a number of cases where the translated title loses figura-
tiveness completely: Dark Summer – Неупокоєнa [2].

The use of intertextuality is one of the key issues of modern 
film discourse and the importance of precedent texts, names etc. is 
constantly growing [3]. At present there is a tendency to use well-
known things; in this case the audience completely understands the 
author’s intention. For example, the title of the film All Roads Lead 
to Rome [2] is translated by its Ukrainian equivalent Усi дороги 
ведуть до Риму [2]: in this case emotional colouring is equal in 
both versions of the title. 

In some cases the change of one certain component is made. In 
the following example one can easily understand the initial saying 
Home, Sweet Home which is put in the basis of the film title Home 
Sweet Hell [2]. The same meaning is preserved in Ukrainian title: 
Дiм, миле пекло [2]. 

Allusion can also be put in the basis of the film title: a well-
known movie Fifty Shades of Gray was transformed into у Fifty 
Shades of Black (50 вiдтiнкiв чорного) [2]. However the name of 
the film presupposes a kind of parody for the original movie. 

Lexical grammatical means. These categories play a great role 
in the effect that is produced on the audience; it is one of the widest 
categories used in the film titles composing. As it is evident from 
the analyzed material one of the most used cases is the use of the 
definite article before nouns. These are mostly one- or two-word 
names which sense would be lost without the article. The article in 
the title indicates the importance of the thing that is described, e. g.: 
The Forest, The Physician, The Boss [2] i etc.  

It is a rather interesting fact that the use of the definite article 
can be rendered into Ukrainian in a number of ways: The Forest – 
Лiс привидiв [2] (addition that explains the essence of the plot),  
a very abstract title The Physician [2] gets more clear while being 
added Лiкaр: учень Aвiценни [2]. The same refers to the title The 
Boss [2], which is translated like – Ледi Бос [2]. Ukrainian trans-
lation evokes more wish to watch the movie than the original title. 

Sometimes, to our mind, Ukrainian translation is much more 
adequate than the original title as the pragmatic force is much 
better revealed in the translated version. The original film title  
The Model [2] can be understood in a number of different ways, 
however Ukrainian translation Топ-модель [2] suggest the idea of 
the model business of high level. 

Unfortunately translators do not always manage to reveal au-
thor’s pragmatic intention especially in case of the definite article 
use. Thus, for example, the title of the film The Finest Hours [2] has 
nothing to do with the Ukrainian translation Проти шторму [2], 
which can hardly give the idea of the film plot. 

There are often the cases when the film title combines  
different means of expressiveness. In the following example 
emotionally unloaded epithet “nice” in the combination with the 
definite article help to revel the “cool” meaning of the jargonism 
which is adequately translated into Ukrainian: The Nice Guys – 
Крутi чувaки [2].

Substantiation example is evident in the following film title The 
Magnificent Seven [66], that is successfully rendered into Ukrainian 
like Чудовa сiмкa [2]. 

It is common to use digits to inform the audience about the se-
quel of a movie. It helps the audience clearly define their intention 
to watch or not to watch the movie: Now You See Me 2 – Iлюзiя 
обмaну 2, Zoolander 2 – Зрaзковий сaмець 2 [2]. As a rule these 
figures remain in the Ukrainian translation which is the half of the 
film success. 

Syntactic means. Imperative has a high potential of influence 
on the addressee. Verb imperative mostly contributes to the realiza-
tion of the main text aim – influences the addressee to force some-
body to do something. Quite often film titles authors use syntactic 
means of expressiveness that can have a significant pragmatic po-
tential influencing the decision of the audience to watch the movie. 
Film titles with the verb imperatives can influence the conscious-
ness of a person which help to get high box office results. Impera-
tive is actively used I the names of the films, like: Kill the Messen-
ger, Pay the Ghost [2] etc. This imperative intention is rarely kept 
in Ukrainian translation; instead quite often infinitive constructions 
are used: Убити послaнця, Зaплaти привиду [2]. This translation 
tendency was initiated in 2003 after the release of the film Kill Bill 
[2] that was translated like Вбити Бiллa [2]. 

Exclamatory sentences are equally used in the film titles with 
the aim to attract the audience attention, e. g.: Chic! [2]. Exclama-
tory sentences mostly preserve their structure in the translated ver-
sion: Шик! [2]. The titles with increased emotional modality stimu-
late the wish to watch the movie. 
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The use of interrogative constructions is a common tendency 
in the titles composing, however as a rule the interrogative mark is 
omitted in such titles which makes them similar to the guidance or 
instructions, e. g.: How to Make Love Like an Englishman, How to 
Train Your Dragon 2 [2]. Such constructions are more emotionally 
loaded than a statement or negation. As far as the answer is absent 
such films tend to keep the audience attention till the end of the 
film. The translation mostly preserves the sentence structure, e. g.:  
Як кохaтися по-aнглiйськи, Як приборкaти дрaконa 2 [2], 
however in some cases syntactic structures do not coincide, e. g.:  
How to Be Single – В aктивному пошуку [2]. 

To conclude it is necessary to state that in search of expressive-
ness translators think of some absolutely unacceptable titles, e. g.: 
Before I Wake – Сомнiя [2]. 

Thus the authors entitle their films with laconic and noticeable 
names. The title of the film text has to be relatively clear regard-
ing the plot it illustrates and has to be easily remembered by form.  
All the tricks mentioned influence the way the audience perceives 
the film, if it will evoke the interest to it. All in all film title com-
posing is a very difficult process; it has to reflect the intention and 
the main idea of the author. The title has to be not only correctly 
composed from the language point of view, but with a great help of 
stylistic means and devices depending on the film genre. Ideal film 
title is the starting point of everything that is going on the screen, 
defines the film plot and is the first indication of the film success. 
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Головня А. В. Засоби виразності назв кінофільмів 
та особливості їх відображення під час перекладу

Анотація. Статтю присвячено дослідженню засобів 
створення виразності в сучасних англомовних кінофіль-
мах та особливостей їх відтворення. Активне використан-
ня цілої низки різних засобів виразності в назвах художніх 
фільмів зумовлене наданням їм більшої експресії та поси-
ленням її інформативної й атрактивної функцій. Серед ос-
новних засобів виразності назв кінофільмів було виокрем-
лено графічні, фонетичні, стилістичні, лексико-граматичні 
та синтаксичні, серед яких стилістичні відіграють найваж-
ливішу роль. 

Ключові слова: художній фільм, назва кінофільму, за-
соби виразності, прагматичний потенціал.

Головня А. В. Средства выразительности назва- 
ний кинофильмов и особенности их отражения при пе-
реводе 

Аннотация. Статья посвящена исследованию средств 
создания выразительности в современных англоязычных 
фильмах и особенностям их отражения при переводе. 
Активное использование целого ряда различных средств 
выразительности в названиях художественных фильмов 
обусловлено повышением их экспрессии и усилением их 
информативной и аттрактивной функций. Среди основ-
ных средств выразительности названий фильмов были 
выделены графические, фонетические, стилистические, 
лексико-грамматические и синтаксические, среди которых 
стилистические играют самую важную роль.

Ключевые слова: художественный фильм, название 
фильма, средства выразительности, прагматический по-
тенциал.
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Анотація. Статтю присвячено методиці використання 
нового виду заснованих на корпусах паралельних текстів 
контекстуальних перекладних словників у навчанні пере-
кладу з української мови англійською на прикладі онлай-
нового багатомовного словника Glosbe. У рамках дослід-
ного навчання на основі електронних даних розглядаються 
види вправ із цим словником, спрямованих на вирішення 
лексичних, граматичних і стилістичних проблем перекла-
ду. Робиться висновок про значний навчально-методичний 
потенціал таких словників. 

Ключові слова: переклад іноземною мовою, методика 
дослідницького навчання перекладу, використання контек-
стуального онлайнового словника Glosbe, види вправ. 

Постановка проблеми. Майже десятирічний досвід викла-
дання курсу теорії та практики перекладу з української мови 
англійською мовою в Інституті філології Київського національ-
ного університету дозволив виявити труднощі студентсько-
го перекладу, пов’язані з недостатнім знанням узусу цільової 
мови та його особливостей і узусною інтерференцією рідної 
мови в перекладі. Саме на основі узусу здійснюється переклад, 
і тому потрібно здійснювати цілеспрямоване навчання узусу 
іноземної мови, проте це стримується нерозробленістю мето-
дик його викладання для студентів-перекладачів із застосуван-
ням, насамперед, сучасних програмних засобів допомоги пере-
кладачам (CAT tools), створених на основі узусів мов. 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій і, зокрема, 
комп’ютерних та інтернетних засобів навчання вимагає їх за-
стосування в навчальному процесі у вищій школі, що значно 
сприятиме індивідуалізації, дослідницькому характеру та під-
вищенню ефективності навчання перекладу іноземною мовою. 
Їх використання в забезпеченні навчання перекладу та перекла-
дацького процесу відкриває нові навчально-методичні можли-
вості. На сучасному етапі розвитку таких засобів для перекладу 
їх розробникам вдалося просунутися ще далі на шляху підви-
щення якості перекладацької роботи. Ідеться насамперед про 
створення онлайнових і офлайнових заснованих на корпусах 
паралельних текстів контекстуальних словників, які значно по-
легшують роботу перекладача та забезпечують більшу адекват-
ність перекладів і природність перекладацького мовлення, осо-
бливо в разі перекладу іноземною (нерідною) цільовою мовою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обґрунтовано 
вважається, що навчальна робота із зазначеними словниками 
повинна стати обов’язковою частиною навчання письмового 
перекладу та програми підготовки перекладачів [1, с. 79]. Їх 
використання для навчання перекладу у вищій школі цілком 
вписується в методику навчання на основі використання та до-

слідження електронних даних (англ. data-driven learning). Про-
те методика їх застосування для навчання перекладу, особливо 
іноземною мовою, опрацьована недостатньо. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій із цієї теми показує, що формуван-
ня такої методики перебуває на початковому етапі. Робляться  
окремі спроби формулювання загальних методичних підходів 
до використання паралельних корпусів текстів і конкордансе-
рів на заняттях із перекладачами (див., наприклад, [2] і [3]). 

Щодо застосування у викладанні перекладу заснованих 
на корпусах паралельних текстів контекстуальних словників 
опублікована лише одна стаття [4], де розглядаються окремі пе-
реваги програми Linguee – системи контекстуального пошуку  
в паралельних корпусах (для підготовки письмових переклада-
чів), наводяться приклади завдань на визначення відтінків зна-
чень і лексичну сполучуваність французьких дієслів effectuer – 
exécuter – exercer, пропонується створення на основі Linguee 
тримовного банку шаблонних мовних засобів. Невирішеними 
залишаються такі методичні питання, як визначення навчаль-
но-методичного потенціалу застосування контекстуальних 
словників, розроблення комплексу вправ для студентів і опра-
цювання на їх основі методичних прийомів. 

Методика навчання деяким аспектам перекладу із застосу-
ванням контекстуальних перекладних словників розроблена ще 
зовсім недостатньо, а оскільки вони мають значний навчальний 
потенціал, то викладачам і методистам необхідно опрацьовува-
ти належні методичні прийоми їх використання в навчальному 
процесі, як в аудиторній, так і в самостійній роботі студентів, 
тим більше, що такий методичний підхід становить у центр 
навчання особистість студента як дослідника та майбутнього 
кваліфікованого перекладача, який уміє користуватися сучас-
ними засобами забезпечення якісного перекладу. Слід зазначи-
ти, що використання таких словників передбачається відносно 
новим методичним підходом, який можна назвати дослідниць-
ким навчанням із використанням електронних даних на основі 
корпусів паралельних текстів. 

Мета статті – проаналізувати контекстуальний словник 
Glosbe щодо його навчально-методичного потенціалу та запро-
понувати види вправ для навчання перекладу. Слід зазначити, 
що підхід до вирішення мовних проблем перекладу в україн-
сько-англійському напрямі, заснований на вивченні паралель-
них корпусів текстів за допомогою контекстуальних словників, 
є ефективнішим і швидшим, ніж такі традиційні методи, як ро-
бота з паперовим підручником або довідником. 

Навчальні вправи та методичні прийоми аудиторної й поза-
аудиторної роботи студентів із контекстуальними словниками 
наразі зовсім недостатньо розроблені, хоча вони становлять 



158

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 27 том 2

значний навчальний потенціал. Слід наголосити, що «корпу-
сна революція» не повинна обходити стороною викладання 
практики перекладу, оскільки вона надає викладачеві великі  
можливості в цьому для розроблення програми навчання та 
плану занять, а студенту – для плідного дослідницького нав-
чання перекладу.

Особливо важлива навчальна робота з контекстуальними 
словниками на заняттях із перекладу зі студентами старших 
курсів, які зможуть глибше зрозуміти, що вони ще не зовсім 
досягли належного рівня перекладацької майстерності і що ще 
є значний новий потенціал для вдосконалення їхніх переклада-
цьких навичок.

Такі словники повинні стати невід’ємним знаряддям і ви-
кладача перекладу, і студента-перекладача, і професійного пе-
рекладача, зокрема якщо це стосується перекладу іноземною 
мовою. У цій статті ми зосередимося на методичних прийомах 
використання таких словників на заняттях із перекладу з укра-
їнської мови англійською мовою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі в Ін-
тернеті існує тільки один контекстуальний словник з україн-
сько-англійською й англо-українською комбінаціями мов, а 
також два словники з російсько-англійською й англо-росій-
ською парами мов. Прикладом першого є багатомовний слов-
ник Glosbe (його українсько-англійську й англо-українську 
комбінацію можна знайти за адресою: https://uk.glosbe.com/en/
uk, а два інших словники – це Reverso Context (адреса URL – 
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский) і Linguee 
(адреса URL – http://www.linguee.ru). 

Оскільки тільки контекстуальний словник Glosbe має укра-
їнсько-англійську комбінацію мов, то ми зосередимося на де-
яких методичних аспектах підготовки студентів-перекладачів 
саме з використанням цього словника. Цей контекстуальний 
онлайновий багатомовний словник є проектом шанувальників 
двомовної та багатомовної лексикографії, мов і перекладу, які 
самі створюють словникові статті, що потім перевіряються ре-
дакторами. Усі словникові статті документовані та мають поси-
лання на вихідні й цільові тексти. Словник містить паралельні 
корпуси текстів загальним обсягом більше мільярда речень ба-
гатьма мовами та постійно доповнюється статтями, які створю-
ються самими користувачами й іншими волонтерами. 

Цей словник може використовуватися як окремий мето-
дичний матеріал на аудиторних заняттях і в самостійній роботі 
студентів, але його краще застосовувати разом із посібником 
із перекладу англійською мовою [5], оскільки він може суттє-
во доповнювати посібник завдяки наявності в ньому великого 
ілюстративного матеріалу апробованих перекладів. 

Зрозуміло, що студенти й викладачі повинні критично 
ставитися до наведених перекладів і перевіряти їх на повну 
адекватність (щоб переконатися у відсутності перекладацьких 
помилок), аби не приймати не досить точний переклад за ета-
лон для подальших перекладів. Переважно контекстуальні 
словники можуть ефективно використовуватися для вирішення 
багатьох лексичних проблем перекладу. Пошук моделей речень 
доволі обмежений, оскільки в словнику немає відповідних па-
раметрів для пошуку. 

За основу розгляду методичних прийомів використання 
контекстуального словника в навчанні перекладу іноземною 
мовою ми візьмемо лише частину тих випадків, коли студенти 
найчастіше роблять перекладацькі помилки, переважно через 
недостатнє знання узусу англійської мови та володіння ним. 

Зазначимо, що наведені нижче види вправ, опрацьовані сту-
дентами в аудиторії під контролем викладача, можуть давати-
ся також студентам як домашні завдання (зрозуміло, з іншими 
словами, словосполученнями або реченнями). Усі оригінали  
й переклади, наведені як ілюстративний матеріал, узяті зі слов-
ника Glosbe. Розглянемо деякі пропоновані вправи з перекладу 
з використанням цього словника.

Першою наведемо вправу на пошук студентами всіх пере-
кладних відповідників певного слова в перекладах (тут наво-
дяться не всі приклади перекладів та їх контексти через обме-
ження обсягу статті). Наприклад, пошук у Glosbe перекладів 
дієслова «чекати» дав такі результати:

а) найчастіше (частотність визначалася лише стосовно 
корпусу текстів цього словника) відповідником цього дієсло-
ва виступає wait (for): «Мені подобається отримувати листи,  
і я завжди їх чекаю». – “I love to receive letters and always wait 
for them”; «Комусь доводилось чекати аж до одинадцятої  
вечора». – “Some of us had to wait until 11:00 p.m.”;

б) наступним за частотністю відповідником є keep waiting: 
«Перепрошую, що змусив вас чекати так довго». – “I’m sorry 
to have kept you waiting so long”;. 

в) дещо меншою частотністю характеризується в перекла-
дах await: «Звичайно, на них чекали як великі благословення, 
так і немалі труднощі». – “Of course, greater blessings awaited 
them – and greater challenges too”;

г) ще менш частотним є відповідник keep in expectation: 
«Чекай на сповнення видіння». – “Keep in expectation of the 
vision”; «Чекаємо кінця цієї системи?» – “Are we keeping in 
expectation of the end of this system of things?”;

ґ) наступним за частотністю виступає expect (be expected): 
«Цього чекають від нас». – “What is it that is expected of us”; 
“Esther learned that she was expecting a baby”. – «Естер довіда-
лась, що чекає дитину»;

д) потім за частотністю йде англійський відповідник look 
forward: «Чекатиму на твій лист». – “I’m looking forward to 
your letter”; 

е) ще меншою частотністю характеризується відповідник 
look for: «Павло чекав допомоги від Бога». – “Paul looked to 
God for help”;

є) замикають перелік менш поширених відповідників lie 
ahead і face: «Де ми можемо знайти достовірну інформацію 
стосовно того, що нас чекає в майбутньому?» – “Where can 
we find reliable information about what lies ahead?”; «Тут нас че-
кали нові випробування» – “There we faced further tests of faith”.

Далі йдуть зовсім нечастотні відповідники, прийоми пере-
кладу лексики й індивідуальні рішення перекладачів, які також 
не менш важливо й корисно знати майбутнім перекладачам:  
а) be in for – Але на них чекає вражаюче пробудження! – But 
they are in for a rude awakening!; б) to come – Це стало почат-
ком ще більшого лиха, яке чекало на нас. – This set the stage for 
more affliction to come; в) look to – …бо вони визнавали Ісуса 
своїм Паном і чекали Царства, яке принесе ліпші умови. – …
because they acknowledged Jesus as their Lord and looked to the 
Kingdom to bring better conditions; г) will feel –… і все це на 
один день, то вас чекає біганина, і ніщо не принесе вам задо-
волення. – …all in one day – you will feel rushed and will likely 
enjoy nothing; ґ) waiting (як відповідник присудка у підрядно-
му означальному реченні) – Брати й сестри, що чекали на нас, 
скупчилися під деревом, розпаливши невеличке багаття. – Our 
waiting brothers and sisters were huddled under a tree with a small 
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campfire at their feet; д) work for – Треба було відважитись пере-
їхати разом з дітьми, точно не знаючи, що́ нас чекає. – It took 
courage to pack up the kids and move, not knowing exactly how 
things would work out for us.

Особливо слід відзначити англійські відповідники україн-
ських словосполучень із дієсловом «чекати»: а) уміння чека-
ти – Завдяки вмінню чекати ми можемо подумати: «Чи дійсно 
він помилився, чи, може, я не правий?» – Waiting attitude will 
allow us to consider, Was he really in error, or am I mistaken?;  
б) захотіти чекати: Однак він не захотів чекати, а пішов і кинув 
його до в’язниці. – However, he was not willing, but he went and 
had him thrown into prison.

Особливо слід також звернути увагу на те, що в україн-
сько-англійському перекладі може застосовуватися й заміна ре-
чення (зокрема, підрядного означального речення, як у прикладі 
нижче, де англійський іменник може виступати відповідником 
українського підрядного речення, що містить дієслово-присудок 
«чекати»: Щотижневе вивчення має проходити радісно й спо-
кійно, воно має бути подією, яку всі з нетерпінням чекають. – 
It should be a happy, peaceful time and a highlight of the week.

Перекладачі-початківці можуть знайти в Glosbe також зов-
сім незвичні для студентів переклади, які звичайно намага-
ються перекласти із застосуванням словникових відповідників 
майже для кожного слова вихідного речення. Такі переклади 
особливо повчальні для них з огляду на те, що іноді доводить-
ся відходити від букви оригіналу, аби передати дух (смисл) 
тексту: Та сцена лише розбудила апетит глядачів. За хвилю 
на них чекає головне видовище. – This scene has only whetted 
the appetite of the spectators for the main event just minutes away.  
Тут у перекладі спостерігається об’єднання вихідних речень із 
застосуванням словосполучення whet the appetite, яке в імплі-
кації певною мірою містить значення дієслова «чекати», тому 
його безпосередній відповідник на кшталт «wait» узагалі не 
вжитий у перекладі. Зрозуміло, студенти повинні використо-
вувати такі трансформації обережно, зваживши на всі «за» та 
«проти» їх застосування.

Значний навчальний інтерес із погляду відсутності дослів-
ності в перекладах становить і приклад із Glosbe, де також від-
сутній частотний відповідник дієслова «чекати», тим не мен-
ше, переклад передає смисл вихідного речення, де це дієслово  
не означає буквально «чекати», і тому перекладач його й не 
перекладав: Скільки часу Авраам чекав на сповнення Божої 
обітниці про те, що в нього народиться син? – How much time 
elapsed between the time that Jehovah promised a son to Abraham 
and the time that Isaac was born?

