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ПОНЯТТЯ СИНГАРМОНІЗМУ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ
ЗВУКІВ У ТУРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Анотація. Статтю присвячено проведенню порівняльного аналізу фонетичної системи турецької та української
мов. Охарактеризовано поняття сингармонізму як фонетичного процесу.
Доведено, що питання сингармонізму або гармонії
звуків є одним із ключових у процесі вивчення фонетики
турецької мови. Розглянуто, що таке явище сингармонізму
взагалі і яку роль воно відіграє саме у мові. Сингармонізм
або гармонія – морфологічне й фонетичне явище, процес
уподібнення звуків афіксів звукам кореня того самого слова. Сингармонізм спостерігається і в тюркізмах, які засвоєні українською мовою: барабан, капкан, мечеть, сагайдак,
сургуч, чубук.
У широкому значенні сингармонізм – це процес уподібнення звуків за фонологічними характеристиками.
Визначено його основні види, якими є сингармонізм на
рівні складу (складовий) та на рівні слова (гармонія голосних та приголосних). Доведено, що для турецької мови
більш характерним є сингармонізм на рівні слова – гармонія голосних і приголосних.
Закон гармонії голосних складається з принципу піднебінного тяжіння і принципу губного тяжіння. Сутність
закону гармонії приголосних полягає в уподібненні приголосних на стику складів при нарощенні афіксів за принципом глухість – дзвінкість. Так, якщо слово закінчується
на глухий приголосний, то приєднується афікс, якщо він
починається з приголосного, також повинен починатися
з глухого приголосного.
Для української мови більш характерним є складовий
сингармонізм, який пов’язано з поняттям комбінаторних
змін звуків, а саме дистанційною або несуміжною асиміляцією – це асиміляція звуків на відстані. Тому це поняття пов’язане з поняттям комбінаторних змін звуків, а саме
дистанційною або несуміжною асиміляцією – це асиміляція
звуків на відстані. Якщо в першому складі слова або в деяких мовах – у корені слова є голосний переднього ряду, то
в усіх інших складах можуть бути тільки голосні переднього ряду, а якщо в тій позиції є голосний заднього ряду, то
в усіх інших складах також повинен бути лише голосний
заднього ряду. Так, скажімо, в турецькій мові місцевий відмінок іменника виражається за допомогою афікса -da, а значення множини – за допомогою афікса -lar: oda «кімната»,
odada «в кімнаті», осіаlar «кімнати», odalarda «в кімнатах».
Якщо ж у першому складі слова будуть голосні переднього
ряду, то афікси відповідно матимуть вигляд de, ler: ev «дім»,
evde «в домі», evler «доми», evlerde «в домах».
Ключові слова: сингармонізм, вокалізм, консонантизм, комбінаторні зміни, асиміляція, тюркізми.

Постановка проблеми. Вивчення фонетики як рідної, так
й іноземної мови, співвідноситься з різноманітними труднощами, це і пояснює такий повільний темп оволодіння певною
4

іноземною мовою. Турецька мова – виступає відносно новою
в системі навчання іноземних мов. Позитивною відмінністю
турецької мови є те, що вона доволі проста для вивчення. Тому
єдиним інструментом її вивчення буде викладач, який повинен
мотивувати у студентів прагнення до вивчення мови, він повинен вірити в те, що, повторюючи слова і речення, вивчаючи
напам’ять діалоги та тексти, студент зможе засвоїти мовний
матеріал і почне репродукувати безпосередньо власне мовлення. Тому завдання викладача полягає в тому, щоб, розвиваючи
навички усного мовлення, дати можливість студентам відчути
усю систему мови від звукової до граматичної.
Під час вивчення фонетики української мови студенти
повинні завчити велику кількість фонетичних правил, різних
складних граматичних конструкцій. Але при навчанні турецької мови, як іноземної, ці правила пояснюють студентам шляхом пошуку їхніх еквівалентів у рідній мові. Тобто студенти
знаходять відповідність даному правилу і запам’ятовують
його як кліше.
Цікавим для дослідження в фонетичному плані видається
проблема навчання саме звукової системи турецької та української мов у порівняльному аспекті. Через це основною метою
статті буде визначення поняття сингармонізму голосних та приголосних звуків у турецькій та українській мовах.
Для досягнення поставленої мети нами було досліджено
поняття сингармонізму звукової системи турецької та української мов; описано найбільш суттєві спільні та відмінні риси
притаманні звуковим системам обох мов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному
мовознавстві розробка проблеми вивчення фонетики турецької мови значно відстає порівняно з дослідженнями лексики
та граматики турецької мови. Хоча теоретично питання порівняння двох або більше конкретних тюркських мов з погляду
їх фонетичної системи вже давно вивчається, однак порівняльних робіт, виконаних на матеріалі турецької та української мов,
майже немає.
Мови, які порівнюються в статті, вибрані не випадково.
Турецька мова входить до огузької, а українська – до східно-слов’янської мовної сім’ї, що дає нам можливість виявити
не тільки характерні особливості цих двох мов, але й спільні
та відмінні риси між ними.
Порівняльному дослідженню фонетичної структури
турецької мови присвячені роботи О.M. Щербака, Б.О. Серебренникова, Н.З. Гаджієвої, Р.Г. Ахметьянова, І.Л. Покровської.