Подібний переклад без прямого відповідника дієслова «че-
кати» спостерігається й у прикладі, де також іншими засобами 
(дієслівною формою will happen і словосполученням have yet 
to be confirmed) перекладено смисл цього деєслова: Що чекає 
цю, здавалося б, беззахисну групу людей? – What will happen 
to this seemingly defenseless group of people?; Проте висновки 
цього дослідження ще чекають на підтвердження. – However, 
the findings of this study have yet to be confirmed.

Наступною корисною й ефективною в навчальному сенсі 
вправою зі словником Glosbe є аналіз синонімів слів, адже ві-
домо, що в перекладі іноземною мовою розрізнення синонімів 
і вибір контекстуального синоніма із синонімічного ряду не-
рідко є для студентів-перекладачів складною перекладацькою 
проблемою. Для виконання такої вправи можна скористатися 
вже готовими результатами пошуку різних перекладів певно-

го слова, а можна здійснити пошук перекладних відповідників 
іншого слова. З метою економії місця ми обмежимося вже на-
явними результатами пошуку відповідників дієслова «чекати».

Унаслідок раніше здійсненого нами пошуку встановлено 
3 частотних прямих відповідники – дієслова wait, await, expect. 
На основі аналізу контекстів їх уживання студенти мають змо-
гу встановити відмінності вживання цих дієслів і відповідні 
значення: так, дієслово wait звичайно вживається тоді, коли 
потрібно передати в перекладі значення «залишатися десь» 
або «не робити чогось, доки не відбудеться щось» (П’ятдесят 
років ми чекали свободи. – For 50 years we had waited for this 
freedom), дієслово await – коли відомо, що щось відбудеться, 
і ми чекаємо цього (Настав перший день праці, і він із нетер-
пінням чекає вказівок свого роботодавця. – On his first day at 
work, he anxiously awaits his employer’s instructions), а дієсло-
во expect – коли ми думаємо, що щось має відбутися, тому що 
воно ймовірне або заплановане (… було б люб’язно з нашого 
боку підійти до них, а не чекати, поки вони самі підійдуть. –  
It would be kind to go to them rather than expect them to come 
to us). Така контекстуальна робота студентів над синонімами 
значно корисніша, ніж просто консультація студента зі словни-
ком синонімів, де наводиться лише2–3 приклади вживання цих 
дієслів, оскільки різниця між синонімами більше запам’ято-
вується тоді, коли студент на основі власного аналізу багатьох 
різних контекстів уживання робить власний висновок про різ-
ницю синонімів (як правило, під контролем викладача під час 
аудиторного заняття). 

Важливою для підготовки перекладачів є й вправа на до-
слідження лівосторонньої та правосторонньої сполучуваності 
слів у мовленнєвих актах, оскільки проблема правильності 
сполучуваності слів характерна для більшості студентів, які на-
вчаються перекладу іноземною мовою, адже їхні знання узусу 
іноземної мови та відповідні навички правильного формування 
й уживання мовленнєвих актів іноземною мовою відповідно до 
узусних норм цільової мови гірші, ніж рідної мови.

Порядок роботи студентів над дослідженням зазначеної 
проблеми сполучуваності може бути таким. Після здійснення 
пошуку певного слова, сполучуваність якого вивчається, у ре-
зультатах пошуку студенти самостійно визначають частотну 
та нечастотну сполучуваність цього слова з іншими сусідні-
ми словами, розташованими ліворуч, а особливо – праворуч 
від нього. Наприклад, пошук правосторонньої сполучуваності 
англійського відповідника protect українського дієслова «обе-
рігати» (у якого ще є такі англійські відповідники, як guard, 
safeguard, preserve, keep from, shield from, spare from, prevent 
from, watch over, save, secure, keep away, restrain from, keep free 
from, advocate, champion, defend тощо), які можна знайти під 
час пошуку та які можуть вважатися певними синонімами й 
мати іншу сполучуваність, дав такі результати: найчастіше із 
зазначеним англійським дієсловом сполучаються особові за-
йменники в непрямому відмінку, зворотні та вказівні займенни-
ки, іменники (family, children, people, nation, hearing, skin, head, 
property, welfare, environment, business, right, the innocent, guest, 
thinking faculties тощо) і прийменники (from, by, with).

Слід також підкреслити можливість робити зі студентами 
вправи на вирішення певних стилістичних проблем перекладу, 
зокрема, на переклад таких лексичних стилістичних засобів, 
як епітет, метафора, метонімія, гіпербола, евфемізм, мейозис 
тощо. Наприклад, пошук перекладних відповідників метафори 
в словосполученні «промінь надії» дав такі результати: образ-
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ні відповідники ray/glimmer/spark/beam of hope, (find a) silver 
lining і необразні відповідники reason for optimism і brighten 
(дати промінь надії). Студенти мають можливість вивчити кон-
тексти таких відповідників і зорієнтуватися в їх правильному 
вживанні, а пошук емфатичного слова «зовсім» у сполученні 
із заперечною часткою «не» дозволив знайти не тільки типові 
для звичайних словників відповідники цього слова (наприклад, 
at all, absolutely, completely, perfectly, utterly), а й ті, які можна 
знайти лише в контекстуальному словнику: Він зовсім не ціка-
виться, що відбувається у світі. – He is not in the least interested 
in what is happening in the world; Останнім часом я зовсім не 
бачив пана Кімуру. – I haven’t seen anything of Mr. Kimura lately; 
У цих будинках було мало, а то й зовсім не було вікон. – They 
had few, if any, windows; Зовсім не так, як у Світовому банку. – 
Quite the opposite of the World Bank.

Слід зауважити, що навчання студентів перекладу з укра-
їнської мови англійською можливе за допомогою словника 
Glosbe не тільки в разі аналізу перекладів у цьому напрямку,  
а й у зворотному напрямку, коли студенти досліджують і уза-
гальнюють характеристики українських речень, що є відповід-
никами англійських речень певних лексико-граматичних моде-
лей або містять певні словосполучення. 

Подібною вправою може бути пошук і аналіз уживання  
в англійському мовленні всіх українських відповідників тако-
го сталого словосполучення, як if anything. Результати пошу-
ку в Glosbe містять, зокрема, такі відповідники: «могти», «чи 
хоч щось», «чогось», «схоже», «практично», «напевно», «ма-
буть», «скоріше за все», «найбільше», «а ще», «взагалі», «ж» та 
«отже». На основі такого матеріалу студенти можуть приймати 
індивідуальні перекладацькі рішення з перекладу українських 
речень, що містять зазначені слова та фрази як перекладні від-
повідники if anything. 

Хоча пошук у словнику за граматичними ознаками доволі 
обмежений, у ньому можливо завдяки зворотному (англо-укра-
їнському) напрямку перекладу знаходити деякі лексико-грама-
тичні моделі англійських речень та їхні відповідники в україн-
ській мові й визначати, які українські речення перекладаються 
за допомогою таких моделей. Вправи на це передбачають зна-
ходження українських речень, які відповідають певній лек-
сико-граматичній моделі в англійському мовленні. Для цього 
слід задати пошук певних англійських словосполучень, які 
звичайно розташовуються на початку речень, і проаналізувати 
українські речення, що є відповідниками англійських речень  
із шуканими словосполученнями.

Так, пошук у Glosbe англійських речень, що починаються 
зі словосполучення no matter what/where/how тощо дозволяє 
виявити такі українські речення-відповідники: No matter what 
the result is, no matter what that magic number is… – Не важливо, 
яким буде результат, не важливо, яким є чарівне число…;  
No matter where they go, no matter what calamity they face, they 
will never be outside the reach of his helping hand. – Хоч би 
куди вони пішли, хоч би яке лихо їх спіткало, вони ніколи не 
залишаться без допомоги; Each accomplishment, no matter how 
small, was celebrated. – Святкували кожне досягнення, хоч би 
яким маленьким воно було.

Аналіз українських перекладів і їх порівняння з англій-
ськими оригіналами дозволяє студентам зробити певні ви-
сновки щодо характеристики українських речень, які можуть 
перекладатися англійськими реченнями аналізованої лексико- 
граматичної моделі. Подібним же чином можна встановити де-

які типові характеристики українських речень, що переклада-
ються англійськими складнопідрядними реченнями, які містять 
підрядні підметові, наприклад: What is important is the message, 
not the impression you are making on others. – Твоя мета –  
не справити враження на слухачів, а допомогти їм зрозуміти 
зміст твоїх слів. Ретельний аналіз українських речень дозволяє 
встановити їхні типові характеристики (лексику та синтаксис), 
що дає можливість студентам правильно використовувати в пе-
рекладах з української англійські складнопідрядні речення, до 
складу яких входять підрядні підметові. 

Лише широке застосування комп’ютерно-інтернетних 
(подібних словнику Glosbe) засобів допомоги перекладачам 
на заняттях із перекладу може дозволити університетській 
перекладацькій освіті не відставати від швидкого поступу ін-
формаційних технологій, що використовуються в сучасній 
професійній практиці перекладу. Таке студентоцентричне 
комп’ютерно-інтернетне навчання перекладу та його аналіз 
суттєво збагачує й розширює ресурсну базу навчання й сприяє 
активній взаємодії між викладачем та студентами й між сами-
ми студентами, що не тільки підвищує ефективність занять,  
а й суттєво стимулює позитивне ставлення сучасних студентів 
до навчання. Саме це і є справжнім навчанням узусу вихідної 
та цільової мов і перекладу з української мови англійською на 
основі вибору реальних англійських узусних перекладних від-
повідників, представлених у словнику Glosbe.

Завдяки своїй ефективності в навчанні контекстуальні 
словники повинні стати одним із головних знарядь у навчанні 
майбутніх перекладачів якісному перекладу. Cеред основних 
переваг корпусів текстів – їхня відповідність реальному мов-
ленню. Крім того, перевагою такого особистісно орієнтованого 
навчання є те, що студенти отримують доступ до реальних фак-
тів використання мови. 

Чим важливі такі словники в навчанні перекладачів?  
Насамперед, тим, що вони дозволяють майбутнім переклада-
чам не тільки самостійно знаходити потрібні для перекладу 
відповідники, але й бачити й аналізувати контексти їх ужи-
вання та перевіряти правильність перекладу фрагментів ви-
хідного тексту на основі корпусу автентичної цільової мови, 
а також краще орієнтуватися в проблемах перекладу. Цінність 
таких словників полягає ще й у тому, що вони надають та-
кий значний обсяг інформації для перекладачів, який раніше  
не був їм доступний у межах доволі короткого часу: різні 
перекладні відповідники, частотність їх використання в па-
ралельному корпусі, контексти їх уживання в межах речень. 
Студенти в такому разі навчаються перекладу не стільки на 
своїх помилках, які виправляє викладач, скільки на якісних 
зразках опублікованих перекладів, виконаних професійними 
перекладачами. Це, безперечно, дає надію майбутнім перекла-
дачам на можливість адекватного вирішення складних про-
блем перекладу й надихає їх на глибше заняття перекладом  
і його дослідження. 

Усе це допомагає студенту ефективніше, швидше та якіс-
ніше вирішувати не тільки практичні проблеми перекладу,  
а й навчатися студентській науковій роботі, передбаченій 
навчальним планом, оволодіваючи потужними сучасними 
комп’ютерно-інтернетними методами пошуку матеріалу дослі-
дження та його оброблення. Особливо це важливо для підго-
товки майбутніх магістрів, які будуть більше навчені здійсню-
вати справжні перекладознавчі дослідження, як передбачено 
програмою навчання в магістратурі. 
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У чому ще переваги онлайнових корпусних контекстуаль-
них словників (зокрема Glosbe) над іншими комп’ютерними 
засобами допомоги перекладачам? Glosbe як онлайновий слов-
ник завжди доступний, причому безкоштовно. Він має різні 
види пошуку: за основою слова й словотвірними морфемами,  
а також точний і приблизний пошук. Glosbe постійно оновлю-
ється та поповнюється, а пропоновані користувачами перекла-
ди в разі необхідності уточнюються редакторами. Словникова 
база складається з текстів різної тематики та стилів. Цей слов-
ник найбільш багатомовний, що дозволяє працювати з ним пе-
рекладачам із різними мовними комбінаціями. 

Кожна словникова стаття в Glosbe має посилання на вихід-
ний і цільовий тексти, які можна переглянути в разі необхід-
ності аналізу ширшого мовного контексту. Робота студентів 
зі словником значно полегшує навчальний процес, допомагає 
швидко досягти мети навчання деяким аспектам перекладу  
з мінімальним часовими та фізичними затратами, дозволяє 
сформувати й закріпити навички дослідної роботи під час пере-
кладу. Використання Glosbe в навчанні може бути доволі інди-
відуалізоване з огляду на рівень успішності студентів і передба-
чає широкий спектр їхньої самостійної роботи зі словником як 
в аудиторії, так і під час виконання домашніх завдань. 

Висновки. Навчання перекладу з використанням цього 
контекстуального словника відповідає встановленому нами 
факту, що переклад здійснюється не просто на мову (у невідомо 
якому сенсі вживання слова «мова»), а на узус цільової мови,  
і саме узусні перекладні відповідники представлені в контек-
стуальних словниках, тому останні дозволяють студентам кра-
ще вивчати узус і вихідної, і цільової мов. 

Контекстуальні словники на кшталт розглянутого словника 
Glosbe дають можливість навчатися не тільки на виправлених 
викладачем перекладах, які іноді далекі від якісних. Вико-
ристовуючи Glosbe, студенти можуть повчитися на прикладі 
саме опублікованих перекладів, виконаних, як правило, профе-
сійними перекладачами та нерідко виправлених професійними 
редакторами перекладів. Причому студентам доводиться довго 
шукати приклади певних перекладів, як це буває з друковани-
ми перекладами або їх електронними варіантами, якщо вони 
не мають такого зручного та швидкого електронного пошуку. 

Нарешті, навчаючись практиці та тонкощам перекладу за 
допомогою заснованих на корпусах паралельних текстів кон-
текстуальних перекладних словників, студенти набувають ста-
лі навички роботи з ними й під час власних перекладів, тим 
самим ефективно готуючись до використання таких навичок 
у своїй подальшій перекладацькій діяльності після закінчення 
вищого навчального закладу. Слід зазначити, що цим зовсім не 
обмежуються переваги аудиторної та самостійної роботи сту-
дентів-перекладачів над перекладом із застосуванням контек-
стуальних словників. Наприклад, майбутні перекладачі можуть 
використовувати контекстуальні словники для самостійної пе-
ревірки власних перекладів, виконаних в аудиторії та вдома,  
а також для виправлення можливих помилок у сполучувано-
сті слів, уживанні артиклів, синонімів, певних моделей речень 
тощо. Слід сподіватися, що викладачів і дослідників перекладу 
зацікавить методика роботи з контекстуальними словниками, і 
вони зроблять свій вагомий внесок у підвищення якості пере-
кладацької освіти в нашій країні та розвиток перекладознавства. 

Найбільш корисним є навчання за допомогою контексту-
альних словників у разі розгляду лексичних проблем перекла-
ду іноземною мовою. Проте контекстуальні словники доцільно 

також використовувати для навчання окремих граматичних 
(переклад словосполучень та деяких лексико-граматичних мо-
делей речень, уживання слів різних частин мови тощо) і стиліс-
тичних аспектів перекладу (переклад лексичних стилістичних 
засобів, стилістичний вибір синонімів тощо).

Отже, онлайнові контекстуальні словники є надійними по-
мічниками-довідниками для професійних перекладачів, осо-
бливо в разі перекладу ними нерідною мовою, також вони є 
сучасним, зручним і потужним навчальним засобом. Перспек-
тивою подальших досліджень є поглиблений аналіз навчаль-
но-методичного потенціалу контекстуальних словників і опра-
цювання системи вправ із теорії та практики перекладу. 
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Карабан В. И., Карабан А. В. Контекстуальные сло-
вари c корпусом параллельных текстов в обучении пе-
реводу на иностранный язык

Аннотация. Статья посвящена методике использова-
ния нового вида основанных на корпусах параллельных 
текстов контекстуальных переводных словарей в обучении 
переводу с украинского на английский на примере онлай-
нового многоязычного словаря Glosbe. В рамках обучения 
на основе электронных данных рассматриваются виды 
упражнений с этим словарем, направленных на исследова-
тельское изучение лексических, грамматических и стили-
стических проблем перевода. Делается вывод о значитель-
ном учебно-методическом потенциале таких словарей. 

Ключевые слова: перевод на иностраный язык, мето-
дика исследовательского обучения переводу, использова-
ние контекстуального онлайнового словаря Glosbe, виды 
упражнений.

Karaban V., Karaban A. Teaching Translation into a  
Foreign Language with Contextual Corpus-Based Dictionaries 

Summary. The article deals with methods of using a new 
kind of parallel corpora-based contextual translation diction-
aries in teaching translation from Ukrainian into English as 
exemplified by the multilingual dictionary Glosbe. Within the 
framework of data-driven learning, varieties of training exer-
cises with this dictionary are considered that are designed for 
teaching how to solve lexical, grammatical and stylistic prob-
lems of translation. A conclusion is drawn about a significant 
teaching and learning potential of such dictionaries. 

Key words: translation into a foreign language, research 
translation learning methods, use of contextual online diction-
ary Glosbe, kinds of training exercises. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню інтерна-

ціональної лексики текстів журнальних статей, що вклю-
чають як термінологічні, так і нетермінологічні лексичні 
одиниці. Оскільки інтернаціоналізми становлять більшу 
частину слів у журнальних статтях, то можна відзначи-
ти позитивну роль інтернаціоналізмів під час перекладу, 
оскільки нерідко вони сприяють первинному оформленню 
думки мовою перекладу, навіть якщо й не зберігаються 
потім як підхожі в цьому випадку мовні перекладні екві-
валенти. Показано непоодинокі випадки, коли через невід-
повідність значень паралельних інтернаціоналізмів вини-
кають суттєві смислові і стилістичні спотворення в разі їх 
буквального перекладу. А тому інтернаціоналізми можуть 
виступати в ролі як «справжніх друзів перекладача», так  
і «хибних друзів перекладача». 

Ключові слова: інтернаціональна лексика, інтернаціо-
налізми, перекладні еквіваленти, вокабуляр, запозичення. 

Постановка проблеми. Інтернаціоналізми – це слова, які 
зустрічаються в низці мов, що мають тією чи іншою мірою 
фонетичну, граматичну й семантичну схожість [1–4]. Інтер-
національна лексика текстів журнальних статей включає як 
термінологічні, так і нетермінологічні лексичні одиниці. Ін-
тернаціоналізми становлять більшу частину слів у журнальних 
статтях. Можна відзначити позитивну роль інтернаціоналізмів 
під час перекладу, оскільки нерідко вони «сприяють первин-
ному оформленню думки мовою перекладу, навіть якщо й не 
зберігаються потім як підхожі в цьому випадку мовні переклад-
ні еквіваленти» (В.В. Доленко). Однак нерідкі випадки, коли 
через невідповідність значень паралельних інтернаціоналізмів 
виникають суттєві смислові і стилістичні спотворення в разі їх 
буквального перекладу. Отже, інтернаціоналізми можуть ви-
ступати в ролі як «справжніх друзів перекладача», так і «хиб-
них друзів перекладача». 

Інтернаціональні слова – лексичні одиниці в різних мовах, 
мають схоже (звукове й/або графічне) та однакове значення. 
Очевидно, що вони з’явилися в результаті запозичення цих слів 
однією мовою з іншої або шляхом запозичення їх обома мова-
ми з якоїсь третьої.

Parliament – парламент, contrast – контраст; 
mayor – мер, computer – комп’ютер.
Як правило, переклад таких слів не викликає труднощів, 

навпаки, вони часто виконують у тексті роль свого роду «підка-
зок»: за їх допомогою легше зрозуміти сенс цілого, навіть якщо 
не всі слова в тексті знайомі. Проблема виникає в тих випадках, 
коли в інтернаціональних слів є суто українські синоніми, а ви-
бір між двома синонімами буде залежати від характеру тексту 
та його адресата. 

Injection – ін’єкція – укол; 
image – імідж – образ. 
Склад інтернаціональних слів формувався під впливом 

різних подій і явищ суспільного життя. Велику роль при цьо-

му відіграли такі фактори, як поширення християнства, зміна 
географічних кордонів, відкриття нових континентів, освіта 
колоніально залежних країн, розквіт лицарства в Європі, Ре-
несанс тощо. Велике значення для появи особливого плас-
ту політичних інтернаціональних слів мали політичні події 
XVII–ХІХ ст. (наприклад, французькі революції, військові дії 
в часи Наполеона, поява марксизму в Європі вплинули на ви-
никнення багатьох інтернаціональних слів, зокрема, в галузі 
політики). Різного роду події XX ст. (Перша і Друга світові 
війни, масштабне виникнення різних політичних течій, поява 
й падіння Третього рейху, виникнення та розпад СРСР), про-
цеси глобалізації й далі поповнюють інтернаціональний полі-
тичний лексикон. Події, що відбуваються сьогодні на світовій 
політичній арені, також зумовлюють поповнення політичного 
вокабуляру інтернаціональними словами, які є соціально зна-
чущими одиницями [2]. Вивчення особливостей формування, 
розвитку й закріплення інтернаціонального та національно 
маркованого складу мови стає важливим завданням. Це й ви-
значає актуальність роботи. 

Стаття присвячена такій актуальній темі в лінгвістиці, як 
інтернаціоналізми. Ми розглянемо проблеми функціонування, 
приклади інтернаціоналізмів на основі англійської мови, ні-
мецької мови, латинської мови, охопимо доцільність уживання, 
основні особливості й походження інтернаціональної лексики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Причини ін-
шомовного запозичення слів можуть бути зовнішніми (поза-
мовними) і внутрішньомовними. 

Основна зовнішня причина – тісні політичні, торгово-еко-
номічні, промислові та культурні зв’язки між народами – носі-
ями мов. Найбільш типова форма впливу, зумовленого такими 
зв’язками, – запозичення слова разом із запозиченням речі або 
поняття. Наприклад, із появою в нас таких реалій, як автомо-
біль, конвеєр, радіо, кіно, лазер і багато інших, увійшли в укра-
їнську мову їх найменування. 

Інша зовнішня причина запозичення – позначення за допо-
могою іншомовного слова деякого спеціального виду предме-
тів або понять, які до тих пір називалися одним українським 
(або раніше запозиченим) словом. Наприклад, для позначення 
чергового адміністратора в готелі в українській мові зміцни-
лося французьке слово «портьє», для позначення особливого 
сорту варення (у вигляді густої однорідної маси) – англійське 
слово «джем». 

Внутрішньомовні причини запозичення частково пов’язані 
із зовнішніми. Так, соціально зумовлена потреба в спеціалізації 
понять підтримується властивою мові тенденцією до все біль-
шої диференціації мовних засобів за змістом. У результаті цієї 
тенденції значення, що виражається українським словом, може 
розщеплюватися на два: одне позначається українським найме-
нуванням, a друге закріплюється за іншомовним, запозиченим 
словом. Наприклад, такі близькі за змістом, але не синонімічні 
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пари слів: розповідь – репортаж, загальний – тотальний, захо-
плення – хобі тощо. 

Запозичення буває безпосереднім, а також відбувається за 
допомогою мови-посередника. Мовами-посередниками були, 
наприклад, латинська (через латинь в англійську потрапило 
багато грецьких слів) і французька (з якої запозичено багато 
латинських слів). 

У результаті запозичень англійська мова поповнилася ін-
тернаціональними словами. Інтернаціональними називають 
слова, що зустрічаються в багатьох мовах, але мають незнач-
ні фонетичні відмінності, пов’язані з особливостями вимови 
кожної мови. Наприклад, адреса, address (англ.), adresse (фр.), 
Adresse (нім); Telegraph (нім.); соціалізм, socialism (англ.), 
socialisme (фр.), Sozialismus (нім.).

Інтернаціональні слова є етимологічними дублетами,  
що утворилися в більшості випадків від грецьких і латинських 
коренів. 

Серед основних способів запозичення інтернаціональної 
лексики – транскрипція, транслітерація й семантичне запози-
чення. Транскрипція (фонетичний спосіб) – це таке запозичен-
ня словникової одиниці, за якого зберігається її звукова форма 
(іноді дещо видозмінена згідно з фонетичними особливостями 
мови, з якої слово запозичується). Таким способом з англій-
ської мови запозичені слова football, trailer, jeanssport, labour, 
travel, people, castle, fortress тощо. В англійській мові запози-
чені з французької regime, ballet, bouquet і безліч інших. Такі 
слова характеризуються тим, що загальний звуковий комплекс 
виявляється для мови, що запозичує, новим, хоча кожен зі скла-
дових їх звуків, за рідкісними винятками, замінюється звуком 
мови, в яку вони потрапляють. 

Транслітерація – це спосіб запозичення, за якого запози-
чується написання іноземного слова: букви запозичуваного 
слова замінюються літерами рідної мови. Під час транслі-
терації слово читається за правилами читання рідної мови. 
Методом транслітерації з англійської мови українською запо-
зичені слова «круїз» (cruise), «мотель» (motel), «клуб» (club). 
Транслітерували під час запозичення з англійської мови також 
багато власних імен: Вашингтон (Washington), Техас (Texas), 
Лондон (London). В англійській мові багато слів грецького, 
латинського та французького походження, які зберегли свої 
графічні особливості, хоча й читаються за правилами англій-
ської мови. 

Семантичне запозичення – це запозичення нового значен-
ня, часто переносного до вже наявного в мові слова. Слова 
pioneer і brigade існували в англійській мові й до проникнен-
ня в нього «радянських слів», але значення «член дитячої ко-
муністичної організації» і «трудовий колектив», відповідно, 
вони отримали під впливом російської мови післяжовтневого 
періоду.

Семантичні запозичення відбуваються особливо легко  
в близькоспоріднених мовах. Низку прикладів можна знайти 
серед скандинавських запозичень. Так, наприклад, давньоа-
нглійське дієслово dwellan `блукати, зволікати` під впливом 
давньоскандинавського dveljawun розвинулося в сучасній 
англійській мові в dwell `жити`. Отже, у звуковому відношенні 
dwell сходить до англійського, а в семантичному – до сканди-
навського дієслова. 

Випадків семантичного запозичення серед іменників біль-
ше, ніж серед дієслів. Іменник gift у давньоанглійській означало 
не подарунок, а «викуп за жінку», потім у результаті асоціації 

по суміжності – «весілля». Скандинавське слово gift означало 
«дар, подарунок», і це позначилось на значенні відвічного сло-
ва. З скандинавського отримали свої сучасні значення слова: 
bread (в англ. «шматок хліба»), dream (в англ. «радість»), holm 
(в англ. «океан, море»), plough (в англ. «міра землі»). 

Ще до поселення германських племен англів, саксів і ютів 
на Британських островах між цими племенами та римлянами 
існували торгові зв’язки, які залишили деякі сліди в їхніх мо-
вах. Запозичення цього періоду, який прийнято називати пер-
шим періодом латинських запозичень, відображають харак-
тер культурно-економічних і військових відносин римських  
і германських племен. Нові слова зазвичай висловлюють нові 
поняття, що виникли у зв’язку з долученням до більш високої 
культури римського народу цього періоду. До таких запози-
чень належать слова: port (Lat. portus), cycene (kitcen) від Lat. 
coquina, piper (pepper) від lat. Piper тощо. Припущення, що ці 
слова запозичені англосаксами ще до переселення на Британ-
ські острови, ґрунтується на даних порівняльно-історичного 
аналізу. Зіставляючи лексичний склад різних германських 
мов і діалектів, порівняльно-історичне мовознавство встано-
вило спільність багатьох слів латинського походження в цих 
мовах. Природно, виникло припущення, що ці слова англо-
сакси принесли із собою. Проте наявність багатьох цих слів  
і в мові кельтів, із якими англосакси зіткнулись на островах, 
не дає можливості через відсутність пам’яток точно встанови-
ти, потрапили ці слова в давньоанглійську мову безпосеред-
ньо з латинської мови чи запозичені з кельтської мови вже на 
території Британії [2].

Основна маса латинських запозичень пов’язана із запрова-
дженням християнства в 597 р. Більшість цих запозичень вира-
жає церковно-релігійні поняття. Загальне піднесення культури, 
пов’язане з уведенням християнства, спричинило появу нових 
понять, які потребували відповідного мовного оформлення. 
З’явилися нові слова з латинської мови, що позначали поняття 
зі сфери культури й побуту. 

Наведемо приклади латинських слів, які потрапили в дав-
ньоанглійську мову та збереглися в сучасній англійській мові:

1. Предмети домашнього вжитку, інструменти, знаряд-
дя: ancor (anchor) від Lat. ancora; box (box) від Lat. buxus; 
cealc (chalk) від Lat. calcem; paper (paper) від Lat. paryrus; pyle 
(pillow) відLat. pulvinus; post (post) від Lat. postis; purs (purse) від  
Lat. bursa; sicol (sikle) від Lat. secula.

2. Предмети одягу: cappe (cap) від Lat. cappa; socc (sock) від 
Lat. soccus. 

3. Міра ваги й довжини: circul (circle) від Lat. circulus; pund 
(pound) від Lat. pondo; ynce (inch) від Lat. incia. 

4. Назви тварин, птахів, риб: assa (ass) від Lat. asinus; camel 
(camel) від Lat. camelus; turtle (turtle) від Lat. turtur; truht (trout) 
від Lat. tructa. 

5. Назви рослин: palm (palm) від Lat. palma; pere (pear) від 
Lat. pirum; rose (rose) від Lat. rosa; lilie (lily) від Lat. lilium; 
plante (plant) від Lat. planta. 

6. Слова, що пов’язані з релігійними поняттями: engel 
(angel) від Lat. angelus; biscop (bishop) від Lat. episcopus; cyrice 
(church) від Lat. cyriaca; munuc (monk) від Lat. monachus; nunne 
(nun) від Lat. nonna; papa (pope) від Lat. papa.

Найбільшу кількість слів, запозичених англійською мо-
вою з латині, являють собою так звані книжкові запозичен-
ня. Це слова, які проникли в мову не в результаті безпосе-
реднього, живого спілкування між народами, а за допомогою 
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письмових документів, книг тощо. Книжкові запозичення 
якісно відмінні від інших видів запозичень. Насамперед 
вони менш схильні до всякого роду змін, особливо семан-
тичних. Це логічно пояснити тим, що книжкові запозичен-
ня протягом тривалого періоду часу обмежувались сферою 
свого вжитку – літературною формою цієї мови. Далі ці за-
позичення зазвичай мають абстрактний або термінологічний 
характер. 

Наступні століття – XVII, XVIII – були свідками книжко-
вих запозичень із латинської мови. У більшості випадків це так 
звані «вчені слова», нерідко зберігають особливості морфоло-
гічного характеру латинських слів, такі як, наприклад, inertia, 
sanatorium, genus, radius, curriculum, datum, vacuum. 

Сучасна медицина, хімія, ботаніка, зоологія, філософія, 
політика, мистецтво досі широко користуються латинськими 
основами для позначення понять, що виникають. Із латин-
ських слів, які запозичені англійською мовою та є інтерна-
ціональними словами, можна згадати такі слова: obligation, 
constitution, alibi, agriculture, microscope, modern, laboratory, 
system, socialism, communism, capitalism, climate, radius, 
tradition тощо. 

Слова, які належать до періоду запозичення до 800 р., мог-
ли потрапити в англійську мову через кельтську мову й бути 
пов’язані з тривалим, протягом перших чотирьох століть нашої 
ери, пануванням римлян у Британії, а також потрапити в мову 
англів і саксів ще на континенті. Як би там не було, вони свід-
чать про більш високу, ніж у кельтських і германських племен 
того часу, матеріальну культуру римлян і означають конкретні 
речі й поняття, раніше англосаксам невідомі. 

E. g.: port – лат. portus, порт; wall – лат. vallum, вал; wine – 
англ. win, лат. vinum, вино; mile – англ. mil, лат. milia (passuum), 
тисяча (кроків).

Велика кількість запозичень в англійській мові призвела до 
утворення великої кількості дублетів. Дублетами називаються 
два або кілька слів, які мають спільний корінь і спільне похо-
дження, але які, розвиваючись різними шляхами, отримують 
кілька різних звукових оформлень і значень. E. g. похідні від 
дієслова facere: factor, factory, faculty, defect, defeat. 

Багато латинських назв збереглося в топоніміці. Так, лат. 
castrum «зміцнення, форт» мало множину, castra з граматич-
но пов’язаним значенням «табір», звідки англ. ceaster і сучас-
не – caster, Chester у різних географічних назвах. Наприклад: 
Lancaster, Dorchester, Manchester, Winchester. 

Усі слова цієї групи запозичені усним шляхом, повністю 
асимільовані й увійшли в основний словниковий фонд англій-
ської мови. При цьому вони підкорилися граматичному строю 
англійської мови, втративши ті граматичні форми, які їм були 
властиві в латинській мові, а також підкорилися всім тим зако-
номірним фонетичним змінам, які відбулися в словах англій-
ської мови протягом її історії. 

Існує ще одна група латинських запозичень: вони здійсню-
ються не усним, а книжковим шляхом і позначають переважно 
абстрактні поняття: basis, area, crisis, idea, ratio, stimulus. Серед 
них багато дієслів і прикметників: operate, demonstrate, evolve, 
educate, admit, permit, complete, accept, affect, locate, separate, 
senior, junior, minor, inferior, exterior, superior, dependant. 

Найважливіші ознаки слів латино-романського походження 
такі: перевага двоскладових і складних основ із префіксами, 
причому префікси закінчуються на приголосний: ab-, ad-, corn-, 
dis-, ex-, in-, im-, il-, sub-; подвоєння приголосних: bb, cc, ft, mm, 

nn, pp, rr, ss, tt. 
Велика кількість слів, що запозичені з німецької мови й 

належать до галузі науки, утворена від латинських і грець-
ких коренів, тобто це насправді слова інтернаціональні, хоча 
вони й були запозичені з німецьких джерел. Багато грецьких 
і латинських слів перетворились в інтернаціональні префікси.  
Наприклад, anti-, counter-, inter-, sub, ultra-, в усіх мовах широко 
уживані грецькі суфікси: -ist, -ism, -isk. 

До запозичень із німецької мови передусім належать слова, 
що виражають поняття суспільно-політичного та філософсько-
го характеру близьких споріднених німецькій та англійській 
мовам мов. 

Перші запозичення з німецької мови належать до ХVІ сто-
ліття. У цей період запозичені слова, що стосуються торгівлі, 
військової справи, назви деяких рослин, слова, що характери-
зують людей, тощо.

Наприклад, halt (стій), kreuzer (крейцер, назва монети), 
junker (юнкер). У письмових документах ці слова з’являються 
не раніше ХVІІ століття. Такі терміни гірничорудної промисло-
вості, як zinc, bismut, cobalt тощо, потрапили в англійську мову 
з німецької. 

У XVII столітті з’явилися нові запозичення з галузі торгівлі 
та військової справи. Наприклад, groschen (гріш), drillinq (тре-
нування), plunder (грабіж), staff (штаб), fieldmarshal (фельдмар-
шал) тощо. 

У XIX столітті сфера запозичень значно розширюється.  
З’являється низка запозичень із галузі гуманітарних наук, сус-
пільного життя й політики. Запозичується багато термінів із га-
лузі хімії та фізики, філології, мистецтва. Багато із цих запози-
чень являють собою кальку або є інтернаціональними словами. 
Словами, що належать до лексикології, є, наприклад, ibdoger-
manic (Indogermanisch), MiddleEnglish (Mittelenglisch), umlaut, 
ablaut, grade (Grad), breaking, folketymology (Folksetymologie), 
loanword (Lehnwort). 

Слова, що позначають продукти і предмети побуту: 
marzipan, kohlrabi, schnapps, kummel, kirsch, vermuth. 

Слова з галузі музики: leitmotiv, kapellmeister, claviatur, 
humovresgue. 

Висновки. Наявність спільних слів у низці мов викликана 
певними історичними причинами: спільним походженням де-
яких мов, побутовим і культурним спілкуванням народів, що 
говорять різними мовами. Багато європейських мов під час 
позначення нових понять, що виникають у зв’язку з появою 
нових суспільних відносин і розвитком науки й техніки, ши-
роко використовували слова, запозичені з грецької та латин-
ської мов. 

Загальні слова у двох порівнюваних мовах можуть бути 
майже тотожними за звуковою формою або ж бути схожими 
графічно, однак відрізнятися за місцем наголосу в слові й за 
звучанням окремих голосних чи приголосних звуків. Природ-
но, що особливості звукового ладу, які становлять специфіку 
цієї мови, накладають на «міжнародне» слово, що поповнює її 
словниковий склад, свій відбиток.
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Рыбачук К. В. Особенности перевода интернацио-
нальной лексики

Аннотация. Статья посвящена исследованию интерна-
циональной лексики текстов журнальных статей, включа-
ющих как терминологические, так и нетерминологические 
лексические единицы. Поскольку интернационализмы со-
ставляют большую часть слов в журнальных статьях, то 
можно отметить положительную роль интернационализ-
мов при переводе, поскольку нередко они способствуют 
первичному оформлению мысли на языке перевода, даже 
если и не сохраняются в дальнейшем как подходящие в 
данном случае языковые переводные эквиваленты. Показа-
но, что нередки случаи, когда из-за несоответствия значе-
ний параллельных интернационализмов возникают суще-
ственные смысловые и стилистические искажения при их 
буквальном переводе. А поэтому интернационализмы мо-
гут выступать в роли как «настоящих друзей переводчика», 
так и «ложных друзей переводчика».

Ключевые слова: интернациональная лексика, ин-
тернационализмы, переводимые эквиваленты, вокабуляр,  
заимствования.

Rybachuk K. Features of translating international  
vocabulary

Summary. The article deals with investigating interna-
tional vocabulary texts of journal articles that include both 
terminological and none-terminological lexical units. As inter-
nationalisms make up most of the words in journal articles, 
we can note a positive role in translation of internationalisms 
because they often promote initial design of the idea in the tar-
get language, even if they were not saved later as appropriate 
in this case as translated language equivalents. In the article it 
was given numerous examples where through parallel interna-
tionalisms appear significant semantic and stylistic distortion 
when they are literally translated. Therefore, internationalisms 
can act as a “real friends of an interpreter” and as “false friends 
of an interpreter”.

Key words: international vocabulary, internationalisms, 
translated equivalents, vocabulary, borrowings.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ПРОЦЕСУ  
ЯК ОДНОГО З ДОПОМІЖНИХ ЗАСОБІВ ПРИЙНЯТТЯ 

ПРАВИЛЬНИХ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ РІШЕНЬ
Анотація. Розробка моделей перекладу належить до 

низки найважливіших завдань перекладознавства. За до-
помогою моделювання перекладознавці ставлять собі 
за мету відтворити процес перекладу загалом, розкрити 
механізми перекладу, описати дії перекладача, його стра-
тегію і тактику у ході перекладацького процесу, вказати 
послідовні етапи переходу від оригіналу до перекладу 
для забезпечення цілком успішного акту міжмовної кому-
нікації. Фокус дослідження спрямований на аналіз теорії 
рівнів еквівалентності, автором якої є В.Н. Комісаров. 
Запропоновані рівні – це лише засіб опису можливих дій 
перекладача, модель, що нагадує йому, в яких комуніка-
тивних межах він може рухатись і якою частиною змісту 
тексту оригіналу він вільний або не вільний жертвувати 
задля успішного результату. Одиниці оригіналу і перекла-
ду можуть бути еквівалентні одна одній на всіх наявних 
рівнях або тільки на деяких із них. Кінцева мета перекладу 
полягає у встановленні максимальної міри еквівалентності 
на кожному рівні.

Ключові слова: переклад, процес перекладу, модель 
перекладу, моделювання, еквівалентна модель перекладу 
(теорія рівнів еквівалентності).

Постановка проблеми. Переклад – це міжмовний та між-
культурний комунікативний процес, який є досить творчим, 
оскільки чітких правил перекладу не існує. Успіх перекладе-
ного тексту залежить від того, які засоби обрав перекладач, які 
трансформації здійснив, які немовні зміни виконав. Створю-
ючи повідомлення, перекладач завжди стоїть перед вибором, 
яка інформація є важливою і повинна бути прямо виражена  
в тексті, а яку слід замінити або видалити задля повного розу-
міння. До кола інтересів перекладознавства входить як сам про-
цес перекладу, так і його результат, учасники комунікації та всі 
фактори, які впливають на хід і результат перекладацького про-
цесу. Результат перекладу – забезпечити такий рівень міжмов-
ної комунікації, за якого створюваний текст мовою рецепієнта 
міг би бути повноцінною комунікативною заміною оригіналу  
й ототожнюватися рецепієнтами перекладу з оригіналом  
у функціональному, структурному і змістовному аспектах  
[4, с. 18].

Виклад основного матеріалу. Значну теоретичну і прак-
тичну зацікавленість викликає розкриття механізму перекладу, 
опис дій перекладача, його стратегій і тактик у ході перекла-
дацького процесу. Існує дуже багато визначень перекладу як 

процесу, однак усі вони мають лише гіпотетичний характер, 
оскільки реальний процес перекладу здійснюється у свідомо-
сті перекладача та безпосередньо не піддається спостережен-
ню та всебічному дослідженню. У лінгвістичній теорії особли-
ву увагу привертає проблема моделювання перекладу, тобто 
застосування теоретичних моделей для пояснення сутності 
перекладацького процесу, а також порівняльного аналізу його 
результатів – реально виконаних перекладів. Моделювання 
завжди було важливим інструментом у пізнанні реальності, 
нині метод моделювання отримав украй велике поширення, не 
існує жодної науки, в якій би не йшлось про моделі [12, с. 3–4]. 
Лінгвістика не є винятком. За допомогою моделювання пере-
кладознавці ставлять собі за мету відтворити процес перекладу 
загалом, вказати загальний напрям руху думки перекладача і 
послідовні етапи переходу від оригіналу до перекладу.

Для того, щоб проаналізувати і дати оцінку процесу мо-
делюванню у перекладі, варто дати визначення поняттю «мо-
дель». Відповідно до одного із шести визначень із Великого 
тлумачного словника російської мови під редакцією С.А. Кузн-
єцова модель – це «спрощена схема, штучно створена для кра-
щого розуміння предмета або явища». Згідно з Великим тлу-
мачним словником сучасної української мови під редакцією 
В.Т. Бусела модель – це «зразок, що відтворює, імітує будову 
і дію якого-небудь об’єкта, використовується для одержання 
нових знань про об’єкт». В.А. Штофф дає таке визначення: мо-
дель – це «подумки представлена чи матеріально реалізована 
система, яка відображає чи відтворює об’єкт дослідження, має 
здатність заміщати його так, що її вивчення дасть нам нову ін-
формацію про цей об’єкт» [12, с. 19]. Отже, можемо зробити 
висновок, що модель – це подумки представлена схема, яка 
імітує процес, об’єкт дослідження задля нових знань про цей 
процес, які можуть допомогти правильно сприйняти та відтво-
рити інформацію, прийняти правильні перекладацькі рішення.