Лексика турецької мови у порівняльному аспекті була об’єктом вивчення Д.Х. Базарової, Л.З. Будагова, Л.В. Дмитрієвої,
Е.Р. Тенішева, О.M. Щербака, К.М. Мусаєва, Г.І. Халимоненка
та інших.
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Матеріалами і джерелами для цього дослідження слугували і описові й аналітичні граматики турецької мови, наукові розробки провідних тюркологів у галузі опису фонетичних
структур турецької мови таких як: Н.К. Дмитрієва, В. Гренбека,
X. Петерсена, В. Банга, Е.В. Севортяна, А.Н. Кононова; етимологічні, двомовні словники.
Наукова база дослідження дозволила виявити у порівняльному плані регулярні та нерегулярні фонетичні відповідності
голосних і приголосних звуків; розкрити специфічні особливості фонетики мов, що порівнюються, в галузі вокалізму і консонантизму; зробити порівняльний аналіз явища сингармонізму в турецькій та українській мовах.
Виклад основного матеріалу. Питання сингармонізму або
гармонії є одним із ключових у процесі вивчення фонетики
турецької мови. Тому розглянемо, що таке явище сингармонізму взагалі і яку роль воно відіграє саме у мові. Сингармонізм
або гармонія – морфологічне й фонетичне явище, процес уподібнення звуків афіксів звукам кореня того самого слова. Сингармонізм спостерігається і в тюркізмах, які засвоєні українською мовою: барабан, капкан, мечеть, сагайдак, сургуч, чубук.
У широкому значенні сингармонізм – це процес уподібнення звуків за фонологічними характеристиками: на рівні складу
спостерігаємо складовий сингармонізм; на рівні слова – гармонія голосних та приголосних [1]. Детальніше явище сингармонізму автор розглядає на прикладі турецької та української мов.
Для турецької мови характерний другий вид сингармонізму, а саме сингармонізм на рівні слова – гармонія голосних
і приголосних (частіше використовують поняття закон гармонії
голосних або приголосних). Розглянуто більш детально кожен
із цих законів.
Закон гармонії голосних складається з принципу піднебінного тяжіння і принципу губного тяжіння. Принцип піднебінного тяжіння полягає у тому, що всі голосні турецької мови поділяються на дві групи: а) піднебінні: [e], [i], [ö], [ü] (це голосні
переднього ряду); б) непіднебінні: [a], [ı], [о], [u] (це голосні
заднього ряду).
При вимові голосних заднього ряду язик дещо відсунуто назад, тобто він не стикається з піднебінням; а при вимові
голосних переднього ряду, він висунутий вперед, тобто навпаки стикається з піднебінням. Голосні в корені одного слова
можуть бути тільки піднебінними або тільки непіднебінними,
наприклад: deniz; tavuk.
У турецькій мові існує величезна кількість запозичених
слів, в корені яких ця закономірність порушується. Дане правило діє при приєднанні до корення різних суфіксів. Наприклад:
a ı o u → lar: masa + lar, kapı + lar, televizyon + lar, okul + lar;
e i ö ü → ler: çiçek + ler, şehir + ler, söz + ler, gözlük + ler [2].
Інший принцип, який лежить в основі гармонії голосних –
це принцип губного тяжіння. Голосні турецької мови поділяються на дві групи: а) негубні: [a], [ı], [e], [i]; б) губні: [o], [u],
[ö], [ü]. При нормальному положенні губ виходять неогублені
голосні, коли губи витягнуті трубочкою – огублені.
Сутність закону гармонії голосних полягає в тому, що при
нарощенні афіксів до слова за негубними непіднебінними
голосними [a], [ı] може слідувати тільки негубний непіднебінний голосний [ı]; за негубними піднебінними [e], [i] лише
негубний піднебінний [i]; за губними непіднебінними [o], [u]
тільки губний непіднебінний голосний [u]; за губними піднебінними [ö], [ü] тільки губний піднебінний [ü]. Наприклад:

A (I) → I (Bu, masa mı?)
E (İ) → İ (Bu, defter mi?)
O (U) → U (Bu, doktor mu?)
Ö (Ü) → Ü (Bu, söz mü?) [2].
Тому якість голосного останнього складу слова визначає
якість голосного афікса. Якщо останній склад слова містить
голосний [a] або [ı], то афікс може містити тільки [ı]. Наприклад: Bu, masa mı? – Це стіл? Bu, atkı mı? – Це шарф?
Якщо останній склад слова містить голосний [e] або [i], то
афікс може містити тільки [i]. Наприклад: Bu, defter mi? – Це
зошит? Bu, öğrenci mi? – Це студент?
Якщо останній склад слова містить голосний [o] або [u], то
афікс може містити тільки [u]. Наприклад: Bu, doktor mu? – Це
лікар? Bu, oğul mu? – Це син?
Якщо останній склад слова містить голосний [ö] або [ü],
то афікс може містити тільки [ü]. Наприклад: Bu, söz mü? – Це
слово? Bu, müdür mü? – Це начальник? [2].