У свою чергу, лінгвістичні моделі перекладу – це гіпоте-
тичні абстрактні схеми представлення процесу перекладу, ме-
тою побудови яких є спроба знайти пояснення перетвореного 
змісту, вираженого засобами однієї мови, на відповідний зміст, 
виражений засобами іншої мови [9, с. 445]. Термін «модель пе-
рекладу» був введений американським лінгвістом Ю. Найдою і 
позначає умовний опис низки розумових операцій, виконуючи 
які, перекладач може здійснити переклад усього оригіналу або 
його окремої частини [6, с. 410]. Умовне відображення про-
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цедури здійснення процесу перекладу, якийсь гіпотетичний 
настрій відображає основні етапи перекладацького процесу і 
тих дій, які характеризують поведінку перекладача на кожному 
етапі [8, c. 103]. Описуючи процес перекладу, зазвичай гово-
рять про сприйняття тексту і його відтворення, виокремлюю-
чи тим самим два етапи процесу перекладу: «етапу розуміння 
та етапу власне перекладу, створення тексту іншою мовою»  
[5, c. 25]. Деякі дослідники вказують також на третій етап про-
цесу перекладу – контроль готового тексту, або «етап редагуван-
ня». Перший етап є надзвичайно складним сенсорно-розумо-
вим процесом, основаним на різних видах і формах аналітичної 
та синтезуючої роботи органів 229 почуттів і мозку [2, с. 31], 
при цьому слід відзначити, що кожен вид перекладу має власні 
особливості та характеристики. На другому етапі відтворення у 
свідомості перекладача відбуваються «складні процеси аналізу 
та синтезу, пов’язані з передачею із сфери мислення уже в іншу 
матеріальну словесну форму» [2, с. 34]. Комплекс дій перекла-
дача на кожному етапі перекладу прийнято називати перекла-
дацькою стратегією. Найбільш дослідженим етапом процесу 
перекладу сьогодні є етап відтворення, переклад як результат,  
а також ті конкретні засоби, за допомогою яких здійснюється 
переклад: одиниці перекладу, заміни, трансформації, еквіва-
ленти, відповідності, аналоги [8, c. 224]. 

Під час моделювання процесів перекладу теоретики вихо-
дять із того, що у процесі беруть участь три учасники: творець 
вихідного тексту, перекладач, який одночасно є і рецептором, 
і перетворювачем вихідного тексту, та читач перекладеного 
тексту. Модель перекладу є умовним описом низки операцій 
мислення зі створення тексту перекладу. У результаті цих дій 
здійснюється перехід від тексту оригіналу до тексту перекла-
ду. Вибір варіанта не може бути випадковим, оскільки він є 
результатом професійних напрацювань, вихованої інтуїції са-
мого перекладача. Модель перекладу має умовний характер, 
оскільки вона не обов’язково відображає реальні дії перекла-
дача у процесі створення тексту перекладу, може допомогти  
у вирішенні перекладацьких завдань та досягти переклада-
цьких результатів. Моделям перекладу властива низка особли-
востей, пов’язаних, зокрема, з тим, що вони намагаються дати 
опис процесу, який є неможливим для дослідження. Точність 
функціонування тієї чи іншої моделі можна зрозуміти, нама-
гаючись спрогнозувати результат перекладу на підставі аналі-
зованої моделі, зіставляючи його з текстом перекладу. У разі 
збігу перекладу із прогнозованим результатом можна сказати, 
що модель функціонує, хоча це і не означає, що перекладач 
усвідомлено використовує таку модель [6, c. 126].

Нині відома велика кількість моделей перекладу, серед яких 
є такі: аналітична модель перекладу, денотативна (ситуативна), 
когнітивна, комунікативна, контекстна, психолінгвістична, се-
мантична, семіотична, синергетична, трансформаційно-семан-
тична, модель рівнів еквівалентності.

Фокус дослідження у цій роботі спрямований на модель 
рівнів еквівалентності або теорію рівнів еквівалентності. Ана-
лізуючи різні теоретичні моделі перекладу, В.Н. Комісаров 
відзначає, що кожна з них відображає якісь окремі аспекти 
перекладацької діяльності і лише всі разом, у сукупності вони 
дають досить повну картину тих змістовних компонентів, пере-
дача яких забезпечує еквівалентність перекладу. На його думку, 
роль такої об’єднуючої моделі може зіграти теорія рівнів екві-
валентності, вчений виокремлює у ній чотири рівні. В основі 
цієї теорії лежить уявлення про те, що міра реальної смислової 

близькості між оригіналом і перекладом є величиною змінною. 
Еквівалентна модель перекладу – це така модель, в основі якої 
у змісті тексту вирізняється низка послідовних рівнів, які від-
різняються за характером інформації, яка передається у тексті 
на двох різних мовах [8, c. 225]. Перекладач, аналізуючи оригі-
нал, послідовно усвідомлює усі рівні змісту оригіналу – від рів-
ня мовних знаків до рівня цілі комунікації. Наведена послідов-
ність рівнів, на думку В.Н. Комісарова, відображає не тільки 
структуру змісту тексту, а й основні етапи аналізу переданого 
йому тексту. На першому рівні здійснюється лише збереження 
мети комунікації. Другий – характеризується спільністю оригі-
нального і перекладеного висловлювання не тільки за цільови-
ми установками, а й за ситуативною орієнтованістю. На третьо-
му – до компонентів змісту другого рівня додається паралелізм 
у способах опису ситуації [5, с. 67–68]. Значна (хоча і неповна) 
відповідність лексичного складу висловлювання і його синтак-
сичних структур у сукупності із характеристиками, визначени-
ми на першому, другому і третьому рівнях, вважається найви-
щим проявом схожості між текстами оригіналу і перекладу і, за 
В.Н. Комісаровим, є четвертим рівнем еквівалентності [5, с. 72]. 
На думку В.Н. Комісарова, для здійснення своєї роботи якісно 
перекладач повинен знати систему відповідностей, що можуть 
встановлюватися між компонентами певної мовної пари, при-
йоми і методи перекладу, вміти обирати необхідний відповід-
ник і найефективніший прийом залежно від умов конкретного 
контексту, враховувати прагматичні фактори, що впливають на 
хід перекладацького процесу [5, с. 227]. Норма еквівалентності 
перекладу не є незмінним параметром і має узгоджуватися з ін-
шими вимогами до нормативного перекладу: жанрово-стиліс-
тичною відповідністю; правилами норми, встановленими для 
певної іноземної мови; забезпеченням прагматичної цінності 
перекладу; досягненням максимальної близькості перекладе-
ного тексту до оригінального [5, с. 229].

Висновки. Запропоновані В.Н. Комісаровим рівні – це 
лише спосіб опису можливих дій перекладача, модель, що на-
гадує йому, в яких межах і якою частиною змісту тексту оригі-
налу він вільний або не вільний жертвувати. Так, із цієї моделі 
стає зрозумілим, що за жодних умов не можна жертвувати ме-
тою комунікації. Ніякі відповідності на інших рівнях не можуть 
бути еквівалентними, якщо немає еквівалентності на рівні мети 
комунікації. Перспективним для подальших пошуків є аналіз 
та дослідження усіх моделей перекладу, їх порівняльні особли-
вості та характеристики.  
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Шостак У. В., Паславская И. Б. Моделирование пере-
водческого процесса как один из вспомагательных спо-
собов принятия правильных переводческих решений

Аннотация. Разработка моделей перевода входит в ряд 
важнейших заданий переводоведения. При помощи моде-
лирования специалисты в области перевода ставят цель 
воспроизвести процесс перевода в целом, раскрыть меха-
низм перевода, описать действия переводчика, его страте-
гию и тактику в ходе переводческого процесса, указать по-
следовательные этапы перехода от оригинала к переводу 
для обеспечения абсолютно успешного акта межязыковой 
коммуникации. Фокус исследования направлен на анализ 
теории уровней эквивалентности, автором которой явля-
ется В.Н. Комиссаров. Предложенные уровни – это всего 
лишь описание возможных действий переводчика, модель, 
которая напоминает ему, в каких коммуникативных преде-
лах он может действовать и какой частью текста оригинала 
он волен или не волен жертвовать для успешного перевод-
ческого решения. Единицы оригинала и перевода могут 
быть эквивалентными на всех существующих уровнях или 
только на некоторых из них. Конечным результатом пере-

вода есть достижение максимальной степени эквивалент-
ности на каждом уровне.

Ключевые слова: перевод, процесс перевода, модель 
перевода, моделирование в переводоведении, эквивалент-
ная модель перевода (теория уровней эквивалентности). 

 Shostak U., Paslawska I. Modeling of translating  
process as one of the auxiliary means for making correct 
translation decisions

Summary. The development of translation models in-
cludes a number of most important tasks concerning transla-
tion studies. With the help of modeling specialists in transla-
tion set goals to recreate the process of translation as a whole, 
reveal the mechanisms of translating process, describe the 
translator`s actions, his strategies and tactics during the trans-
lating process, indicate the consistent stages of rendering the 
message from the original text to the target text, provide the act 
of intercommunication in the most successful way. The main 
objective of the research is aimed at the analysis of the theory 
of equivalence levels, by V. Komissarov in terms of its practi-
cal application. The levels distinguished by the linguist seem 
to only the describe possible actions of the translator without 
giving straightforward directions of practical usage. The model 
that guides the translator as to the communicative limits and 
semantic as well as structural parts of the text that can be trans-
formed by the translator needs to be revised and modified. The 
hypothesis that original and target text units may be equivalent 
at any existing levels or at some of them should be verified. 
The final result of translation, which is to achieve the peak 
stage of equivalence at any level, is to be examined.

Key words: translation, translating process, translation 
model, modeling in translation, equivalent translation model 
(theory of equivalent levels).
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Аннотация. В статье рассматривается проблема опти-

мизации обучения иностранным языкам студентов-пере-
водчиков, а также раскрывается новый подход в активи-
зации процессов усвояемости с использованием методик 
изучения квантовых методов переработки и хранения ин-
формации мозгом.
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обучения.

Постановка проблемы. Фундамент психологии обуче-
ния иностранному языку закладывался в течение нескольких 
столетий, накапливая, дополняя и развивая опыт изучения и 
обучения иностранным языкам (ИЯ) при помощи различных 
методик, подходов, систем, школ и форм обучения. И хотя даже 
совсем краткий обзор уже существующей на сегодняшний день 
литературы по этому вопросу занял бы довольно увесистый по 
объему том, мы возьмем на себя смелость утверждать, что пси-
хологические резервы оптимизации изучения ИЯ до конца еще 
не исчерпаны. 

Анализ последних исследований и публикаций. Про-
блемам психологии обучения уже посвящали свои работы 
множество корифеев языкознания (П.Я. Гальперин, Б.В. Бе-
ляев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский, А.А. Леонтьев, 
И.А. Зимняя, В.А. Артемов, Н.А. Горлова, Д.Б. Эльконин и 
др.), однако вопросов, вызывающих интерес исследовате-
лей, с течением времени не становится меньше. Например, 
кто из нас не задавался вопросом, почему знания, усвоенные 
в детстве, наиболее прочно укореняются в нашей памяти? 
И становясь старше и осваивая все более сложные отрасли 
знаний, профессионально ориентированные, узкоспециали-
зированные, в частности, при изучении ИЯ мы сталкиваемся 
с трудностями усвоения нового материала и часто жалуемся 
на память. Что же меняется с возрастом, только ли степень 
сложности новой информации для усвоения? Чаще всего 
этим вопросом задаются люди, по роду деятельности напря-
мую зависящие от успешности обучения, – педагоги, а также 
медики, поскольку вопрос чаще всего адресуют им: память 
ведь свойство мозга. В условиях постоянного роста мас-
штабов глобализации все больше возникает потребность в 
лингвистических посредниках. Всевозрастающий объем пе-
реговорного процесса в мировой политике, международном 
бизнесе, на конференциях с многоязычными аудиториями 

делает квалифицированных переводчиков сегодня еще более 
востребованными, увеличивая актуальность исследования 
научных принципов качественной всесторонней подготовки 
студентов-переводчиков.

Целью статьи является определение нового подхода к ре-
шению проблемы оптимизации эффективности изучения ИЯ 
студентами-переводчиками, а именно использование кванто-
вых методов переработки и хранения информации мозгом.

Изложение основного материала. Ни для кого не секрет, 
что чаще всего наиболее плодотворные идеи и открытия рож-
даются на стыке наук или отраслей знаний. Так появились био-
химия, астрофизика, нейрофизиология, генная инженерия, пси-
холингвистика, квантовая механика, квантовая химия и многие 
другие вполне жизнеспособные «гибриды». Поэтому кажется 
вполне логичным обращение к последним научным данным в 
исследованиях нейрофизиологии мозга, поскольку именно этот 
орган отвечает за переработку и хранение информации, нор-
мальное функционирование памяти, способность к обучению 
и использование речи в целом. 

В своих работах по психологии обучения И.А. Зимняя об-
ращает внимание на то, что «успешность овладения речевой 
деятельностью на иностранном языке представляет собой 
сложное многостороннее явление, обуславливаемое целым ря-
дом факторов, среди которых одно из центральных мест зани-
мают психологические особенности учителя, самого ученика, 
характер их сотрудничества, общения, общая включенность 
обучаемых в учебный процесс» [3]. «В современной научной 
литературе процесс усвоения иностранного языка рассматри-
вается с точки зрения психологического принципа единства 
сознания и деятельности… Наряду с общими теоретическими 
проблемами физиологии и психологии изучаются и психоло-
гические проблемы, применительные к обучению иностранно-
му языку: Как осуществляется познавательная деятельность 
обучающихся с учетом психологического принципа единства 
сознания и деятельности? Что в современной научной лите-
ратуре подразумевается под термином способностей к язы-
ку? Какие дидактические требования необходимо учитывать 
в процессе обучения языку?» [8]. На все эти вопросы уже есть 
ряд ответов, в большей или меньшей степени отражающих как 
объективное состояние современной методики обучения ино-
странным языкам, так и субъективные точки зрения разных ав-
торов, писавших на эту тему.
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Однако принципиально новым подходом к решению про-
блемы оптимизации обучения путем активизации процессов 
усвояемости можно считать использование квантовых методов 
исследования переработки и хранения информации мозгом, 
проведенных американскими нейрофизиологами [5; 14; 9; 12]. 
«Для объяснения таких базовых явлений, как восприятие, со-
знание и память, ученым приходится использовать квантовые 
законы, принципы построения голограмм и прочие сложные 
теоретические вещи... Ничего удивительного. Было рассчи-
тано, что в мозгу одного человека больше возможных связей, 
чем атомов во всей Вселенной. Даже маленький мозг птицы 
способен выполнить невероятную по объему работу: для того, 
чтобы просчитать задачу, которая стоит перед птичкой, кото-
рая усаживается на ветку, что раскачивается на ветру, самому 
мощному суперкомпьютеру потребуется несколько дней, и нет 
гарантии, что у него это получится. С точки зрения вычисли-
тельного устройства такая задача может быть нерешаемой. 
А мозг птицы делает это постоянно и в мгновение ока… Это 
живой, пластичный и гибкий орган, способный к обучению, 
пониманию и динамичной перенастройке на основании обнов-
ляющихся требований» [5]. 

Современная наука пока далека от полного понимания всех 
возможностей и способностей мозга, но о нем уже сейчас до-
статочно много известно. Мы знаем, что мозг координирует 
любые жизненные проявления нашего тела: поддерживает ды-
хание, регулирует ритм и количество сокращений сердца, под-
держивает нормальную температуру тела, руководит нервными 
процессами, в том числе и высшей нервной деятельностью – 
эмоциями, памятью и обучением. Ученые сегодня пока не так 
много знают о том, как именно он это делает, но уже сумели уз-
нать достаточно, чтобы ответить на многие фундаментальные 
вопросы, в том числе и на тот, которым мы задавались в начале. 

Каждая из миллиардов нервных клеток мозга – нейронов – 
образует от 1 000 до 10 000 синапсов (связей) с другими нейро-
нами. Те, в свою очередь, формируют комплексы, называемые 
нейросетями, включающими в себя мысль, память, навык, те-
матический объем информации. Каждая из таких сетей, в свою 
очередь, также связана с другими, их взаимосвязь и комбина-
ции создают сложные идеи, ассоциации, воспоминания, эмо-
ции. Американский биохимик в области нейрофизиологии и 
деятельности мозга Джо Диспенза говорит: «Любое событие в 
вашей жизни находит отражение в формировании нейросетей 
вашего мозга», то есть события на уровне нейросетей форми-
руют все наше мироощущение, «формируют неврологически», 
добавляет доктор Диспенза. И когда перед нами появляется 
очередной жизненный вызов или стимул, «какие-то комплек-
сы нейросетей включаются, вызывая химические изменения в 
мозгу». Они вызывают эмоциональные реакции, окрашивают 
восприятие и обусловливают наше поведение в различных си-
туациях.

Нейрофизиология основывается на постулате, что те ней-
роны, которые используются вместе, обязательно формируют 
нейросеть. «Если мы делаем что-то снова, снова и снова, сам 
факт того, что мы повторяем это действие, делает процесс обу-
чения более легким. Действие начинает становиться все более 
знакомым и понятным, оно начинает ощущаться как привыч-
ное. Оно становится естественным и переходит в разряд авто-
матических», считает доктор Джо Диспенза. Чем дольше ис-
пользуется определенная нейросеть, тем прочнее её отпечаток 
в мозгу, так сказать, протоптанная тропинка, при многократном 

использовании она может быть очень полезна – так происхо-
дит процесс обучения. Но со временем она может превратить-
ся в привычку, которую впоследствии очень сложно изменить.  
На практике мы часто сталкиваемся с неправильно заученным с 
детства или со школы произношением отдельных слов или по-
зиций, и сколько бы поправлений ни прозвучало, в ответ чаще 
всего мы слышим: «Да я знаю, но я так привык/ла со школы». 

Поскольку возможных нейронных связей в мозгу больше, 
чем атомов во Вселенной, возникает проблема: как найти вос-
поминания? Как мгновенно вспомнить то, что нужно, и мо-
ментально среагировать? Вот тут нам помогают эмоции. Они 
отчасти являются нейросетями, а отчасти нейрогормонами, ко-
торые синтезирует гипоталамус. Эмоции мгновенно оценивают 
ситуацию, выхватывая из обширного ассортимента нейросетей 
наиболее близко связанные ассоциации. Они позволяют много-
кратно сокращать время поиска нужной связи, информации и 
т.п. Другим их предназначением является химическое усиление 
впечатления для его перевода в долгосрочную память.

«Иностранный язык предъявляет высокие требования  
к оперативной и долговременной (постоянной) памяти уча- 
щихся… Важное значение имеют положительные эмоции, 
возникающие в процессе изучения иностранного языка» [3]. 
Такого же мнения придерживаются и Н.В. Витт и М.Г. Каспа-
рова: «для учителя иностранного языка, по мнению студентов, 
наиболее ценными качествами являются коммуникативные ка-
чества, обеспечивающие хороший контакт с группой и положи-
тельный эмоциональный фон в коллективе» [1]. 

И тут мы вплотную подошли к ответу на вопрос, в чем 
отличие детской способности к запоминанию информации от 
способности взрослого. Ответ очевиден – эмоциональная окра-
шенность процесса запоминания, то есть его химическое уси-
ление для перевода в долгосрочную память.

Воспроизведение идей, воспоминаний, поиск информации 
на клеточном уровне происходит путем ассоциации нейросе-
тей. Чаще всего они основаны на опыте прошлого. А как же 
быть, если он не имеет в своем арсенале средств, отвечающим 
потребностям настоящего? Ответ в естественной способности 
мозга разрывать старые и формировать новые нейронные свя-
зи, т.е. в его нейропластичности. А эмоции многократно усили-
вают нейропластичность мозга. 

Так, некоторые американские исследователи пришли к вы-
воду, что «мозг любит удивляться. Благодаря удивлению его 
нейропластичность возрастает … и он мгновенно включает 
самую высокую передачу, чтобы выработать способ поведения 
в необычной ситуации… Нейропластичность также увеличи-
вается от смеха. А поскольку нейропластичность – важнейший 
инструмент обучения, смех помогает в учебе!» [5]. Вот так но-
вость: удивление и смех повышают способность к обучению, 
а мы сплошь и рядом слышим из уст серьезных до свирепости 
преподавателей: «Прекратите хихикать, серьезнее, сконцентри-
руйтесь!». Оглядываясь сейчас на свою студенческую юность, 
многие из нас, наверное, вспомнят, что приступы неуемной 
веселости нападали как раз на последних парах, когда мозг, 
защищаясь от перегрузок, пытался таким образом увеличить 
свою нейропластичность и повысить способность к усвоению 
сложной информации.

И эти воспоминания нас снова возвращают к эмоци-
ям. По определению доктора Джо Диспензы, эмоции – это 
«химические процессы, нейрологически усиливающие пе-
реживание. Вы лучше помните те события, которые вос-
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принимались с ярко выраженной эмоциональностью. 
Именно так оно и должно быть». В статье, опубликован-
ной в Harvard Business Review, также отмечается, что на 
работе мозга и развитии интеллекта положительным об-
разом сказывается и любопытство – причем в отношении 
любой темы или предмета. Если человек испытывает лю-
бопытство, он будет открыт к изучению других тем, это,  
в свою очередь, позволит развивать интеллект. В полном 
соответствии со знаменитой фразой Альберта Эйнштейна:  
«У меня нет никаких особых талантов. Просто я безумно лю-
бопытен» [13].

Эту же мысль высказывает Виктория Кебоп: «Порой под 
влиянием сильных эмоций некоторые события запоминаются 
на всю жизнь, даже если они в дальнейшем не повторяются. 
Мы всегда лучше запоминаем то, что хотим выучить, чем та-
кие вещи, которые для нас не представляют никакого интереса» 
[4]. Эту же мысль немного в другом контексте (в отношении 
комплекса учебников) высказывает И.А. Зимняя: «(Они долж-
ны быть) подчинены … принципу удовольствия, принципу 
«эго» (я – фактор) … ученик говорит только о своей позиции  
и о себе» [3]. C этим нельзя не согласиться. Человеку всегда 
интереснее всего высказываться о себе и о своей позиции, если 
есть заинтересованность, то есть и эмоциональная окрашен-
ность, то есть гарантия перевода этой информации в долго-
срочную память. 

Удивительным можно назвать факт обнаружения базовых 
эмоций у одноклеточных существ. На этом основании многие 
исследователи приходят к выводу о том, что эволюция в це-
лом, и человеческая в частности, не что иное, как стремление к 
удовольствию и уклонение от боли. Д.ф. Кэндас Перт говорит: 
«Наш мозг настроен так, чтобы запоминать приятное и искать 
его. И главная цель для него – получить удовольствие и избе-
жать боли. Именно это движет человеческой эволюцией» [12].

Большая группа американских исследователей [5] 
утверждает, что эмоции обеспечивают нечто большее, чем вы-
живание. Они способствуют развитию. Счастье и радость не 
могут служить раздражителями. Именно раздражение и боль 
заставляют нас изменяться, дают повод и толчок к развитию. 
Американский исследователь мозга Эндрю Ньюберг по этому 
же поводу говорит следующее: «Мозг способен решать милли-
оны различных задач… Он не только совершает для нас удиви-
тельные вещи, не только помогает нам обучаться, но он также 
может изменяться и адаптироваться, он может сделать нас луч-
ше, чем мы есть. Он помогает нам превзойти себя». 

В ходе исследования, результаты которого были опубли-
кованы в научном журнале Psychological Science, выяснилось, 
что конспектирование, особенно от руки, также улучшает ра-
боту мозга, повышает уровень интеллекта и развивает память. 
Кроме того, исследование показало, что письмо помогает более 
креативно решать проблемы, создавать новые идеи и концеп-
ции, глубже вникать в суть изложенного, легче находя глубин-
ные связи между идеями, а также лучше запоминать информа-
цию [16; 11; 10; 15].

Выводы. Итак, рассмотрев механизмы, запускающие про-
цесс активизации памяти, можно сделать следующие выводы: 
с целью оптимизации эффективности изучения ИЯ следует на 
каждом занятии:

– создавать учащимся психологически комфортный климат;
– использовать для работы на занятии ориентированные на 

«я»-фактор учебные задания и материалы, позволяющие уча-

щимся высказать собственную позицию, используя тематиче-
ский вокабуляр для отработки;

– соответствующими творческими заданиями стимули-
ровать эмоции любопытства и удивления, подстёгивающие  
и запускающие механизмы перевода этого материала в долго-
временное хранение памяти;

– при первых же признаках усталости группы провоциро-
вать у учащихся смех забавными учебными ситуациями, шут-
ками, смешными рассказами или инсценировкой смешных ди-
алогов;

– стараться поддерживать высокий эмоциональный накал  
и позитивный настрой группы;

– в качестве домашних заданий обязательно использовать 
ориентированные на «я»-фактор мини-сочинения, написанные 
в тетради от руки.

Некоторые из этих рекомендаций активно используются нами 
в течение уже очень длительного времени, хотя их эффектив-
ность была нами выведена опытным, а не теоретическим путем.

Практика показывает, что преподаватели, у которых  
из аудитории чаще слышен смех студентов, добиваются усво-
ения ими большего объема материала на фоне более высо-
кой успеваемости. Остальные рекомендации еще ждут своей 
практической оценки, поскольку эффективность их реализа-
ции  в учебном процессе будет определяться количественны-
ми и качественными показателями овладения учебным мате-
риалом за определенный период (в нашем случае – учебный 
год). Но по предварительной оценке уже можно говорить  
о положительной динамике в скорости накопления лексиче-
ского запаса, хотя о правилах его речевой реализации пока 
еще говорить преждевременно.

Дальнейшим поиском новых психологических резервов 
оптимизации изучения иностранных языков в аузах можно и 
нужно заниматься в тесном сотрудничестве с исследователями 
смежных областей знаний, углубляя и расширяя круг рассма-
триваемых вопросов для дальнейшей еще более эффективной 
реализации их результатов в учебном процессе.
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Алєксєєва Л. І., Алєксєєв М. Є., Синьова Т. В. По-
шук нових психологічних резервів оптимізації вивчен-
ня іноземних мов студентами-перекладачами

Анотація. У статті розглядається проблема оптиміза-
ції вивчення іноземних мов студентами-перекладачами, 
розкривається новий підхід до активізації процесів засво-
ювання із використанням методик вивчення квантових ме-
тодів переробки та збереження інформації мозком.

Ключові слова: оптимізація, активізація, вивчення 
іноземних мов, студенти-перекладачі, процес навчання.

Aleksyeyeva L., Aleksyeyev M., Syn’ova T. Search of 
new psychological reserves of optimization of foreign lan-
guage learning by students-translators

Summary. The article considers the problem of optimi-
zation of teaching foreign languages translation students, and 
also reveals a new approach to enhance the absorption process 
using the techniques of studying quantum methods of process-
ing and storage of information by the brain.

Key words: optimization, activation, study of foreign lan-
guages, students-translators, teaching process.
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INNOVATIVE ACTIVITY AS A DRIVING FORCE  
FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SYSTEM

Summary. The main goal of this scientific research is to 
highlight the role of applying innovative teaching technolo-
gies to the educational process. The article has given a brief 
overview of the problem of implementation and adaptation of 
innovative educational technologies as an important profes-
sional competence of each teacher or educator. We have placed 
particular emphasis on the expediency of using different terms 
to analyse transformations, innovations in education as well as 
the role of innovative teaching in the process of foreign lan-
guage learning.

Key words: novation, innovation, innovative teaching, in-
novative educational technologies.

Statement of the problem. In the modern educational process 
the problem of innovative teaching methods is sure to be among 
the most important problems in the field of pedagogical and re-
search activity. One of the key factors of innovative development 
of any country is the adoption of innovative technologies into the 
system of education. The Law of Ukraine “On Higher Education” 
stipulates along with other basic tasks of higher education institu-
tions “ensuring the organic combination of educational, scientific 
and innovative activity in educational process” [18]. Educational 
innovations are characterized by novelty in the field of pedagogical, 
socio-economic and scientific researches aimed at the qualitative 
improvement of the educational process that comprises also edu-
cational technologies, scientific and methodological developments, 
etc. There is no doubt that the use of modern innovative technol-
ogies in higher education contributes to personal development, 
provides adaptation of the innovative techniques to the European 
educational standards.

The aim of the article is to investigate the application of in-
novative educational technologies to the process of teaching and 
learning; to analyze innovative technologies as a new set of forms, 
methods and tools which bring substantial changes in the outcome 
of the pedagogical process.

Background to the research problem. The research problem 
of applying innovative approaches to teaching and learning has 
been an object of many scientific papers: G. Baranova, L. Danylen-
ko, I. Dychkivska, V. Kumarin, O. Kuznetsova, M. Lyakhovytskyi, 
I. Pidlasyi, O. Savchenko, G. Selevko, O. Tarnopilskyi, J. Edge, 
S. Mann, and others. The peculiarities of introducing pedagogical 
innovations to vocational-pedagogical education are studied by 
A. Dubasenyuk, V. Gribanov, R. Gurevych, L. Horuzha, V. Khymy-
nets, O. Shapran, S. Vitvytska and others.

Educational innovation spans the areas of learning, teaching, 
curriculum and time and space configurations. The use of innova-
tive technologies is the opportunity to work and learn collaborative-
ly, explore, analyze, engage in discussion, and otherwise learn in 
new and innovative ways. We share the standpoint of scientists that 

“updating is a law of educational development” where “develop-
ment is an attribute of the innovative university system of education 
which is characterized by flexibility, variability, and dynamism” 
[10, p. 166].

Discussion. The organization of innovative searches is aimed, 
in our view, at seeking the actual scientific and pedagogical theme, 
the clear formulation of the purpose and tasks of the creative activ-
ity of each teacher. A teacher has to concentrate attention first of all 
on the pedagogical innovations directed towards updating content, 
principles and teaching methods. In our experience, the priority 
pedagogical methods are: a) person-oriented learning; b) devel-
opmental training; c) development of critical thinking; d) differ-
entiated instruction; e) integrated training; f) interactive learning;  
g) modular training; h) informative training [17].

Innovation (from Latin word “innovation” – novelty, change, 
renovation) is the efforts to create, to develop, to use and to spread 
something new with the stable task-oriented change that brings new 
elements into environment and entails changes of the system from 
one condition to another. Innovative technologies in education are 
the production (invention) of a new component for the system of ed-
ucation. Researchers insist on a clear distinction between the terms 
“novation” and “innovation” paying attention to the fact that in or-
der to denote the replacement of something new there is the norma-
tive English word “novation”. Innovation, meanwhile, implies such 
a novelty, which is carried out in the system at the expense of its 
own (“in” – inside) resources, reserves. Analysing transformations, 
innovations in education, scientists advise to determine whether 
these transformations are made at the expense of internal, not yet 
used reserves of the pedagogical system, and whether these novel-
ties are innovations in the full sense of the word [16, с. 3]?

Modern native and non-native scholars and educators consider 
educational innovations as “the process of creating, widening and 
using new tools to solve those pedagogical problems that have been 
still solved in a different way (O. Savchenko)” [6]; “the process 
of updating or improving the theory and practice of education that 
optimizes the achievement of its goal” [4]; “complex, purpose-
ful process of creating, distributing and using novations” [19];  
“current, significant and systemic novations that arise on the ba-
sis of various initiatives, and innovations that are becoming per-
spective for the evolution of education and have a positive effect 
on its development” [7, p. 21]. Innovation is “an object or practice 
perceived as new by an individual or individuals, which seeks to 
introduce improvements in relation to the desired goals, and that is 
planned and deliberate” [15, p. 13]. 

We hold the same position that “the basis of the innovative 
teaching model is common activity of both a student and a teacher 
in the form of a dialogue, interpersonal interactions and intensive 
immersion in the subject” [11, p. 116]. In particular, innovative 
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teaching of a foreign language focuses on creating conditions for 
students to take an active part and initiative position in educational 
activities, the rejection of reproductive methods of learning, and the 
transition to modelling real life situations, the introduction of in-
teractive activities, etc. [10] Productive learning contributes to the 
formation of students’ critical thinking and the ability to apply the 
knowledge gained in specific situations.

However, in many cases “the learning mode tends to be passive 
and the learners play little part in their learning process” [14]. It has 
been found in most universities by many teachers and students that 
the conventional lecture approach in classroom is of limited effec-
tiveness in both teaching and learning. In such a lecture students 
assume a purely passive role and their concentration fades off after 
15–20 minutes. Some limitations which may prevail in traditional 
teaching method are: 

• Teaching in classroom using chalk and talk is “one way 
flow” of information. 

• Teachers often continuously talk for an hour without know-
ing students response and feedback. 

• The material presented is only based on lecturer notes and 
textbooks. 

• Teaching and learning are concentrated on “plug and play” 
method rather than practical aspects. 

• The handwriting of the lecturer decides the fate of the subject. 
• There is insufficient interaction with students in classroom. 
• More emphasis has been given on theory without any practi-

cal and real life time situations. 
• Learning from memorization but not understanding. 
• Marks rather than result oriented [3]. 

In the past two decades the focus of innovation has shifted. It 
now consists not so much in merely mastering content and per-
fecting specialised learning but in enabling schools in particular to 
provide positive learning experiences, to increase willingness and 
ability to learn, to promote stable personalities and to offer social 
experiences all with the use of emerging technologies. The function 
of teaching has become more important than subject-based educa-
tional reform [2, p. 270].

One of the key issues confronting policy makers, academics, 
teacher educators and teachers is how to plan, implement, evaluate 
and sustain effectively innovation from the policy to the classroom 
levels [15, p. 13]. There is a viewpoint that a new idea is in itself 
not an innovation: “Innovation demands concentration on process; 
it demands that we pay as much attention to how we teach or train 
as to which topics get covered along the way or the tools that we 
employ” [5, p. 5]. M. Fullan [8] has viewed innovating to comprise 
three broad phases:

• initiation (deciding to go ahead with an innovation),
• implementation (attempting to put the innovation into prac-

tice), and
• institutionalisation (seeking to achieve sustainability).

The day when education no longer needs to reframe – rede-
sign – reinvent itself is certainly not on the horizon; and indeed, 
that day may never come, as no organisation remains successful 
when it stops learning, growing and innovating. Being an innova-
tive organisation means much more than acquiring the latest tech-
nologies or trying a new approach. It means systematically struc-
turing in programs and practices that promote healthy change, 
and new and improved approaches and the ongoing creative and 
productive advancement of both individuals and the organisation 
as a whole [9, p. 19].

When compared to the more traditional teaching methods, in-
novative teachers have pushed the pedagogical boundaries with 
their approach to teaching and learning. The emphasis in innovative 
teaching with emerging technologies is placed on the learners, their 
community and the technologies they employ to enable their devel-
opment. A commonly overlooked trend in education technology is 
the use of Internet, websites and social media. Basically, comput-
er-assisted instruction improves classroom efficiency and allows for 
one-on-one attention in larger classrooms.

The use of educational technologies is an important profession-
al competence of each teacher. Innovative teachers have to take into 
account the infrastructure and resources as specific to their context 
when planning and executing innovative projects. “The role of ed-
ucational technologies in teaching and learning has evolved and 
changed dramatically over time but little is understood of how this 
knowledge manifests itself in practice and how it is replicated and 
shared in practice. Pioneering, innovative teachers have developed 
personal theories that may potentially inform future practice once 
articulated and disseminated” [2, p. 8]. 

The innovative process has been linked to senior, well expe-
rienced, confident teachers willing to initiate, conceptualize and 
promulgate new approaches [13]. Technology can help facilitate 
innovating at the local context by bringing new ideas to educa-
tors, documenting and sharing practices, and connecting with other 
schools and professionals around the globe. There are several key 
drivers pushing technology as a key component for educational 
system change, and these serve as central reasons that educators 
and education stakeholders should consider the growing relevance 
and implications of technology and technology-based school inno-
vations: 

• Technology can perform several key functions in the change 
process, including opening up new opportunities that improve 
teaching and learning – particularly with the affordance of custom-
isation of learning to individual learner needs; 

• The skills for an adult life include technological literacy, and 
people who do not acquire and master these competencies may suf-
fer from a new form of the digital divide, which will impact their 
capacity to effectively operate and thrive in the new knowledge 
economy; 

• Technology is an integral part to accessing the higher-order 
competencies often referred to as 21st Century Skills, which are 
also necessary to be productive in today‘s society [9, p. 1–2]. 

J. Groff has noted that “first-order” innovations are prevalent 
among many technology-rich learning environments, being imple-
mented under the notion that by leveraging many of these tools to-
gether produces a dramatically different educational climate. Other 
technologies are more “disruptive innovations”, appearing on the 
periphery of the educational landscape and are just beginning to 
see their full potential. These “second-order” innovations are slowly 
gaining attention and traction in the field, and will likely see increased 
development and application over the next decade [Groff, p. 5]. 
First-order innovations include blogs, wikis; social networking sites; 
virtual learning environments (VLE); laptops, netbooks and tablet 
PCs; interactive whiteboards; Web apps; digital cameras, scanners, 
projectors; e-Learning; digital portfolios. Second-order innovations 
include augmented reality (AR); simulations; digital games, con-
sole games; remote-response systems; mobile/handheld comput-
ing programming applications; pico projectors; electronic books.

While technology alone may be engaging and motivating, 
deep and lasting learning certainly requires more than just expos-
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ing students to such innovations. More and more research is not 
only demonstrating that student-inquiry leads to lasting learning 
and higher performance, but it is the pedagogy necessary to access 
21st century skills like collaborative problem-solving and critical 
thinking [1]. Such pedagogies are often also referred to as proj-
ect- or problem-based learning. While technology is certainly not 
mandatory in order to access this kind of pedagogy, it most certain-
ly helps, and in three distinct ways: tools, means, and mechanism. 
Technology and other innovations enable the educational process to 
be adapted to the needs and environment of students and can also 
help programs shift to a ‘learner-cantered’ approach to education.

In the past, technology has predominately been used to source 
and consume information, whereas today’s learners have become 
particularly adept at creating and collaboratively developing con-
tent for a wide variety of purposes, for example so-called Web 2.0 
tools such as blogs, forums and wikis. 

Technology has a significant role to play in enhancing the deliv-
ery of English language teaching and learning in the primary sector. 
More and more, it is a certain type of individual teacher who takes 
the initiative and implements technology into their classrooms. 
Generally, these teachers are using readily available, free online 
tools and are finding out how to use them through social networks 
and online communities of practice [12, p. 46]. 

The range of technologies now available can support teachers in 
a variety of ways both inside the young learner classroom, but also 
increasingly in the home environment and while learners are on the 
move about their daily lives. However, creative practitioners will 
always be able to see the potential for an idea and are particularly 
adept at customising approaches to meet the individual needs of 
their learners [12, p. 39].

Conclusions. Most of the educational innovations have been 
developed as pedagogical innovating technologies. Nowadays there 
are immense possibilities for greater and wider-spread changes of 
the quality of education with the use of present-day technological 
advancements as well as with the implementation of innovative ed-
ucational programmes. The use of educational technologies is an 
important professional competence of each teacher. Innovative ed-
ucational technologies represent a completely new way of teaching 
and contribute to personal development.
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Потенко Л. О. Інноваційна діяльність як рушійна 
сила розвитку освітньої системи

Анотація. Основною метою наукового дослідження 
є висвітлення ролі застосування інноваційних освітніх 
технологій у навчальному процесі. У статті наведено 
короткий огляд проблеми впровадження та адаптації ін-
новаційних освітніх технологій як важливої професійної 
компетенції кожного викладача чи педагога. Ми приді-
лили особливу увагу доцільності використання різних 
термінів для аналізу трансформацій, інновацій в освіті, а 
також ролі інноваційного викладання у процесі вивчення 
іноземної мови.

Ключові слова: новація, інновація, інноваційне  
навчання, інноваційні освітні технології.
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Потенко Л. А. Инновационная деятельность как 
движущая сила развития образовательной системы

Аннотация. Основной целью научного исследования 
является освещение роли применения инновационных об-
разовательных технологий в учебном процессе. В статье 
приведен краткий обзор проблемы внедрения и адаптации 
инновационных образовательных технологий как важной 
профессиональной компетенции каждого преподавателя 

или педагога. Мы уделили особое внимание целесообраз-
ности использования различных терминов для анализа 
трансформаций, инноваций в образовании, а также роли 
инновационного преподавания в процессе изучения ино-
странного языка.

Ключевые слова: новация, инновация, инновацион-
ное обучение, инновационные образовательные техно-
логии.
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ  
ДІЛОВИХ ЛИСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Анотація. Статтю присвячено аналізу стилістичної ор-
ганізації тексту ділового листа. Ділове листування є важ-
ливим елементом ділової комунікації. Саме від ділового 
листа багато в чому залежить пошук потенційних парт-
нерів для подальшої співпраці, можливість встановлення 
ділових контактів, пошук нових ринків збуту продукції та 
надання послуг. 

У статті розглядаються основні мовні засоби під час їх 
написання – стандартність, об’єктивність, логічна послі-
довність, ясність та чіткість викладу матеріалу, свобода від 
суперечностей, переконливість та лаконічність.

Ключові слова: діловий лист, документ, ділове спілку-
вання, стилістичні особливості, мовні засоби.

Постановка проблеми. Процеси євроінтеграції охоплю-
ють усе більше сфер суспільно-економічного розвитку Укра-
їни. Зважаючи на прагнення вітчизняних компаній вийти на 
міжнародний рівень, значна увага приділяється особливостям 
ділової кореспонденції, яка є важливою складовою частиною 
бізнесу та необхідним засобом комунікації у сфері ділового 
спілкування.

Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення 
стилістичних особливостей ділових листів з огляду на їх ак-
тивне використання як однієї із найважливіших форм ділового 
спілкування. Саме вдало обрана форма документа, його стиль, 
вагомість змісту, протокольна відповідність оформлення, лако-
нічність, стилістика та інші важливі складники є виразником не 
тільки самого адресанта, а і його професійного рівня та високої 
поваги до адресата [1, с. 244].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання  
обраної теми неодноразово ставали об’єктом дослідження уче-
них-мовознавців, які вивчали вітчизняний та зарубіжний досвід 
із ведення ділової кореспонденції (Н.І. Гончарова, Т.Б. Грицен-
ко, С.П. Бибик, А.Л. Котковець, Л.О. Пустовіт, В.І. Резніченко, 
В.І. Михно, С.І. Шевчук, С.Ю. Федюрко та ін.). Тому статтю 
присвячено узагальненню досліджень основних правил та ви-
мог до складання тексту ділового листа.

Метою статті є аналіз стилістичної організації текстів діло-
вих листів, систематизація наявних форм листування, виокрем-
лення основних правил та вимог до форми і стилю ділової 
кореспонденції. Ділове листування є важливим елементом 
ділової комунікації. Саме від ділового листа багато в чому за-
лежить пошук потенційних партнерів для подальшої співпраці 
у будь-якій сфері професійної діяльності, можливість встанов-
лення ділових контактів, пошук нових ринків збуту продукції, 
надання послуг тощо. Через листи ведеться спілкування перед 
укладенням договорів, з’ясовуються відносини між підпри-

ємствами, йде обмін взаємовигідною інформацією, робляться 
пропозиції, викладаються претензії.

Виклад основного матеріалу. У країнах із розвиненою 
ринковою економікою та сталими традиціями діловий лист є 
невід’ємною частиною соціально-культурних відносин.

Основною метою ділових листів є досягнення певних до-
мовленостей, але у кожному конкретному випадку автор пере-
слідує певну ціль, що пояснює класифікації листів за функціо-
нальними та тематичними ознаками, адже офіційне листування 
може бути не тільки діловим (комерційним), а й дипломатич-
ним та адміністративним [2]. 

Інформаційні технології стали необхідністю сьогодення, 
у сучасному діловому світі практично не існують компанії та 
фірми, які б не використовували електронне листування. Будь-
яка переписка в Інтернеті, зокрема й за допомогою електронної 
пошти, може стати публічною та існувати у відкритому доступі 
за бажанням однієї із сторін. Грамотність і стилістика написан-
ня листа є однією із складових частин успішної роботи авто-
ритетних фірм та компаній. Саме тому до написання ділових 
електронних листів висуваються ті самі вимоги, що й до тради-
ційних, написаних на папері.