Наступний вид сингармонізму на основі слова – це закон
гармонії приголосних, згідно до якого усі приголосні в турецькій мові поділяються на: а) глухі:[ ç], [f], [h], [k], [p], [s], [ş], [t];
б) дзвінкі: [b], [c], [d], [g], [ğ], [j], [l], [m], [n], [r], [v], [y], [z].
Сутність закону гармонії приголосних полягає в уподібненні приголосних на стику складів при нарощенні афіксів за
принципом глухість – дзвінкість. Так, якщо слово закінчується
на глухий приголосний, то приєднується афікс, якщо він починається з приголосного, також повинен починатися з глухого
приголосного. Наприклад: Çiçek - çiçek + te; Sınıf - sınıf + ta;
Ağaç - ağaç + ta; Meydan - meydan + da; Sahil - sahil + de [2].
Говорячи про українську мову, то у ній найчастіше спостерігається складовий сингармонізм. Тому це поняття пов’язане
з поняттям комбінаторних змін звуків, а саме дистанційною або
несуміжною асиміляцією – це асиміляція звуків на відстані.
Наприклад: сочевиця – чечевиця, желізо – залізо. Якщо в першому складі слова або в деяких мовах – у корені слова є голосний переднього ряду, то в усіх інших складах можуть бути тільки голосні переднього ряду, а якщо в тій позиції є голосний
заднього ряду, то в усіх інших складах також повинен бути
лише голосний заднього ряду.
Так, у турецькій мові місцевий відмінок іменника виражається за допомогою афікса -da, а значення множини – за допомогою афікса -lar: oda «кімната», odada «в кімнаті», осіаlar
«кімнати», odalarda «в кімнатах». Якщо ж у першому складі
слова будуть голосні переднього ряду, то афікси відповідно
матимуть вигляд de, ler: ev «дім», evde «в домі», evler «доми»,
evlerde «в домах» [3].
Висновки. Порівняльний аналіз фонетичної системи
турецької та української мов дозволив охарактеризувати поняття сингармонізму як фонетичного процесу, який полягає в тому,
що всі голосні в слові стають однорідними за артикуляцією;
визначити його основні види, якими є: сингармонізм на рівні
складу (складовий) та на рівні слова (гармонія голосних та приголосних).
На основі проведеного аналізу автор дійшов висновку, що
для турецької мови більш характерним є другий вид сингармонізму, а саме сингармонізм на рівні слова – гармонія голосних
і приголосних. В українській мові найчастіше спостерігається
складовий сингармонізм. Тому це поняття пов’язане з поняттям
комбінаторних змін звуків, а саме дистанційною або несуміжною асиміляцією – це асиміляція звуків на відстані.
5
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Avramenko B. The concept of synharmonism of vowels
and consonants in Turkish and Ukrainian languages
Summary. The article is devoted to the comparative analysis
of the phonetic system of the Turkish and Ukrainian languages.
The concept of synharmonism as a phonetic process is described.
It is proved that the issue of synharmony or harmony of sounds is
one of the key in the study of the phonetics of the Turkish language.
It is considered that such a phenomenon of syngarmonism in
general and what role it plays in language.

6

Synharmonism or harmony is a morphological and phonetic
phenomenon, the process of likening the sounds of affixes
to the sounds of the root of the same word. Synharmonism
is also observed in Turkic languages, which are learned in
the Ukrainian language: a drum, a trap, a mosque, a quiver,
a walrus, a bubble. In the broad sense, harmonicism is
the process of likening sounds to phonological characteristics.
Its main types are identified, such as: harmonicism at the level
of the composition (component) and at the level of the word
(harmony of vowels and consonants).
It is proved that for the Turkish language, the singharmonism
at the word level is more characteristic – harmony of vowels
and consonants. The law of harmony of the vowels consists
of the principle of palatine gravity and the principle of libido
gravity. The essence of the law of consonant harmony is
the likeness of consonants at the junction of syllables when
increasing affixes on the principle of deafness – callousness.
So, if the word ends in a deaf consonant, then the affix joins, if it
starts with a consonant, also must begin with a deaf consonant.
For the Ukrainian language, the compound syngarmonism,
which is connected with the notion of combinatorial changes
of sounds, is more characteristic, namely, the distance or
non-contiguous assimilation is the assimilation of sounds
at a distance. Therefore, this concept is connected with
the notion of combinatorial changes in sounds, namely, by
distance or non-contiguous assimilation – it is the assimilation
of sounds at a distance.
If in the first syllable of the word or in some languages –
at the root of the word there is a loud front row, then in all
other departments there may be only vowels of the front row,
and if there is a loud back number in that position, then in all
other syllables, there should also be only loud back row So,
for example, in Turkish the local case of the noun is expressed
by means of the suffix -da, and the value of the plural is by
means of the suffix -lar: oda “room”, odada “in the room”,
osialar “rooms”, odalarda “in the rooms”. If in the first
syllable the words will be loud to the front row, the affixes will
respectively look like de, ler: ev “house”, evde “in the house”,
evler “houses”, evlerde “in houses”.
Key words: synharmonic, vocalism, consonantism,
combinatorial changes, assimilation, Turkism.