Автори посібника «Довідник-практикум офіційного дипло-
матичного, ділового протоколу та етикету» В.І. Резніченко та 
І.Л. Михно пропонують усі наявні види ділового листування 
умовно поділити на такі групи:

– внутрішньодержавне (міжвідомче) листування;
– внутрішньовідомче листування;
– інші сучасні форми ділового листування.
Першу групу документів становлять листи та інші фор-

ми листування, що циркулюють між різними установами  
(незалежно від статусу та форми власності): запит, відповіді 
на запити, супровідні листи, рекомендаційні, рекламні листи, 
листи-підтвердження, листи-вітання, листи-запрошення, листи 
вдячності тощо.

До другої групи належать службові записки, доповідні за-
писки, пояснювальні записки, супровідні листи, подання, за-
яви, заохочувальні та спонукальні листи тощо.

Окрім цього, існує ще одна група листування, що є досить 
специфічною, умовно її можна визначити як інші сучасні фор-
ми ділового листування: телеграми, листівки, промови, тости, 
запрошення, вітання, візитні картки тощо.

Більшість вищезгаданих форм листування мають практич-
но єдину структуру, тому, готуючи відповідний документ, необ-
хідно це враховувати [1, с. 242]. 

Для виконання необхідного комунікативного завдання від-
бираються потрібні лексичні, граматичні та синтаксичні засоби 
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зі стилістичною метою. Але варто зазначити, що автор значною 
мірою обмежений у виборі таких засобів, оскільки службові 
листи належать до офіційно-ділового стилю, який є найменш 
індивідуалізованим [3]. 

Американський довідник для працівників федеральних 
служб «Прості листи (мова і стиль службових документів)» 
дає просту і водночас суттєву пораду: під час складання листів 
дотримуватися «правила чотирьох слів» – стислість, простота, 
ефектність, переконливість [4].

Певна річ, у кожній країні мають місце свої особливості 
оформлення документації, однак основні правила і вимоги до 
форми та стилю ділових листів мають багато спільного, сучас-
на ділова людина має вільно ними володіти.

Під час написання ділових листів слід враховувати, що 
особистий момент у документах має бути зведений до мі-
німуму (текст такого листа викладається не стільки від 
власного «я» (англ. I), скільки від власного «ми» (англ. we). 
Використання займенників «він, вона» (англ. he, she) вима-
гає особливої обережності, оскільки ці займенники знеосо-
блюють суб’єктів дії, їх використання надає листу відтінок 
фамільярності.

Розглядаючи ділову кореспонденцію англійською мовою, 
необхідно зауважити, що під час складання ділових листів до-
сить частими є використання інфінітивних конструкцій:

To understand the importance of this event you should know all 
the facts. – Для того, щоб зрозуміти важливість цієї події, вам 
слід знати всі факти;

герундію: 
We insisted on the contract being signed immediately. – Ми на-

полягали на тому, аби контракт був підписаний якнайшвидше;
дієприкметникових зворотів: 
Having collected all the material we are able to write a full 

report on the work of the commission. – Зібравши весь матеріал, 
ми зможемо надати повний звіт роботи комісії, які є засобами 
мовної економії [5, с. 33].

Щоб зберегти об’єктивність змісту, тон ділового листа в 
усіх випадках має залишатися доброзичливим і нейтральним. 
При цьому використовується логічна, а не емоційна оцінка фак-
тів, відсутні розмовні слова та вирази, діалекти, а також вигуки, 
модальні слова й імена з суфіксами суб’єктивної оцінки.

Під час складання ділових листів слід пам’ятати, що неза-
лежно від змісту не слід підкреслювати значимість власного 
службового становища. Стиль листа повинен мати доброзич-
ливий, партнерський характер, у якому б поєднувались етика 
спілкування та інтереси справи. Нетактовність, прояви непова-
ги до адресата у ділових листах неприпустимі. Водночас над-
мірна ввічливість також є поширеною помилкою під час скла-
дання ділових листів.

Логічна послідовність є однією із вимог до ділового листа. 
Усі частини ділового листа мають бути логічно пов’язані між 
собою із чітким дотриманням послідовності викладу основ-
ного матеріалу та визначеним порядком розташування зміс-
тових частин тексту (привітання – salutation, вступ – opening 
paragraph, основна частина – body, заключна частина – closing 
paragraph, прощання – complimentary close), поділом його на 
абзаци, пункти, підпункти. Таким чином, розбивка тексту діло-
вого листа на абзаци показує логічний перехід від однієї думки 
до іншої, полегшує його сприйняття, дозволяє адресату подум-
ки фіксувати зміст повідомлень, зосереджуватися перед черго-
вою порцією інформації.

Стандартизація мови документів дає змогу скоротити кіль-
кість зайвої інформації, швидко та ефективно її опрацювати. 

Основними лексичними засобами стандартизації мови ді-
лових паперів (як для української, так і для англійської) є канце-
ляризми та мовні кліше для привітання на початку листа: 

шановні пані та панове – Dear Sirs (Ladies and Gentlemen); 
шановний пане (пані) Браун – Dear Mr. (Mrs., Ms) Brown; 
шановні колеги – Dear Colleagues тощо. 
У сучасному діловому листуванні прийнято зазначати зван-

ня адресата чи вказувати на його професію:
Шановний пане Президенте – Dear Mr. President;
Шановний пане (пані) професоре – Dear Professor;
Шановний учителю – Dear Teacher тощо.
Зміст листа залежить від мети та цілей його написання. 

Однак у будь-якому випадку перший абзац листа формують 
вступні фрази, у яких висловлюється подяка за отриманий 
лист, удячність за співпрацю тощо:

дякуємо за лист від… (електронний лист) – thank you for 
your e-mail of…;

ми раді повідомити Вас про… – we are pleased (glad) to 
inform you that…; 

ми були б раді мати можливість… – we would welcome the 
opportunity…; 

Ділові листи не повинні бути надто довгими, викладати 
свої міркування слід чітко, по суті, лаконічно, лист також не 
може містити такого смислового навантаження, коли аргумен-
ти суперечать одне одному [6].

Важливою умовою успіху листа є логічність та послідов-
ність викладу. Текст основної частини ділового листа має 
відповідати вимогам доступності, зваженості й однозначності 
розуміння, поваги до адресата, однак обов’язково мають бути 
вказані причини написання листа:

я пишу, щоб дізнатись… – I am writing to enquire about…;
я пишу Вам, щоб підтвердити… – I am writing to confirm…;
я пишу Вам у зв’язку з… – I am writing in connection with… 

тощо.
Залежно від змісту і характеру листа він може містити
– додаткові запитання:
я трохи не певен у… – I am little unsure about…;
я не зовсім зрозумів… – I do not fully understand what…;
чи не могли б Ви пояснити… – could you possibly explain…;
– перехід до іншої теми:
ми також би хотіли повідомити Вас про… – we would also 

like to inform you about…;
у відповідь на Ваше питання про… – in answer to your 

question (enquiry) about…;
мене також цікавить… – I also wonder if…;
– додаткові матеріали:
у прикріпленому файлі Ви знайдете… – attached you will 

find…;
ми додаємо… – we enclose…;
Ви знайдете прикріплений файл… – please find attached (for 

e-mails)…;
повідомлення поганих новин:
на жаль… – unfortunately;
боюсь, що… – I am afraid that;
мені жаль повідомити Вам, що… – I am sorry to inform you 

that; 
прохання:
чи не могли б Ви… – could you possibly…;
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я був би вдячний, якби Ви… – I would be grateful if you 
could…;

я б хотів отримати… – I would like to receive…;
пропонування власної допомоги:
чи можу я зробити…? – would you like me to…?;
якщо бажаєте, я з радістю… – if you wish I would be  

happy to…;
повідомте, якщо знадобиться моя допомога… – let me know 

whether you would like me to… тощо.
Вибір завершальних речень є також дуже важливим  

і залежить насамперед від змісту листа. Заключні речення ма-
ють допомогти сформувати позитивну думку про сам лист та 
його авторів.

Так, традиційними є висловлювання сподівання на по-
дальшу співпрацю, на те, що викладена в листі інформація 
буде корисною і сприятиме розширенню ділових зв’язків, а та-
кож нагадування про зустріч чи очікування відповіді:

будемо вдячні за швидку відповідь… – your early reply will 
be appreciated…; 

сподіваємось отримати вашу відповідь якнайшвидше… – 
we are looking forward to hearing from you…; 

сподіваємось на подальшу співпрацю… – we would like to 
maintain cooperation with you… тощо.

Не слід забувати про прощальні фрази. Найчастіше в діло-
вих листах уживаються такі сталі кліше:

з повагою… – yours faithfully, faithfully yours, yours truly, 
truly sincerely, sincerely yours…;

із найкращими побажаннями… – best regards, best wishes 
тощо [7; 8].

Висновки. Таким чином, необхідність виконання вимог 
до написання ділових листів є очевидною, адже лист засвідчує 
ставлення його автора до тієї чи іншої проблеми. Особистіс-
ний фактор загалом припустимий для прийняття управлінських 
рішень, але під час письмового їх оформлення, особливо під 
час інформування зовнішніх організацій чи партнерів слід до-
тримуватись певних етичних норм ділового стилю, культури 
письмового спілкування тощо. Звичайно, сфера, в межах якої 
здійснюється ділове листування, визначає його особливості  
й основні вимоги до нього. Проте, незважаючи на певну специ-
фіку, ділове листування повинно:

– здійснюватися відповідно до чинного законодавства;
– мати зовнішні ознаки і структуру відповідного жанру  

ділового спілкування;
– складатися грамотно, ретельно, без виправлень;
– мати офіційно-діловий стиль викладу, включати перекон-

ливу аргументацію, точні і зрозумілі характеристики й висновки;
– містити об’єктивні відомості про висвітлені події та фак-

ти, супроводжуватись необхідними доказами, поясненнями, 
допоміжними матеріалами;

– відповідати вимогам і правилам підготовки документів 
тощо [9, с. 11].

Адже ділове листування сьогодні – це не тільки традиційні 
паперові документи або їх сучасні електронні аналоги, це ще 
й діловий імідж установи, який працює на неї не лише під час 
особистісного спілкування за столом переговорів, а й представ-
ляє її на відстані без обов’язкової безпосередньої участі.
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Стогний И. В., Никонорова Л. И. Стилистические 
особенности написания деловых писем на английском 
языке

Аннотация. Статья посвящена анализу стилистиче-
ской организации текста делового письма. Деловая пере-
писка является важным элементом деловой коммуникации. 
Именно от делового письма зависит поиск потенциальных 
партнёров для дальнейшего сотрудничества, возможность 
установления чётких деловых контактов, поиск новых 
рынков сбыта продукции, а также оказания услуг. 

В статье рассматриваются основные языковые сред-
ства при их написании – стандартность, объективность, 
логическая последовательность, ясность и четкость из-
ложения материала, свобода от противоречий, убедитель-
ность и лаконичность.

Ключевые слова: деловое письмо, документ, деловое 
общение, стилистические особенности, языковые сред-
ства.

Stohniy I., Nykonorova L. Stylistic features of English 
business letters

Summary. The article is devoted to the stylistic organiza-
tion of a business letter. Business correspondence is an impor-
tant element of foreign trade. Potential partners for coopera-
tion, the possibility of establishing business contacts, finding 
new markets for products and services largely depend on busi-
ness letter. 

The article analyzes the stylistic text of the business letter. 
The basic language tools in their writing such as standardiza-
tion, objectivity, logical consistency, clarity and clarity of pres-
entation, freedom from contradictions, concise and convincing 
are also presented in the article.

Key words: business letter, document, business communi-
cation, stylistic features, language tools.



МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ



182

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 27 том 2

УДК 811.112.2-11
 

Kraievska O. D.,
Candidate of Pedagogical Sciences,

Assistant Professor of English Philology Department 
Donetsk National University named after Vasyl Stus

CONCEPTUAL METAPHOR IN INTERCULTURAL 
COMMUNICATION AND INFORMATION WARFARE

Summary. The article has been devoted to peculiarities of 
conceptual metaphor influence on intercultural communication 
and information warfare. The basic concepts and conceptual 
metaphors of modern intercultural communication and infor-
mation warfare have been explored, the prospects of cross-cul-
tural communication research by means of cognitive linguistic 
framework have been outlined.
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A theory proves to be truthful and useful in time, judging by its 
applicability and relevance to preceding and forthcoming challeng-
es of social and scientific nature. 

Cognitive linguistics, which studies language as a means of 
organizing, processing and conveying information, turns out to be 
especially effective in dealing with modern communication issues 
as it studies human experience and understanding reflected in lan-
guage, as well as questions the meaningfulness of human everyday 
experience. 

Intercultural communication is studied by numerous disciplines 
under different angles for its importance has proved to be vital in the 
recent decades. The key concepts of this phenomenon are to become 
the agenda of cognitive linguistics as it deals with world perception 
and reflection, which is crucial in intercultural communication.

Culture and communication are mutually effected and language 
is the means and medium of their coexistence. It describes and fixes 
a wide range of communication processes and possible problems. 
The social context of the modern global world consists of individu-
als of different ethnic, religious, social and educational background. 

Myron W. Lustig and Jolene Koester emphasize that culture, 
cultural differences and intercultural communication are among 
the central aspects of modern life. It is also noted that there are 
forces which encourage and discourage understanding and accom-
modation among people who differ from one another [1, p. 1].  
The authors claim that there are urgent democratic, technological, 
economic, peace and interpersonal imperatives for effective inter-
cultural communication [1, p. 3].

By means of cognitive linguistics, it is possible to seek to under-
stand how people of different origin perceive the world around them 
and behave and talk in their native surroundings and out of their 
comfort zone in unfamiliar or untypical environment. 

Culture and language determine how people encode and de-
code messages, choose the medium of their transition and interpret 
the messages. It is crucial to work out the framework for effective 
cross-cultural cooperation, based on understanding, search for com-
mon goals and loyalty to differences.

The purpose of the article is to explore the basic concepts and 
conceptual metaphors of modern intercultural communication and 
information warfare, as well as outline the prospects of further re-

search of cross-cultural communication by means of cognitive lin-
guistic framework.

According to the pioneers of cognitive linguistics George  
Lakoff and Mark Johnsen human ordinary conceptual system, in 
terms of both thoughts and actions, is fundamentally metaphorical 
in nature. The scientists prove that concepts govern our thoughts 
and everyday functioning, structuring perception of the world and 
relation to it, thus defining people’s everyday reality. However it is 
crucial to realize that human conceptual system is stated to be only 
partially conscious and one of the ways to examine the system is to 
study the language they speak. George Lakoff and Mark Johnsen 
claim that language is an important source of evidence for what the 
conceptual system is like [2, p. 4].

The practical side of the linguistic study is as follows: most 
of the things people do are structured by the concept of the  
objects and phenomena they deal with; modern society has faced a 
number of complicated challenges in international and intercultural 
communication and even a very alarming phenomenon of informa-
tion warfare – these challenges are to be scrupulously studied by  
a wide range of specialists of different spheres (cognitive linguistics 
among them) in order to revise concepts and strategies of communi-
cation and interactions. On this basis, intercultural and international 
communication can be viewed, experienced, carried out and talked 
about differently in future. 

Meanwhile, in the context of modern conflicts and information 
warfare, it is crucial to identify significant concepts and conceptual 
metaphors which have proven to be a hindrance to peaceful coexis-
tence and understanding. 

One of the founders of cognitive semantics, Leonard Talmy in 
his pioneering work “Toward a Cognitive Semantics” claims that 
there is a set of crucial conceptual domains, such as motion and  
location, space and time, attention and viewpoint, causation and 
force interaction. These are the parameters which structure concep-
tion by language and language what shapes and determines con-
cepts [3, p. 12]. 

One of the key concepts of cognitive semantics, mental space, 
can become an effective framework for intercultural communica-
tion structuring and resistance to information war patterns. Mental 
space is a construct suggested by Gilles Fauconnier and defined as 
an idealized cognitive model. The scientist claims that meaning 
construction processes involve building mental spaces and creating 
mappings among them. This is the basic idea of Gilles Fauconnier 
and Mark Turner’s blending theory in cognitive semantics [4, p. 6]. 

On condition that a common mental space is created – based on 
humane values, appreciation of cultural diversity and understanding 
that it implies differences – perception of intercultural communi-
cation will be dramatically changed, which will automatically put 
it on another level and solve its urgent problems of hostility, arro-
gance, intolerance etc.
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It has been proved by cognitive linguists that metaphor is not 
just a matter of language, human thought processes are largely met-
aphorical. Human conceptual system is largely metaphorical, that is 
why it reasonable to talk about metaphorical concepts or conceptual 
metaphors [2, p. 7]. Conceptual metaphors are set linguistic expres-
sions which constitute a person’s conceptual system and predeter-
mine his/her attitude and actions towards an object or phenomena. 
Since the solution of dramatic and global communicative problems 
is to be given a high priority in the information era, the research 
of conceptual metaphors’ influence on intercultural communication 
and information warfare is significant and urgent.

In order to analyze key conceptual metaphors which have prov-
en to be a hindrance to peaceful coexistence and understanding of 
different social groups and cultures, it is proper to identify them 
in the information streams of modern information warfare attacks. 

Information warfare is a concept involving the use and man-
agement of information and communication technology in pursuit 
of a competitive advantage over an opponent. Modern information 
warfare includes collection of tactical information, assurance that 
one’s information is valid and spreading of propaganda (or disinfor-
mation) in order to demoralize or manipulate [5].

It is important to pay attention to the difference between tactical 
and strategic information. The strategic information refers to what 
somebody wants to achieve in the short or long term as it corre-
sponds to one’s needs and requirements. The tactical information 
is actually necessary and sufficient for implementation of a strate-
gy. Strategic information explains what and why somebody wants  
to do something in the future while tactical information explains 
how it is possible to implement the strategy [6]. Hence, information 
warfare includes search of modes of misleading in order to demor-
alize and manipulate.

It is reasonable to claim that artificial metaphorical concepts are 
constituents and key ingredients of this misleading process or pro-
paganda. Metaphorical concepts in general are systematic, i.e. they 
form a conceptual network of metaphorical expressions and dramat-
ically influence people’s perception of metaphorical nature of real-
ity and their activity in it. These concepts used to be based primar-
ily on consistent reflection of individuals and common experience. 
Today, the mechanism of propaganda and aggressive information 
behavior in combination with the global net of communicative ties 
enable creation and quick spreading of artificial metaphorical con-
cepts, which are mendacious, false and dangerous. Artificial meta-
phorical concepts are created by means of purposeful manipulation 
with truthful and false facts for the sake of dramatic and systematic 
influence on people’s world perception by effecting basic human 
instincts. The aggressive information behavior is revealed in pow-
erful and constant development of false conceptual networks made 
of deceitful conceptual metaphors.

A bright example of artificial (created intentionally to mislead) 
and completely false (without grounding on true facts and experi-
ence) conceptual metaphors is “modern fascism in Ukraine”. Ac-
cording to its definition, fascism is a form of radical authoritarian 
nationalism, characterized by dictatorial power, forcible suppres-
sion of opposition, and control of industry and commerce. Fascism 
rejects assertions that violence is automatically negative in nature 
and views political violence, war, and imperialism as means that can 
achieve national rejuvenation [7]. Modern Ukraine, on the contrary, 
has faced military aggression from Russia in the east of Ukraine 
and in the Crimea, which has been annexed, and has to protect its 
sovereignty, independence and democratic course. 

Informational aggression of Russia against Ukraine is accom-
panied by propaganda, which, according to its definition, is “infor-
mation, especially of a biased or misleading nature, used to promote 
a political cause or point of view. Propaganda is often associated 
with the psychological mechanisms of influencing and altering the 
attitude of a population toward a specific cause, position or political 
agenda in an effort to form a consensus to a standard set of belief 
patterns. Propaganda is information that is not objective and is used 
primarily to influence an audience and further an agenda, often by 
presenting facts selectively (perhaps lying by omission) to encour-
age a particular synthesis or perception, or using loaded messages 
or “loaded language” to produce an emotional rather than a rational 
response to the information that is presented” [8]. Russian propa-
ganda is considerably powerful due to a wide information net of 
update media resources and a high rate of productivity in providing 
fake facts and psychologically loaded messages.

Russian propagandist loaded language, which is emotive lan-
guage based on wording (in Russian and translated in other lan-
guages) that is aimed at influence by appealing to emotion and 
stereotypes and doesn’t imply logic and reasoning. Artificial con-
ceptual metaphor of “modern fascism in Ukraine”, which has no 
ground or reason, enables Russian politicians to justify violence, 
interference into other country’s affairs and violation of internation-
al agreements. This immoral psychological manipulation concern-
ing Ukrainian nation, whose loses in the struggle against fascism in 
World War II are claimed to be up to 7 million people, is based on 
Russian chauvinism and its traditional misrepresentation of histori-
cal facts for the sake of political convenience.

Modern problems in intercultural communication and informa-
tion warfare emphasize the importance of critical thinking approach 
to conceptual metaphors perception. It is essential to make common 
human values the basis of world perception and conceptualization. 

Among the basic concepts and conceptual metaphors con-
cerning modern intercultural communication are “overcoming 
barriers”, “communication problems”, “different social, ethnic, 
religious and educational backgrounds”, which emphasize differ-
ences between people from various cultures. It is reasonable to 
claim that such an approach to the topic of intercultural commu-
nication has not proved to be effective in finding common values, 
following common principles of humanity and appreciating life of 
every person. To get rid of “barriers” and “problems”, based on 
“different social, ethnic, religious and educational backgrounds”, 
it is crucial to find and intensively discuss a whole set of unifying 
concepts like “every life appreciation approach”, “mutual inter-
cultural respect”, “common goals and values”, “history truthful 
analysis and acceptance” etc.