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ПАРАМЕТРИ ПРЕДМЕТНОЇ СФЕРИ «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
У КРИТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ)
Анотація. У статті представлено аналіз параметрів
однієї зі сфер предметного змісту критичних зауважень, а саме – предметної сфери «Наукова діяльність»
у критичних зауваженнях англомовної наукової статті, яка вважається провідним жанром сучасного англомовного наукового дискурсу. Матеріалом дослідження
є 1 027 критичних зауважень, що містять 2 268 висловлень, котрі були відібрані з опублікованих в електронних
наукових журналах Великої Британії та США у 2009–
2011 рр. 350 англомовних наукових статей із десяти
дисциплін, а саме – антропології, економіки, історії,
лінгвістики, літературознавства, педагогіки, політології,
правознавства, психології та соціології. Методика дослідження включає метод когнітивно-дискурсивної інтерпретації, інтерпретаційно-текстовий аналіз і кількісний
аналіз. У статті зазначається, що предметний зміст критичних зауважень має двоїсту природу, оскільки об’єктом негативної оцінки може бути науковець або певний
аспект наукової діяльності. У результаті проведеного
дослідження було встановлено, що наукова діяльність (а
точніше, певний її аспект) завжди об’єктивується в критичному зауваженні як об’єкт негативної оцінки, причому актуалізація предметної сфери «Наукова діяльність»
(її певного аспекту) охоплює дев’ять типів, які відповідають складникам наукової діяльності і включають
проблему / тему, теорію, методологію, дані, свідчення,
висновки, текст, гіпотезу та дослідження. Підраховано частотність піддання критиці того чи іншого аспекту
наукової діяльності. При цьому результати нашого аналізу засвідчили, що об’єктом критики здебільшого стає
не дослідження загалом, а певний його складник; зокрема, було виявлено, що основна питома вага в критичних
зауваженнях, наявних в англомовних наукових статтях
з обраних дисциплін, припадає на проблему / тему дослідження та теорію, використану в науковій праці; методологія, текст, дані та свідчення є значно менш типовими, тоді як зроблені висновки піддаються критиці досить
рідко, а дослідження загалом і гіпотеза – оказіонально.
Отже, актуалізація предметного змісту «Наукова діяльність» у критичних зауваженнях англомовної наукової

статті є облігаторною і охоплює дев’ять типів, що відповідають складникам наукової діяльності.
Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр,
критика, критичне зауваження, наукова стаття, предметна
сфера «Наукова діяльність».

Постановка проблеми. Найвагомішим жанром сучасного
англомовного наукового дискурсу [5; 10; 11] є наукова стаття
[6; 19], котра перебуває у фокусі уваги багатьох мовознавців
[5; 10; 19 та інші]. Одним із найважливіших компонентів англомовної наукової статті є критика, що вербалізується у вигляді
критичних зауважень.
Знання про наукову критику в англомовній науковій статті
уважаємо корисним не лише для розвитку теоретичних лінгвістичних дисциплін, але насамперед для практичного застосування вітчизняними науковцями, яким нині все частіше доводиться публікувати результати своїх досліджень у закордонних
наукових виданнях англійською мовою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Критика в англомовному науковому дискурсі, зокрема англомовній науковій
статті, уже поставала об’єктом досліджень сучасних мовознавців [7–9; 12–18], зокрема, у науковій літературі наявні розвідки
присвячені аналізу формально-структурних, змістових і функціональних характеристик критичних зауважень в англомовній
науковій статті [1; 3; 8; 9 та інші].
Незважаючи на наявність у науковій літературі розвідки,
в якій описано низку зафіксованих в англомовній науковій статті об’єктів критики, виокремлених унаслідок проведення пілотного дослідження [2], уважаємо за доцільне детально висвітлити всі виокремлені об’єкти критики в англомовній науковій
статті, враховуючи важливість зазначеного компонента статті
для розвитку наукової думки.
Мета статті полягає у здійсненні детального аналізу предметної сфери «Наукова діяльність» в англомовній науковій статті.
Виклад основного матеріалу. Предметом критики сучасної англомовної наукової статті (далі – АНС) є певний аспект
7
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наукової діяльності, причому через те, що ця діяльність здійснюється суб’єктом-науковцем, сам цей суб’єкт може теж бути
предметом критики [3]. Ураховуючи вищезазначене, під час
аналізу предметного змісту критичних зауважень (далі – КЗ)
в АНС розрізняємо дві предметні сфери: «Науковець» і «Наукова діяльність».
У результаті аналізу параметрів предметної сфери «Наукова діяльність» уважаємо за доцільне взяти за основу наявні класифікації, зокрема результати вивчення концептосфери
наукове дослідження [4], до якої, згідно з отриманими автором
даних, входять 98 різних референтних концептів, що належать
до 13 доменів, котрі відповідають складникам наукової діяльності, а саме: проблема, тема, наука / наукова галузь, гіпотеза, дослідження, дані, мета, методологія, свідчення, висновки,
дискусія, теорія й текст. Більшість із перелічених складників
було зафіксовано під час аналізу фактичного матеріалу нашого
дослідження як такі, що актуалізовані в КЗ.
Під час аналізу фактичного матеріалу, яким постали
1 027 критичних зауважень, що містять 2 268 висловлень, відібраних із 350 статей з антропології, економіки, історії, лінгвістики, літературознавства, педагогіки, політології, правознавства, психології та соціології, опублікованих в електронних
наукових журналах Великої Британії та США у 2009–2011 рр.,
було встановлено, що обрана проблема / тема дослідження,
зокрема невивченість / недостатня вивченість певної наукової
проблеми, незгода з іншим автором щодо обраного об’єкта
чи предмета дослідження, його невідповідність поставленій
меті або будь-які інші недоліки об’єкта дослідження, які тим
чи іншим чином можуть вплинути на результати дослідження,
була застосована як об’єкт критики в 37,29% від загального
обсягу КЗ. Наприклад:
(1) Although researchers have applied this theory in school
settings, few studies address middle school learners.
Наведене висловлення є КЗ, об’єктом якого виступає невивченість проблеми: практична відсутність досліджень, що стосуються учнів середньої школи.
До недоліків певної теорії відносимо вказівку на будь-які
вади, хиби, невідповідності чи суперечності позиції, концепції
або положення. За нашими підрахунками, до цього типу КЗ
належать 27,65 % КЗ від їхньої загальної кількості. Наприклад:
(2) <…> this limited view of linguistic description, while it may
answer questions of genetic affiliation or language typology, does
not well serve the needs and interests of those who identify with
the languages, should they need to relearn the language from documented sources. Certainly a grammar and lexicon is needed. But
that is only part of the story. Once a language is no longer transmitted from one generation to the next, it takes a massive effort to
re-introduce it. A grammar-driven approach is not the best way to
do that.
У цьому прикладі дослідник-автор АНС у своєму КЗ
висловлює незгоду з поглядом іншого науковця на особливості
здійснення лінгвістичного опису.
Використана методологія, тобто недоліки застосованих
у процесі проведення дослідження методів або їхня повна невідповідність певному конкретному випадку, а саме зазначення вад
або хиб способу, який використовувався для аналізу чи реєстрації даних дослідження, вказівка на те, що обрані методи не сприяють досягненню поставленої мети, критика наукового підходу
до об’єкта дослідження, інакше кажучи, наявність КЗ щодо тих
8

чи інших дій, котрі виконувалися або не виконувалися науковцем у процесі проведення дослідження, зареєстровані як об’єкт
критики в 14,12% від усіх досліджених КЗ. Наприклад:
(3) The present study has notable methodological limitations.
First, it is important to stress that the present study was a single-group quasi-experiment. Because of the lack of methodological rigor (e.g., the lack of comparison group, the absence of random assignment of participants), the factors that led to the current
results are unknown. For this reason, the present findings should
be treated as preliminary, and exaggerated interpretation of present data should be avoided. Second, although an increasing trend
of psychological flexibility was found in the present study, using
the general, non-problem-specific AAQ-16 (Bond & Bunce, 2003),
the improvement was not significant <…>. A third methodological limitation is the variation in the number of participants per
group. The number varied from two to seven participants. The size
of the group may have influenced the degree of active engagement
in study participation, as well as changes in outcome and process
measures. A fourth limitation is the lack of intervention adherence
checks. Because the interventions were closely scripted, adherence
was not formally assessed. <…> Finally, a fifth notable methodological problem is that the present research exclusively relied on
self-report measures.
У цьому КЗ детально описуються недоліки обраного методологічного підходу, що могли негативно позначитися на отриманих результатах.
КЗ, об’єктом негативної оцінки в яких був текст АНС,
наприклад недостатній обсяг наведеної в ньому інформації
щодо певного питання, тобто недостатня кількість будь-яких
графічних, табличних або вербальних даних, необхідних для
розуміння адресатом статті концепції, розробленої адресантом,
неадекватне вживання термінології тощо, були зареєстровані
в 6,52 % проаналізованих КЗ. Наприклад:
(4) The Harun Yahya website cites Tirmidhi for this hadith
attributed to Wahb bin Munebbih but does not provide the precise
citation.
У фрагменті (4) автор висловлює критику щодо відсутності
в аналізованому джерелі дослівної цитації.
Вади, хиби та недоліки даних, обраних для проведення
дослідження або отриманих у процесі його здійснення, їхня
невідповідність меті конкретної розвідки були зафіксовані як
об’єкт критики у 6,34 % КЗ. Наприклад:
(5) Although this was an exploratory, qualitative study with
a small sample from one geographic region – the San Francisco
Bay Area – it illuminates some of the issues facing parents, partners,
and other relatives of veterans serving in the Iraq and Afghanistan
Wars, none of which appear to be qualitatively different from those
facing spouses of veterans.
У цьому КЗ автор зазначає, що недоліком даних, використаних для дослідження, є малий обсяг вибірки, зробленої тільки в одному географічному районі, а саме – у районі затоки
Сан-Франциско.
Недоліки свідчень, отриманих автором АНС або іншими
науковцями, тобто недостовірність результатів, наявність у них
похибок і обмежень, зумовлених конкретними умовами або
застосованими у процесі дослідження методами тощо, спостерігаємо в 4,77 % КЗ від їхньої загальної кількості:
(6)		 To summarize, results from a large number
of investigations, while variant in methodology, suggest important
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relationships between mood, eating behavior and weight. However,
findings are inconsistent and, in some cases, differ by gender.
КЗ (6) містить вказівку на суперечливість і суттєві відмінності між отриманими в процесі проведення дослідження
результатами.