Thus, a common intercultural mental space can become an ef-
fective framework for intercultural communication structuring and 
resistance to information war conceptual systems, propaganda and 
other destructive phenomena.
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Краєвська О. Д. Концептуальна метафора в між-
культурній комунікації й інформаційній війні

Анотація. Стаття присвячена особливостям впливу 
концептуальної метафори на міжкультурну комунікацію й 
інформаційну війну. Вивчено основні поняття та концепту-
альні метафори сучасної міжкультурної комунікації й інфор-
маційної війни, викладені перспективи дослідження між-

культурної комунікації в рамках когнітивної лінгвістики.
Ключові слова: концептуальна метафора, міжкультур-

на комунікація, інформаційна війна, пропаганда, менталь-
ний простір, об’єднувальні концепти.

Краевская О. Д. Концептуальная метафора в меж-
культурной коммуникации и информационной войне

Аннотация. Статья посвящена особенностям влия-
ния концептуальной метафоры на межкультурную ком-
муникацию и информационную войну. Изучены основ-
ные понятия и концептуальные метафоры современной 
межкультурной коммуникации и информационной войны, 
изложены перспективы исследования межкультурной ком-
муникации в рамках когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: концептуальная метафора, межкуль-
турная коммуникация, информационная война, пропаган-
да, ментальное пространство, объединяющие концепты.
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А PERFECT FORM TRANSLATION  
IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Summary. In the focus of the present paper there are spe-
cific functional semantic features of the English perfect tense 
forms in discourse and their correspondences in the Russian 
translation text. A synthesis of discourse and corpus types of 
analysis has defined the correlation of grammatical, lexical, 
and contextual means of expressing the past action connect-
ed with the moment speaking. The contrastive analysis of the 
Source Text and the Target Text has revealed regular and irreg-
ular formulae of transference the present perfect forms.
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nication.

Prelimenaries. In the sciences generally, time is considered 
an infinitely divisible linear continuum and defined by its meas-
urement: Physics in particular often requires extreme levels of 
precision in time measurement. Philosophers hold that the flow of 
time or human advance through time is an illusion. They argue, for 
example, that words such as past, future, and now, as well as the 
tenses of verbs, are indexical expressions that refer to the act of 
their own utterance. Hence, the alleged change of an event from 
being future to being past is an illusion. Perception of time, its 
conceptualization and the representation of concepts across cul-
tures are culture dependent, reflecting specific cultural experience. 
As Bassnett points out, “the translator must tackle the SL text in 
such a way that the TL version will correspond to the SL version. 
To attempt to impose the value system of the SL culture onto the  
TL culture is dangerous ground” [4, p. 23]. Evidently, in transla-
tion it is important to consider not only the lexical impact on the 
TL Reader, but also the manner in which cultural aspects may be 
perceived. Translation is doomed to inadequacy because of irreduc-
ible differences not only between languages and cultures, but within 
them as well. The view that language itself is indeterminate would 
seem to preclude the possibility of any kind of adequate translation. 
Perception of time, its conceptualization and the representation of 
concepts across cultures are culture dependent, reflecting specific 
cultural experience The differences concerning systems of the verb 
can clearly show grammatical differences. The Russian system of 
tenses is completely different from that of English. The category of 
aspect in Russian and other Slavonic languages is based on the bi-
nary opposition of Perfective and Non-perfective forms of all verbs 
[5, p. 115–131; 15, p. 356–357]. The opposition is inherent in the 
aspectual opossums and uni-aspectual verbs (i.e. either perfective 
or non-perfective [3, p. 74–75]. English and Russian differ particu-
larly in grammar systems showing significant variations. The Eng-
lish word order is significant for the semantic decoding of a part of 
the sentence and the sentence itself. The meaning and function of 
a part of the sentence and the sentence depend mainly on flections  
in Russian, whose word order is rather flexible. Due to these differ-
ences translation of Russian into English and English into Russian 
present a serious challenge. 

The objective of our paper is the investigation of the ways of 
transferring English present perfect verb forms into Russian re-
taining their original aspectual meaning based on the evidence 
of the synthesis of the contrastive, discourse and corpus types of 
analysis in the SL and TL. The necessary data is retrieved from the  
novel “The Associate” by John Grisham and its Russian translation 
“Юрист” (Yu. Кiriak).

State of the art. There is no agreement among grammarians of 
different schools on the number of English tenses due to their way 
of perceiving “time” and “tense” on the one hand, and “tense” and 
“aspect” on the other. Traditionalists, for instance say that there are 
three basic tenses: present, past, and future and there are 12 tense 
forms altogether in English, cf: Russian basic tense system [1, p. 9; 
2, p. 72; 3, p. 94]. Structuralists differentiate between two main 
tenses: past and present. This clearly indicates that scholars employ 
different criteria to classify tenses in English. However, there are 
various ways of linking tense and aspect to grant or introduce the 
following contrasts, each of which can be attributed to one of the 
three ideas of time: present, past and future. A  tenseness theory of 
time (also known as the B-theory, based on McTaggart’s B-series 
method of ordering events) calls for the elimination of all talk of 
past, present and future in favor of a tenseness ordering of events 
using only phrases like “earlier than” or “later than”. The propo-
nents believe that tensed terminology can be adequately replaced 
with tenseness terminology, for instance, the future-tensed sentence, 
can be adequately expressed with the help of the Present tense verb 
form in combination with the future time marker like ‘after the time 
of utterance’. Therefore, the future tense likewise the past one can 
be removed, and the present tense verb form becomes logically 
tenseness. Consequently, from the philosophical point of view the 
passage of time must be merely an illusion of human consciousness. 
We support this approach as an efficient method for “Think-Aloudin 
translation” when the translators give an enumeration of events of 
the given text not to miss any detail. In the discourse structure the 
grammatical tense markers seem to be inadequate and the author 
tries to strengthen the time of event introducing phrases which ex-
plicitly quantify the time passage of action. In case of their absence 
the contextual analysis can decode the the time of action. 

Despite critical attacks at the CA [15. р. 127–128] the rationale 
for undertaking contrastive studies comes mainly from four sourc-
es: (a) practical experience of foreign language teachers; (b) studies 
of language contact in bilingual situations; (c) theory of learning;  
and (d) translation [see: 7, p. 15–28; 18]. Time is conceptualized 
differently in different cultures. In a cross-cultural setting a lot 
of misunderstandings arise from differences in time perception 
across cultures.  

Investigation. Time is not only measured scientifically, but also 
is perceived on a personal level and on a cultural level. One may 
object to this, as Lakoff states, “We do not have detectors of time” 
[12, p. 57]. It is true that time is not a physical object to be perceived 
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but still we have a sense of time. Time is conceptualized differently 
in different cultures. In a cross-cultural setting a lot of misunder-
standings arise from differences in time perception across cultures. 
Time is measured by seconds, minutes, hours, days, nights, weeks, 
months, and so on. But parametrical concepts are culture-specific, 
starting from the structure of the day and ending with differing con-
ceptualizations of parametrical concepts. 

Primarily Charles C. Fries established a contrastive linguistic 
analysis as an integral component of the methodology of EFL/ESL 
teaching. Declaring that the most effective materials (for foreign 
language teaching) are based upon a scientific description of the 
language to be learned carefully compared with a parallel descrip-
tion of the native language of the learner [10, p. 9] that is also true 
for translation/interpretation. 

The relationship between utterance time and the time of the sit-
uation described may be direct represented by absolute tenses (past, 
present, future) or indirect represented by relative tenses (perfect 
tenses). The Present Perfect is a stumble block for learners of Eng-
lish as ESL or EFL. Sometimes there is a confusion between the 
present perfect and the present tense, and at other times with the 
past. It is sometimes difficult to build exact rules about the situ-
ation(s) in which the present perfect is used and the purposes to 
which it is put [12, p. 174–177; 6, p. 66–71]. As for the translators 
they have to determine the lexical time markers (time adverbials) to 
objectively specify the time of an event. The temporal structure of 
discourse makes use of the verbal tenses and time adverbial mod-
ification which together may express the temporal-aspectual con-
cept. In discourse there is a sequence of past-tense assertions linked 
with the present moment of speaking. For this reason we will focus 
here on the semantic representation of such assertions in the Source  
Language (SL) and their transferring into the Target Language (TL).

The English present perfect constitutes a problem for the trans-
lator because of the fact that it is marked for present time. The 
translator will tend to use adverbs of time which denote the past 
completed action, e.g.:

1. SL Present Perfect + Time Adverbial → TL Past Simple + 
Time Adverbial, e.g.:

You haven’t made a verbal commitment to accept a position 
with an outfit called Piedmont Legal → Aid, in Winchester, Virginia, 
beginning September the second of this year? «Но разве ты уже 
не принял на себя обязательства перед Пидмонтским юриди-
ческим центром в городе Уинчестер, Виргиния, пообещав им 
выйти на работу второго сентября?»

2. SL Present Perfect (Contextually dependent) →TL Past 
Simple + Time Adverbial, e.g.:

And we’ve even discussed a deferment. «Mы даже обговорили 
условия отсрочки».

In the original sentence the time of the action is not limited, 
while the translator uses the Past Simple underling the completeness 
of the action and the adverb intensifies it. The present perfect tense 
is commonly used with the indefinite time adverbs never, ever, 
before, yet, already in English, on the contrary in Russian they are 
used to underline the completion of the action.

Consider the following: the English present perfect has 
numerous detected uses in the theoretical literature on “tense” and 
“aspect”, most grammarians [8, p. 106–107; 9, p. 24–25] often try 
to put it against the simple past since both include, to a greater 
degree, a close semantic relationship to refer to the past in one way 
or another [16; 18]. But it is clear that the simple past can be used 
to refer to the completion of the action (a period that ended earlier) 

whereas the present perfect is used to display the non-completion of 
the action i. e., to denote a period from the past up to now.

3. SL Present Perfect (Contextually dependent) → TL Past 
Simple (Contextually dependent), e.g.:

Our experts have studied the audio. Joey Bernardo says to 
Baxter Tate, «Is she awake»? «Наши эксперты самым вниматель-
ным образом изучили аудиозапись. 

In this case the translator uses Russian past of the perfective 
изучили. Thus the semantic component is retained though  
the English grammatical feature (“before the moment of speaking”) 
is lost. 

Consequently, the present perfect conveys an element of 
meaning called “current relevance” while the simple past does not 
[9, p. 25; 4, p. 15–16; 19]. In addition, the present perfect is used 
with events whose time is invariably indefinite in this sentence. In 
contrast with the present perfect, it is possible to use the past simple 
for the purpose of correction an incorrect belief or expectation or to 
say that it is surely true.

J. Praninskas underlines that the present perfect is of three main 
uses [13, p. 185] which can be summarized as follows: 

(a) An action or state that was repeated in the past and that may 
be repeated in the future, e.g.:

4. SL Present Perfect (Contextually dependent) → TL Present 
Simple (Contextually dependent), e.g.:

You boys have tried to forget about Elaine, haven’t you? «Пыта-
етесь вычеркнуть ее из памяти?»

The action occurred in a near past and the situation affects the 
main character’s present situation, like “you still try to forget”. There 
are also some adverbs (e.g. since) which are compatible with the 
Present Perfect but not with the simple past. In the Present Perfect, 
an event predicate is introduced as the presupposition; it is possible 
for it to hold at a time after the time of speech [6]. The three types 
(experiential perfect, perfect of result and perfect of recent past) 
are grouped as Existential (E-Perfect) which conveys the meaning 
that the predicate holds throughout some interval stretching from  
a certain point in the past up to the present”.

he action refers to the period of time from the past until the 
present and may continue to the future, e.g.:

5. SL Present Perfect + Time Adverbial → TL Past Simple + 
Time Adverbial, e.g.:

I don’t remember meeting a Bennie Wright. Could have, but  
I don’t remember that name. It has been, after all, five years since 
the nonevent did not happen. «Человека по имени Бенни Райт я 
не помню. Может, мы и встречались, однако в памяти у меня 
это не отложилось. Видите ли, прошло уже пять лет с того мо-
мента, когда ровным счетом ничего не случилось».

Although the Present Perfect Tense is not usually used with 
adverbs referring to finished periods of time, it is quite common 
with definite time adverbs. Here (sentence 5) the present perfect 
tense is used with a very definite time-reference.

(b) An action or state completed at some indefinite time in the 
past, e.g.:

6. SL Present Perfect + Time Adverbial → TL Past Simple + 
Time Adverbial, e.g.:

You’ve just wrecked my life, Bennie, the least you can do is 
allow me some degree of privacy. «Слушайте, Бенни, если моя 
жизнь все равно пошла под откос, так что я теряю? Я готов 
испить чашу до дна».

The perfect tense form may be accompaniment adverbials like 
“already”, “yet (neg.)”, “recently”, “just”, etc. with sentences of this 
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type, display that the action was done either immediately before 
speaking, at some unspecified time in the past or within a short  
time past. 

 (c) An action or state which began sometime in the past and has 
continued up to now. Sometime adverbials like “for” and “since” 
can often go with this type of sentences, e.g.: 

5. SL Present Perfect + Time Adverbial → TL Past Simple + 
Time Adverbial, e.g.:

I don’t remember meeting a Bennie Wright. Could have,  
but I don’t remember that name. It has been, after all, five years 
since the nonevent did not happen. «Человека по имени Бенни 
Райт я не помню. Может, мы и встречались, однако в памяти у 
меня это не отложилось. Видите ли, прошло уже пять лет с того 
момента, когда ровным счетом ничего не случилось».

Some English grammatical forms and structures have no 
corresponding counterparts in Russian, others have only partial 
equivalents. The first group of non-equivalents also includes the 
Present Perfect Tense whose meaning is usually rendered in Russian 
by some adverbs of time. The use of “since” refers to the point of 
time when the action began whereas the use of “for” refers to the 
duration of time covered by the action. 

J.D. McCawley indicates that the present perfect carries four 
senses: existential, stative, universal and hot news [14, p. 104–107] 
shown in the following successive sentences, e.g.:

7. SL Present Perfect (Contextually dependent) → TL Past 
Simple (Contextually dependent), e.g.: 

You were born on February 4, 1983, in York, Pennsylvania, 
third child and only son of John and Patty McAvoy. They divorced 
in 1989, when you were six years old, neither has remarried, 
correct? «Ты родился 4 февраля 1983 года в Йорке, Пенсиль-
вания. Третий ребенок и единственный сын Джона и Пэтти 
Макэвой. В 1989-м отец и мать развелись, тогда тебе было 
шесть лет. В повторный брак ни один из родителей не всту-
пил. Все верно?»

8. SL Present Perfect (Contextually dependent) → TL Past 
Simple (Contextually dependent), e.g.:

Though his feet suddenly felt like bricks and his knees were 
weak, Kyle managed to trudge on as if nothing were wrong. Not 
only did they find me, he said to himself as he tried to think clearly, 
but they’ve done their homework and found my Jeep. Ощутив вне-
запную слабость в коленях, Кайл сумел все же на почти не гну-
щихся ногах приблизиться к автомобилю. «Эти типы смогли 
не только отыскать меня, – подумал он, усилием воли заставив 
себя рассуждать здраво, – эти всезнайки отлично подготови-
лись и нашли мой джип».

Accordingly, the “universal” meaning inherent in sentence with 
has remarried is used to reveal that a state of affairs dominated 
throughout some interval stretching from the past up to the present; 
the “existential” sense represented by sentence (8) is used to refer 
to the existence of past happenings; the “stative” sense marked by 
sentence with (ha)’ve done is used to demonstrate that the direct 
impact of a past event still continues, e.g.: 

9. SL Present Perfect (Contextually dependent) → TL Past 
Simple (Contextually dependent), e.g.:

Yes, my firm. You see, Kyle, I work for a contractor, a private 
one, and we’ve been hired to do a job. «Да, моей фирме. Видишь 
ли, Кайл, я работаю по контракту на частное лицо, нас наняли 
выполнить определенное задание».

Often new information can be given by using the present perfect 
[13; 16], e.g.:

10. SL Present Perfect + Time Adverbial → TL Past Simple + 
Time Adverbial, e.g.:

Our recruiting has gone very well. You’re joining the best 
freshman class in years. «По-моему, наша система подбора себя 
оправдывает. Новички, что вольются осенью в дружное семей-
ство «Скалли энд Першинг», – лучшие из лучших».

The present perfect is used to express past actions with some 
importance for the present moment. Since there is no present perfect 
construction in Russian, the translator needs to decide which one to 
use according to context.

11. SL Present Perfect + Time Adverbial → TL Past Simple + 
Time Adverbial, e.g.: “Please give the date, time, and place,” Kyle 
said with an air of confidence that surprised even him. “And please 
state that the interrogation has yet to begin and that no statements 
have been made before now”. «Будьте добры назвать сегод-
няшнюю дату, точное время и место беседы, – произнес Кайл  
с удивившей его самого твердостью. И не забудьте упомянуть: 
беседа еще не началась, никаких заявлений не прозвучало».

Despite the action is presented in the past the adverbial phrase 
before now relates it to the present time. According to Nida,  
a “gloss translation” mostly typifies formal equivalence where 
form and content are reproduced as faithfully as possible and the 
TL reader is able to “understand as much as he can of the customs, 
manner of thought, and means of expression” of the SL context 
[17, p. 129]. Thus, when translating, it is important to consider not 
only the lexical-grammatical impact on the TL Addressee but also 
the manner in which cultural aspects may be perceived and make 
translating decisions accordingly [see: 20].

The “vertical” or top-down analysis of the SL written text can 
reveal the Addressor’s time factor and the Addressee’s time factor in 
their correlation right for the Translator’s right choice.

Findings and perspectives. In this brief survey of time and 
tense in the SL and its translation into the TL tense, we have 
discussed a number of conceptions (physical, philosophical, and 
linguistic) about time and tense. The results of comparing the 
two languages are necessary to predict the difficulties and errors 
which will occur in translation practice. As English tense in a given 
sentence can be rendered into more than one  way and vice versa 
since translation is not a matter of replacing surface forms by rules 
of correspondence but it contains analysis, transfer and restricting, 
all of which are governed by linguistic and non-linguistic factors. 
In Russian, the English present perfect construction functions the 
same way that the past simple in combination with time adverbials 
or past simple with the active contextual support though a corpus 
analysis of the object functioning in various discourses registers of 
the SL ad the TL.
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Михайленко В. В. Переклад перфектної форми у між-
культурній комунікації

Анотація. У центрі уваги даної статті – функціонально-се-
мантичні особливості англійських перфектних дієслівних форм 
та дискурсі їх відповідності у тексті російського перекладу. 
Синтез дискурсивного і корпусного типів аналізу визначив 
кореляцію граматичних, лексичних і контекстуальних засо-
бів вираження минулої дії, пов’язаного з моментом мовлення.  
Контрастний аналіз вихідного і цільового текстів виявив регу-
лярні і нерегулярні формули передачі теперешніх перфектних 
форм дієслова.

Ключові слова: перфект, дієслово, час, вид, переклад, ко-
реляція, контрастивний аналіз, дискурс, міжкультурна комуні-
кація.

Михайленко В. В. Перевод пеpфектной формы глагола 
в межкультурной коммуникации

Аннотация. В центре внимания данной статьи – функци-
онально-семантические особенности английских перфектных 
глагольных форм в дискурсе и их соответствия в тексте русско-
го перевода. Синтез дискурсивного и корпусного типов анализа 
определил корреляцию грамматических, лексических и контек-
стуальных средств выражения прошлого действия, связанного 
с моментом речи. Контрастный анализ исходного и целевого 
текстов выявил регулярные и нерегулярные формулы передачи 
настоящих перфектных форм.

Ключевые слова: перфект, глагол, время, аспект, перевод, 
корреляция, контрастивный анализ, дискурс, межкультурная 
коммуникация.
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ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ  
У КОНТЕКСТІ ІНТЕРПРЕТАТИВНИХ ПАРАДИГМ  

СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Анотація. У статті визначаються пріоритети діяльніс-

ного, лінгво-семіотичного та візуального поворотів у мис-
тецтвознавчій рефлексії ХХ століття. Особлива увага при-
діляється візуальному повороту як певній дисциплінарній 
матриці теоретичних досліджень, що включає соціоло-
гічний, неомарксистський, феміністичний та інші виміри 
аналізу візуальної культури.

Ключові слова: культура, діяльнісний підхід, семіоло-
гічний підхід, візуальний поворот. 

Постановка проблеми. У контексті розвитку сучасної 
культури кінця ХХ – початку ХХІ століть відбулися радикаль-
ні зміни, що пов’язані із так званим «візуальним поворотом».  
Це свідчить про те, що виникає нова візуальна реальність куль-
тури, а також її нова речовинність оптичного простору, нове 
бачення складного комплексу проблем ідентифікації худож-
ньої реальності. По-перше, це епістемілогічна проблема. Про-
блема зміни наукових, рефлексивних моделей дослідження.  
Від лінгвістичного, орієнтованого на знакову реальність, се-
міологію та дискурс підходу відмовляється велика кількість 
дослідників, які презентують інший підхід, пов’язаний із візу-
альним поворотом. 

Стало очевидним, що новітні візуальні мистецтва є й за-
собами комунікації, а саме тому стають новітнім виміром 
культури. Втім, новітні синтези, які виникають у контексті ко-
мунікативних, візуальних, аудіальних та інших форм масової 
комунікації дизайну, реклами, моди, а також екранних видів 
мистецтв та візуалістики, пов’язані з переосмисленням гло-
бальних процесів культуротворення, які відбуваються на межі 
тисячоліть. Візуальний комплекс культури викликаний пере-
важно експансією культур – атлантичних та європейських, а та-
кож широким пресингом масової культури, масової інформації, 
яка презентується новітніми формами комунікації.