Зроблені висновки, їхня необґрунтованість або будь-які
суперечності, зокрема недостатня кількість наведених / проаналізованих даних, необхідних для отримання достовірних
висновків, а також неадекватне з погляду адресанта тлумачення отриманих результатів було зафіксовано як об’єкт критики
у 2,04 % КЗ від їхньої загальної кількості. Наприклад:
(7) <…> such an interpretation of the results would be too
simplistic, and is quite likely to be wrong. Assuming high levels
of motivation in Saudi EFL learners would be in contradiction
with their generally low level of second language achievement,
and would not bring us any closer to understanding the roots
of the problem of the relative lack of EFL success in Saudi Arabia.
Суть цього КЗ полягає в тому, що автор статті вважає інтерпретацію результатів дослідження, яку могли б зробити без
їхнього попереднього глибокого аналізу інші дослідники або
він сам, занадто спрощеною.
Гіпотеза дослідження, сформульована науковцем, зокрема її недоліки, указівка на будь-які вади, хиби, невідповідності або суперечності, виступає об’єктом критики оказіонально,
а саме – у 0,88 % КЗ.
(8) The hypothesis presented here is underspecified and vague but
may be progressive as it is thought that analyzing disease states from
an evolutionary perspective can ultimately do much to inform and influence medical theory and, ultimately, even intervention strategy.
У КЗ (8) зазначається, що наведена в АНС гіпотеза є не
досить чіткою й визначеною.
Дослідження загалом, без указівки на конкретні його
аспекти, піддається критиці зовсім рідко й було зафіксовано як
об’єкт критики в 0,39 % від усіх проаналізованих КЗ.
(9) Strengths and weaknesses, advantages and limitations of such
research are obvious, well-known and will not be reviewed here.
У цьому фрагменті бачимо КЗ, в якому автор, не наводячи підстави своєї негативної оцінки досліджень, проведених
іншими науковцями, висловлює щодо них своє критичне ставлення (разом із висловлюванням позитивної оцінки). Отже, КЗ
(9) не є «чистим», воно належить до периферійних реалізацій
наукової критики, що є ще одним підтвердженням нетиповості
КЗ, об’єктом яких є такі складники предметної сфери «Наукова діяльність», як гіпотеза та дослідження.
Висновки. Отже, актуалізація предметної сфери «Наукова діяльність» у критичних зауваженнях англомовної наукової
статті є обов’язковою. Найбільшу питому вагу в англомовній
науковій статті мають критичні зауваження, в яких критиці
піддається проблема / тема й теорія, суттєво меншу – методологія, текст, дані та свідчення, незначну – висновки, а такі
складники предметного змісту, як дослідження й гіпотеза, реалізуються оказіонально.
Перспективи подальшої роботи вбачаємо у здійсненні компаративного дослідження предметної сфери «Наукова діяльність» у критичних зауваженнях в англомовних та україномовних наукових статтях.
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Balatska O., Astakhova S., Babash L. Parameters
of “Scientific activity” object domain as exemplified in
English-language research articles
Summary.
The
article
analyses
parameters
of one of the spheres of criticism object domain, in particular
“Scientific activity” object domain, as applied to critical
remarks in the English-language research article, which
is considered to be the leading genre of modern Englishlanguage scientific discourse. The study has been carried
out using 1027 critical remarks containing 2268 critical
utterances from 350 English-language research articles in
10 academic disciplines, namely Anthropology, Economics,
Education, History, Law, Linguistics, Literature, Political
Science, Psychology, and Sociology, published in electronic
journals of the United Kingdom and the United States in
2009–2011. The research methodology includes cognitivediscursive interpretation method, text-interpretation analysis,
as well as quantitative analysis. This paper has explained that
criticism object domain is of dual nature, since the object
of negative evaluation may be both a scientist and a certain
aspect of scientific activities. The results of our study have
demonstrated that scientific activity (or a certain aspect of it,
to be more precise) is always objectified in a critical remark as

10

an object of negative evaluation. It was found that “Scientific
activity” object domain (its aspect) can be divided into nine
types that correspond to components of scientific activities
and include problem / topic, theory, methodology, data, results,
text, hypothesis, and research. The percentage of criticizing
a particular aspect of scientific activities has been calculated.
The results of our analysis showed that in the vast majority
of critical remarks, the object of criticism is not the research
as a whole, but its specific component. In particular, it was
ascertained that the major part of critical remarks in Englishlanguage research articles in the academic disciplines mentioned
above criticizes problem / topic of the research and theory used
to perform it; methodology, text, data, and results are much less
typical objects of criticism, conclusions are rarely criticized,
while research as a whole and hypothesis have been found to
be objects of criticism in few critical remarks. Our work had
led us to conclude that “Scientific activity” object domain is
obligatory in the critical remarks of English-language research
articles and includes nine types that correspond to components
of scientific activities.
Key words: critical remark, criticism, English-language
scientific discourse, genre, research article, “Scientific activity”
object domain.
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АРАБСЬКІ ЖЕСТОВІ МОВИ ТА НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
В АРАБСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
Анотація. У статті обґрунтовано проблему взаємозв’язку арабських жестових мов з арабською стандартною
мовою та невербальною комунікацією в арабомовній культурі. Метою дослідження є визначення взаємозв’язку арабських жестових мов з арабською стандартною мовою, її
діалектами та мовою жестів, поширеною в арабомовному
регіоні. У статті розглянуто зміни, яких зазнають загальновживані арабські жести під час використання носіями
арабських жестових мов.
Актуальність обраного питання зумовлена поширеністю жестових мов в арабомовному регіоні, а також відсутністю досліджень щодо зазначених видів невербальної комунікації серед вітчизняних науковців. Питання
зосереджене на взаємозв’язку арабської стандартної мови
та її діалектів з арабськими жестовими мовами та мовою
жестів, а саме – на глибині зазначеного зв’язку, зокрема,
у різні історичні періоди. Пошук зв’язку арабських жестових мов із вербальними проявами комунікації покликаний
покращити розуміння особливостей використання жестових мов в арабомовному світі та відкриває перспективу для
досліджень можливості уніфікування арабських жестових
мов із метою покращення рівня міжнародної комунікації
та перекладу.
У дослідженні застосовано діахронічний дослідницький метод задля визначення історичного розвитку
арабських жестових мов і ступеня їхнього взаємозв’язку
з арабською стандартною мовою у різний період; також
використано методи порівняльного і зіставного аналізу
з метою виявлення і зіставлення спільних і відмінних рис
між арабськими жестовими мовами та арабською розмовною мовою.
Результатами дослідження виявлено зв’язок арабських
жестових мов з арабською розмовною мовою; виокремлено граматичні відмінності між зазначеними двома проявами комунікації; визначено ступінь використання загальновживаних арабських жестів серед носіїв арабських
жестових мов.
Ключові слова: жестові арабські мови, стандартна
арабська мова, діалекти арабської мови, невербальна комунікація, мова жестів.

Постановка проблеми. Невербальна комунікація, представлена мімікою, жестами, паузами тощо, є більш поширеною
і значно менш вивченою порівняно з вербальними проявами
комунікації, уособленими мовами та звуками. Вважається, що
такі прояви мови жестів є першопроявом людського спілкування і досі використовуються тоді, коли вербальна комунікація

є неможливою. Такий спосіб зазвичай є доповненням до вербального спілкування (мови), звідки виникає питання можливості подібного супроводження жестами також жестових,
невербальних мов. Окремою розглянутою проблемою є питання ступеня взаємозв’язку арабських жестових мов із вербальним оточенням з огляду на історичні умови та з погляду лінгвістичної спорідненості зазначених видів комунікації.
Актуальність розглянутого питання на прикладі саме
арабських жестових мов полягає в поширеності в арабомовних
країнах вад слуху і, як результат, наявності великої кількості
різних жестових арабських мов. Лише деякі з таких мов мають
друковані словники, а тому були досліджені більш детально,
це такі жестові мови, як йорданська, саудівська тощо. Водночас менші жестові мові, поширені у межах одного селища або
навіть сім’ї, не є цілком дослідженими.
Новизна дослідження в межах вітчизняної науки полягає
в тому, що це питання не було раніше розглянуто як серед українських дослідників, так і серед європейських.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання арабських жестових мов було розглянуто такими вченими, як: американськими науковцями К. Аль-Фіт’яні та К. Падден (в аспекті
порівняння різних арабських жестових мов і можливості їхньої
уніфікації, зокрема з огляду на політичне та культурне оточення), Б. Гендрікс (її роботи зосереджені на розгляді та вивченні
конкретно йорданської жестової мови з лінгвістичного погляду, як окремого представника більш поширених арабських
жестових мов) та М. Абдель-Фатта (з погляду загальних рис
культурного і політичного оточення носіїв арабських жестових
мов, а також у морфологічних аспектах, спільних для більшості
арабських жестових мов). Проте окремо питання взаємозв’язку
арабських жестових мов із проявами вербальної комунікації,
уособленими арабською стандартною мовою та її діалектами,
досі не було розглянуте.
Метою статті є визначення взаємозв’язку арабських жестових мов з арабською стандартною мовою. Задля досягнення
зазначеної мети необхідне вирішення таких завдань: 1) проаналізувати специфіку умов вивчення арабських жестових мов;
2) дослідити граматичну та лексичну бази арабських жестових мов задля порівняння їх з арабською стандартною мовою;
3) порівняти арабські жестові мови з іншими проявами невербальної комунікації в арабській культурі.
Виклад основного матеріалу. Саме регіон Близького Сходу вважається одним із осередків найбільшого поширення
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жестових мов у результаті високого коефіцієнта вроджених вад
голосових зв’язок і слуху [1, с. 5]. Таке поширення зазначених
вад в арабських країнах зумовлене поширеністю ендогамних
шлюбів [2, с. 17], які спричинюють значно більший коефіцієнт
спадкових вад слуху, порівняно з екзогамічними суспільствами
[1, с. 5]. Такий прояв місцевої культури є однією з головних
причин поширеності жестових мов у регіоні, оскільки вади
слуху можуть бути успадковані дитиною, навіть якщо обидва
батьки подібних вад не мають [2, с. 18].