Цей факт оцінюється надзвичайно по-різному. Так, В. Бич-
ков постулює глобальну кризу культури загалом. Він характе-
ризує культуру як образ духу, духовності як такої й актуалізує 
проблему заміни всіх онтологічних предикатів духовності, що 
стає цивілізаційною проблемою, де на перший план виступає 
проблема споживання, задоволення потреб, презентації, інтер-
претації і комунікації. Посткультура, за В. Бичковим, асимілює 
усі арт-практики, всю сферу сучасного формотворення у рамках 
візуальних мистецтв, що презентується як регрес культури. Ця 
трагічна інтонація ускладнюється ще й тим, що нема ані пер-
спективи виходу з цієї кризи, ані бачення новітніх горизонтів 
реанімації духовності, яку пов’язують із культурністю як такою. 

Головними детермінантами соціалізації «художньої реаль-
ності» стають такі феномени, як культура повсякдення, культу-
ра споживання і масова культура. Також важливим стає поняття 

«окуляцентризм», тобто довіри до феномена бачення загалом. 
Так, філософські моделі концептуалізації проблем бачення  
та візуального феномена реальності, яку раніше пов’язували  
з позитивістським підходом, що характеризує правопівкулевий 
спосіб кодування засобів інформації, стають дієвим інтерпрета-
тивним механізмом.

Найважливішим є те, що виникає своєрідний феномен візу-
альної культури, яка генерує у собі синтетичні та інтегративні 
взаємодії у різних видах мистецтв, проміжних арт-феноме-
нах, арт-практиках, які пов’язані з постмодерним мистецтвом.  
Візуальні практики, які презентують поле візуальної культу-
ри, – це фото, реклама, кінематограф, ТБ, дизайн, архітекту-
ра, мода. Отже, всі вони в контексті сучасного дискурсу візу-
алізації естетичної реальності підлягають складним процесам 
осмислення з позиції психоаналізу, неомарксистської критики, 
семіотики, фемінізму та інших типів культурних досліджень.

Усе це свідчить про новітній еклектизм, який уже не впи-
сується у постмодерний дискурс, про ті синтетичні й інтегра-
тивні тенденції, що потребують спеціального культурологіч-
ного та мистецтвознавчого дослідження. Виникають і новітні, 
віртуальні практики візуальної культури, форми існування вір-
туального мистецтва: нет-арт, відео-арт, телебачення, а також 
такі арт-феномени, як інсталяція, перформанс, енвайронмент, 
хепенінг, що характеризують концептуальність мистецтва по-
стсучасності, яке радикально відрізняється від класичного мис-
тецтва. Змінюються також і рефлексивні моделі дослідження, 
виникає певна мода на образну ейдетику, яка формується у кон-
тексті постмодерністського дискурсу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
визначення візуальної культури досліджувалась у роботах 
Р. Барта, С. Зонтаг, Ж. Дерріда, Гі Дебора, Т. Дж. Мітчел-
ла, Ж. Бодрійяра, Г. Поллак та ін. [2; 10; 3; 9; 7; 18; 5; 16],  
адже ще мало визначені інтерпретативні межі візуального по-
вороту. Так, відбулась гостра диспозиція протиставлення кон-
цепцій теоретиків, які визначають феномен культури, зокрема 
художньої культури, у просторі візуальних інтерпретацій і візу-
альних презентацій цієї культури. На Заході залишаються ак-
туальними роботи, присвячені проблемі серійності в культурі  
В. Беньяміна, а також роботи, присвячені екранному мистецтву 
А. Базена [4; 1]. 

Мета статті – визначити еквівалентність інтерпретацій  
візуальної культури в діяльнісному, семіотичному та візуаль-
них поворотах теоретичної рефлексії ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Життя візуальної культури 
надзвичайно театралізується, візуальний оптикумум бачення 
перетворюється на своєрідну надкультуру. Текст відміняється, 
але не у традиційному розумінні, адже стає «гештальтом», який 
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є співмірним патерну, оптичним картосхемам бачення та іншим 
модулям оптичного зчитування інформації, які не рефлекту-
ються, натуралізують реальність, більш того, мають справу  
з тотально візуалізованим простором культури, в якому майже 
не визначається реальність денотату, бо все є «відображенням 
відображення». Криза референції, про яку Ж. Бодрійяр говорив 
ще у 70-ті роки, загострюється.

Втрата референції, про яку свідчили теоретики постмодер-
нізму, не дуже помітна. Окуляцентризм стає самодостатньою 
фігурою візуалізації культури. Більше того, сама довіра до 
зображення не ставить проблему референції, вона лише ставить 
проблему візуального простору як самодостатньої реальності, 
яка є єдиним можливим простором культуротворення. Певною 
мірою це нагадує виникнення феноменології, коли Е. Гуссерль 
визначив, що свідомість, норма конституює реальність, а свідо-
мість є самодостатнім виміром для того, щоб осмислити, уяви-
ти і побачити світ як такий. 

Усувається все, крім свідомості, а свідомість стає консти-
тутивним виміром буття, культури. Дещо подібне виникає  
у просторі візуальної культури. Віртуальний поворот усуває тек-
стуальну реальність і замінює модулями, патернами, нерефлек-
тивними картосхемами, які сприймаються за саму реальність,  
а візуальна оптична реальність, яка визначається у просторі су-
часних медіа, стає тим необхідним і достатнім арт-простором, 
тобто простором тотальної артизації культури і буття загалом. 
Людина стає не просто актором, діячем, а естетичним суб’єк-
том, для якого вже не деконструкція (гіперкритичний дискурс), 
що була тотальною настановою постмодернізму загалом, а оку-
ляцентризм (довіра до оптичної реальності) є тим феноменом, 
який визначає оптичний статус візуального образу. 

Рефлексивний простір із теорії візуальної культури надзви-
чайно строкатий. Це традиційна семіологічна парадигма, яка 
еволюціонує у бік наближення до феноменології, трансфор-
мується в оптичну естетику і розуміється як рефлексія суто 
оптична. Важливо також, що соціологія мистецтва у візуальних 
дослідженнях є новітнім перевиданням соціології мистецтва 
марксистського зразка. Адже моноцентризм соціуму перетво-
рюється на поліцентризм, де розхитується ієрархія і дихото-
мічні рамки, які визначають мистецтво в коридорі, що харак-
теризується як образ соціуму, людина соціуму і сама людина 
позбувається головного привілейованого положення, яке вона 
мала, починаючи з доби Відродження у контексті антропоцен-
тричної парадигми як оптичного центру Всесвіту.

Так, матриця дисциплінарних досліджень візуальної 
культури є надзвичайно еклектичною: від втрати референції,  
втрати антропоцентричної оптики і визначення оптичного по-
ліцентризму – до новітньої оптики і новітньої візуальності, 
підміни реальності мистецтвом, характеристики мистецтва 
повсякдення як вистави, своєрідного комунікативного про-
стору спілкування, який визначається як суспільство вистави  
(за Гі Дебором). 

Фемінізм лише загострив проблему візуальності культури, 
але не вирішив її. Проте вся ця проблематика здебільшого має 
характер, якщо не соціологічно-спекулятивний, то орієнтова-
ний на позитивістський дискурс, який, знову ж таки, знаходить 
формульні схеми, модулі, шаблони і своєрідні коридори чоло-
вічого і жіночого як феноменів культури. Отже, за Г. Поллок, 
можна визначити, що сам витвір мистецтва характеризується 
як історія споживання у дзеркалі різних естетичних ідеологій, 
котрі, у свою чергу, детерміновані ідеологією соціальних груп. 

Тобто історія мистецтв підміняється історією комунікативних 
відносин. А за терміном «споживання» ховається більш фунда-
ментальний термін, який можна визначити як «привласнення», 
«обживання», досвід чуттєвого естетичного простору, який 
формується як своєрідний екологічний феномен, що є своє-
рідним замісником «самотності» екзистенційного простору,  
який було закинуто в мистецтво, починаючи від традиційних 
екзистенційних пошуків і закінчуючи проблемою «самотньо-
го» суб’єкта в контексті феноменології та структуралізму.

Важливими стають системи опосередкування культур-
них практик, які пов’язані з арт-критикою, із продюсерським 
цехом загалом, а також дилерами, галеристами і видавцями, 
критиками та власниками галерей тощо. Все це певною мірою 
свідчить про те, що сама форма комунікації, ініціації творчої 
діяльності залежить від опосередкування, яке й утворює іме-
на і новітній арт-простір. Візуальна революція, або візуальний 
поворот, виглядають досить технологічно детермінованими та 
досить оптимістичними і соціально-презентативними щодо ба-
жання знайти новий синтез та нові інтегративні епіцентри, які 
відповідають тим глобалізаційним процесам, які відбуваються 
у сучасному соціумі. 

Важливо зрозуміти, що сучасні реалії тотальної візуаліза-
ції культури, що пов’язують із візуальним поворотом, не мож-
на вирішити, не виходячи за хронологічні рамки ХХ століття,  
бо феномен візуалізації є співприроднім культурі загалом, 
починаючи з верхнього палеоліту (гаптичний натуралізм 
зображального образу), давніх культур – Давнього Єгипту, 
Месопотамії, Ірану, Індії, Китаю, Японії, Латинської Амери-
ки (розгорнуті ієрархічні презентації цілісності світоустрою), 
Давньої Греції (пластичний візіонізм), Середньовіччя (містич-
ний люмінізм), Відродження (оптичний антропоцентризм), 
нового та новітнього часу (оптичний поліцентризм). Візуальна 
динаміка презентації культури сьогодення на новому етапі ві-
дображає властивий їй візуальний універсалізм бачення світу, 
який загострюється із розвитком візуальних (віртуальних) тех-
нологій, але не зводиться до них.

Важливо зазначити сам модус зміни парадигм, зміни орієн-
тації у визначенні поняття «культура». Так, дослідники визна-
чають два плани культури: суб’єктний і об’єктний. Суб’єктний 
орієнтований на визначення креативного (духовного) потенціа-
лу суб’єкта діяльності, культура характеризується як сфера по-
ведінки, діяльності (сфера продукування) і сфера стану, тобто 
тих почуттів, настанов, у які потрапляє людина, яка діє, яка є 
моральною істотою. Утім, дієвий або подієвий аспект, аспект 
поведінки й аспект стану визначаються такими дисциплінами, 
як прагматика, етика й естетика. Тобто естетичний, прагматич-
ний і моральний аспекти характеризують суб’єктний модус 
культуротворення.

Уже в марксистські часи, коли культура визначалася лише в 
рамках діяльнісного підходу, зокрема, у дослідженнях С. Крим-
ського, В. Шинкарука, В. Іванова, культура також характеризу-
ється і як те, в чому людині дається світ [13; 17; 11]. Культура 
стає тим полем самоздійснення людини, яке дає можливість 
здійснення цілісності людини, зокрема її світоглядної цілісно-
сті. Світ не може даватися поза культурою, тобто він дається – 
не продукується, не формується, – а дається. Цей феноменоло-
гічний аспект «надання світу» (в уяві, почуттях, дії) є не лише 
діяльнісним, він є більш широким за своєю сутністю. А саме 
визначення його як того, що «дається», звичайно, походить ще 
від німецької класики, від трансценденталізму, а культура ви-
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значається як певна трансценденталія, хоча визначається суто 
імпліцитно, в рамках діяльнісного підходу [11].

Отже, діяльнісну концепцію культури розгортають  
М. Каган, М. Маркарян, В. Шинкарук та ін. [12; 14; 17]. Діяль-
ність як продукування цінностей, як виробництво цих ціннос-
тей, а також виробництво самого суб’єкта культури стає тим 
висхідним і наскрізним фундаментальним модусом культуро-
творчості, навколо якого й існує уся марксистська, а потім уже 
і постмарксистська реальність культуротворення. Проте можна 
зазначити, що вже в часи суто діяльнісного підходу, який нині 
визначається як «прагматичний підхід» (такий, що орієнтова-
ний на продукування цінностей культури), визначались і проти-
лежні аспекти – «недіяльнісні», які доповнювали марксистську 
прагматику, але ці аспекти теж визначались як певний паліатив, 
як певна антитеза діяльності, бо всім зрозуміло, що людина 
утворює не лише продукт, не лише товар заради обміну ціннос-
тей культури як товарів. Ця «прагматика» знов актуалізується 
наприкінці ХХ століття у сучасній соціологічній критиці і не-
омарксистських тенденціях дослідження. Але вона (критика) 
презентує уже вічні, сакральні цінності, які В. Бичков характе-
ризує як категорію «дух» (не лише він) [6]. 

Варто зазначити, що не лише субстантивізм в оцінці і ви-
значенні культури є однією з її інтерпретаційних парадигм. 
Протилежним субстантивним визначенням культури є таке її 
визначення, яке формується на підставі полісистемного підхо-
ду, де культура в її об’єктному модусі визначається як синтез, 
розмаїття тих інституцій, форм, формотворчих настанов, які 
орієнтовані на здійснення предметного світу і на еквівалент-
ність предметних цінностей, що визначаються у рамках речі, 
символу, образу, а згодом уже моделі та інших категорій. 

Х. Ортегга-і-Гассет гостро критикує масову культуру  
і намагається визначити культуру як певний елітарний простір, 
який продукується обраними. Якщо культура стає масовою, 
то вона вже втрачає той елітаризм і ту інтелектуальність, яка 
потребує виучки, самодисципліни духу тощо. Тобто культура 
починає визначатись як диференційна, масова культура, зокре-
ма, візуальна культура, матеріальна культура та ін. Проте такий 
підхід уже відходить від вертикалізму і від субстанційності, він 
усе більше орієнтований на інституції культури і на об’єктні 
моделі, на те, що утворює тканину культуротворчості. 

Проблема сингулярності, тобто одиничності атомарних 
складових культурних практик, входить у семіологічне дослі-
дження, де знак, який із самого початку визначався синтетич-
но як єдність означуваного й означального, а також як еле-
ментарна одиниця символічного обміну в рамках досліджень 
Р. Барта, М. Фуко, Ж. Дерида та інших, орієнтує на цілісність 
культуротворення, що вписується у контекст семіологічного 
бачення. 

Лінгвістичний поворот, який здійснився на межі ХІХ – 
ХХ століть, був пов’язаний зі зростанням структуралістських 
і постструктуралістських досліджень. Дослідження У. Еко, 
К. Леві Строса, Р. Барта та ін. характеризують структураліст-
ський підхід, який У. Еко зазначив досить категорично: за всім 
структурним перетворенням світу існує те, що не можна струк-
турувати, тобто та субстанція, яка не піддається структуру-
ванню. Це дух, платонівська модель світу, що стає запорукою 
будь-якого структурування. Тобто ми бачимо, що цей рецидив 
постструктуралістського мислення створює новий субстанціо-
налізм, який у рамках культуротворчості або досліджень куль-
тури підживлює дуже багато дослідників. 

Отже, проблема візуальної культури надзвичайно гостро  
і складно підіймалася протягом усього ХХ століття. Так, уже 
в дослідженні А. Гільдебрандта «Проблеми форми в зображу-
вальному мистецтві», яку переклав із німецької В. Фаворський, 
можна побачити складну специфікацію візуального образу, де 
він визначає у культурі декілька стадій генеалогічного форму-
вання образності, зокрема візуальної образності [8]. Це, напри-
клад, дотичний образ, який виникає як певна поствізуальна 
фаза презентації дотичного досвіду. А. Гільдебрандт пов’язує 
цю фазу з монтажем проекцій у культурі Єгипту. Він вважав, 
що єгиптянин рухається безкінечно горизонтально й у нього 
ще немає формування рамок зліва і справа, тобто ще не існує 
формату рамки як такої. Золотий перетин виникає лише в анти-
чності. Образ формується як дотичний, рушійно дотичний, це  
є певним зчитуванням проекцій у русі. Згодом виникає оптич-
но рушійний образ, у який включається уже сфера візуальної 
фіксації дистанції. 

Цей візуальний феномен А. Гільдебрандт пов’язує із культу-
рою Візантії, яка є проміжною: саме у цей час виникає зворотна 
перспектива і виникає та вісь, що стягує кінці лівого і право-
го боків рамки в певний сферичний простір [8]. Усі ці моделі 
є видовищними, надзвичайно цікавими. У добу Відродження 
формується суто оптичний образ, коли візуальна культура стає 
сучасною за формами її презентації. Тобто пряма перспектива 
є тим механізмом, що адекватно відображує візуальний простір 
як вікно у світ, яке потребує точки збігу, а ця точка збігу дає 
можливість означити вісь «людина – точка збігу» як певну дис-
танцію «тут і там», що презентує дистантний (далевий) образ, 
формує те позиціонування, яке можна визначити як антропо-
центризм, як світоглядну парадигму візуалізації та імагінації 
простору загалом. 

Зазначимо, що ці візуальні моделі є надзвичайно цікавими 
з погляду презентації і репрезентації суб’єкта оптичного дос-
віду. Більше того, В. Фаворський не лише визначає образ як 
дотичний, рушійно дотичний, оптично рушійний і суто оптич-
ний, а визначає певні суб’єкти візуального досвіду як «дотич-
ний суб’єкт», як «динамічний суб’єкт» і як «оптичний суб’єкт», 
тобто суб’єкт здатен до дистанціювання, здатен у своєму по-
гляді узагальнювати картину світу. Втім, уся ця механіка є над-
звичайно актуальною і нині вписується у візуальну рефлексію  
художників, вона є світоглядною, філософською за своєю сут-
тю, характеризує саму можливість генетичного формоутво-
рення як образоутворення картини світу і візуальної культури 
загалом. Більше того, ця проблематика вписується у так звану 
композиційну проблематику, яка має суто риторичне коріння: 
композитіо, диспозитіо, транспозитіо – це фігури риторики, 
що потім розвиваються у певний кодекс. Так, теорія композиції 
стає однією із висхідних засад художньої педагогіки. 

Серед теоретиків візуального повороту слід окремо від-
значити дослідження Т.Дж. Мітчелла, який зв’язує візуальний 
поворот із широким розвитком візуальної культури, із суспіль-
ством-виставою, за Гі Дебором, коли візуальність стає номіна-
тивною і однією із головних візуальних детермінант будь-якої 
практики. Візуальна культура визначає коло повсякденного 
буття людини, бо ця візуальність буквально оточує людину у 
вигляді екранного світу, стає новим медіацентром своєрідної 
сакралізації цінностей повсякдення. 

Висновки. Для усіх теоретичних конструкцій діяльніс-
ного, семіологічного та візуального повороту характерними є 
такі наскрізні поняття-універсалії, як «образ», «гештальт», що 
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розглядаються як конститутивний і конструктивний феномен. 
Так, такі дослідники, як В. Беньямін, С. Зонтаг постають як 
конструктивісти, де конструювання «візуальної реальності» 
створює певну селекцію образів, що призводить до виникнен-
ня сингулярності, тобто атомарності особливої, одиничної ві-
зуальної агенції.  

Утім, візуальність презентується як бачення. Ще М. Мерло 
Понті визначав, що бачення, візуальність – це не лише оптич-
ний феномен, а й тілесний, коли тіло створює гаптичні образи 
або гаптичні моделі, можливість перекодування візуального  
в тактильне і навпаки. Тобто тілесні імплікації входять у коло 
візуалізації та досвіду візуального і стають надзвичайно важ-
ливим фактором створення гаптичних образів як сугестивних 
механізмів, що призводить до утворення «машини бажань»,  
за Ж. Дельозом і Ф. Гваттарі. Усі проблеми, що піднімають 
теоретики візуального повороту, – це механізми візуальності, 
виникнення оптичної цілісності світу, що впливає на соціаль-
ність. Приріст нового соціального знання пов’язується з екс-
плікацією того, що не можна побачити, тобто феномен син-
гулярного, одиничного, візуальної презентації, візуального як 
певного відбитку фотообразу, трактування фотографій у ши-
рокому контексті візуалізації як певного механічного фактору 
єднання людини і світу стає модельною характеристикою саме 
візуальної оптичності культури повсякдення.

Візуальні комунікації є самостійною сферою досліджен-
ня, що позначає межу між дисциплінами, які формують 
рефлексію візуальної культури. Дослідження із візуально-
го повороту не є гомогенними теоретичними артефактами,  
намагаються поєднати як марксистські, так і постмарксист-
ські теорії в інтерпретації візуального феномена суспільства. 
Ця традиція  є надзвичайно широкою, поєднує у собі еконо-
мічні, політичні культурні артефакти. Це пов’язано з тим, 
що культурні дослідження народжуються у складних умовах 
культури, яка робить два величезних епіцентри свого визна-
чення: соціум і оптикум. Можна говорити як про культурну, 
соціальну, так і про художню оптику візуальної культури, що 
створює поле тяжіння для певних теоретиків, які й намага-
ються своєю теорією орієнтувати в соціальному, мистецькому 
і культурному полі.
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Соломатова В. В. Визуальная культура ХХ века  
в контексте интерпретативных парадигм современных 
теоретических исследований

Аннотация. В статье определяются приоритеты дея-
тельностного, лингво-семиотического и визуального по-
воротов в искусствоведческой рефлексии ХХ века. Осо-
бенное внимание уделяется визуальному повороту как 
определенной дисциплинарной матрице теоретических 
исследований, которая включает социологический, нео-
марксистский, феминистический и другие измерения ана-
лиза визуальной культуры.

Ключевые слова: культура, деятельностный подход, 
семиологический подход, визуальный поворот. 

Solomatova V. The visual culture of the twentieth cen-
tury in the context of the interpretative paradigms of mod-
ern theoretical research

Summary. The article determines the priorities of active, 
linguistic-semiotic and visual turns in the study of art reflection 
of ХХ . The special attention  is spared to a visual turn as the 
certain  disciplinary  matrix of theoretical researches , which 
includes  sociological, feministic and other measuring of the 
visual culture analysis.

Key words: culture, effective approach, semiotics ap-
proach, visual turn. 
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