Отже, «… через високий коефіцієнт спадкових вад голосових зв’язок і слуху жестові мови зберігаються в межах однієї
сім’ї десятками років, на відміну від інших країн світу, де такі
спадкові вади трапляються рідше. Там, де такі вади є наслідком
хвороби, шанси глухонімій людині вивчити жестову мову більше залежать від доступу до певних інституцій для глухонімих
людей. Водночас на Близькому Сході існування жестових мов
не залежить від офіційних інституцій та організацій» [1, с. 4].
Як було вже зазначено, зазвичай жестові мови також не
мають нічого спільного з географічними кордонами країн
[1, с. 3]. Окрім того, через політичні кордони жестові мови
в арабомовному світі є дещо ізольованими одна від одної, тому
вони можуть значно відрізнятися одна від одної і мати мінімальний коефіцієнт спільної лексики [2, с. 17].
Вважається, що жестові мови виникли природним шляхом,
поряд із розмовними мовами, а не створені штучно однією особою. Отже, жестові мови, зокрема, в арабомовному світі, є незалежними від арабської мови [3, с. 213], проте це твердження не
завжди є правильним, як продемонстровано далі в дослідженні.

Жестові арабські мови обмежені базовими частинами мови:
іменниками, прикметниками та дієсловами. Прийменники відтворюються за допомогою відношення одного знака до іншого
у просторі [3, с. 214]. Посилювальні частки відтворюються за
допомогою повтору жесту. Також в арабських жестових мовах
присутні синожести, антожести, оможести та складені слова.
Синожести (аналог синонімів у розмовній мові) не є типовими
для жестових арабських мов, але іноді трапляються. Наприклад, є декілька варіантів жесту для слова «дівчинка» та «багатий». Антожести відрізняються від антонімів, де і звучання,
і значення є різними, тим, що такі жести відрізняються лише
рухом, а не формою жесту. Наприклад, слова «ранок» і «вечір»
виконуються ідентичними жестами, лише у різному напрямку.
Оможести трапляються досить часто і зрозумілими є з контексту. Складені слова також використовуються досить часто.
Наприклад, слово «дантист» може позначатися поєднанням
двох жестів: «лікар» і «зуби» [3, с. 216].
Арабські жестові мови мають дві дактильні абетки [4, с. 14].
Одна така абетка використовується для латинського алфавіту
та формується на основі американської жестової мови, друга
дактильна абетка використовується для арабської мови і формується на основі письмової форми літер, як зображено на
рисунку 1.
Така абетка витісняє більш давню систему відображення
звуків арабської мови і зазвичай використовується для того, аби
позначити імена або незнайомі слова, і не є постійною частиною арабських жестових мов [4, с. 15]. Окрім того, історично
вважається, що така абетка була створена для людей, які набули

Рис. 1. Дактильна абетка арабської мови
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вад слуху з віком, або для людей, які подібних вад не мають. звичайним жестом (підняті брови, наприклад), так і окремою
Можливо, дактильні арабські абетки були, перш за все, ство- часткою «ні». Наголос утворюється через повтор знаку, його
рені і набули найбільшого вжитку саме серед населення без подовження або за допомогою міміки [3, с. 216–218].
вад слуху з метою використання їх для секретності, кодованої
Числівники у йорданській жестовій мові мають той самий
комунікації або з метою полегшення розмови у шумних місцях, порядок слів, що і в йорданському діалекті та у стандартній
таких як базари [5, с. 188].
арабській мові. В арабській мові спочатку йдуть одиниці,
У різних арабських країнах така дактильна абетка вико- потім – десятки. Так само складаються числівники і в йорристовується лише з невеликою різницею у відображен- данській жестовій мові [4, с. 16]. Різниця у відображенні чисні. Загальна риса – це відображення літер правою рукою лівників, утім, присутня і пояснюється тим, що граматично
[5, с. 186]. Для відображення літери « »بпіднімається один не завжди можливо дотримуватися арабської розмовної чи
палець, оскільки ця буква має одну крапку, для літери « »تстандартної мови. Наприклад, числівник «двадцять» «»عشرون
піднімається два пальці і для літери «»ث, відповідно, три паль- в арабській мові формується від кореня «десять» «»عشر
ці [4, с. 15]. Літери « »عта « »غвідображаються через верх- з додаванням відповідного суфікса, а в йорданській жестоню частину або нижній «хвіст» літери. Знаки для « «ط,» »صвій мові він утворюється за допомогою жесту на позначення
та « »ضвідображають форму овалу [5, с. 187]. Літери «« »رдва» [4, c. 50]. Хоча в деяких випадках в арабських жестових
та « »دповторюють форму письмової літери через розміщення мовах жести на позначення десятків утворюються від кореня
пальців у просторі. У випадку з літерами « »سта « »شабо «« »عдесять» (рис. 2).
та « »غочевидним стає, що позначення крапок від первісного
Також інколи жестові арабські мови не мають роду. Наприсимволу без крапок здійснюється через розчепірювання паль- клад, «брат» та «сестра» у йорданській жестовій мові є одним
ців. Усе зазначене підтверджує, що дактильна абетка арабської словом і відрізняються тільки за допомогою додавання окремови – це спосіб відображення саме письмової арабської мови, мого жесту на позначення «дівчина» або «хлопець» [4, с. 51]
представленої алфавітом.
(рис. 3).
Щодо займенників, то арабська мова – одна з небагатьох
Однією з найдавніших пам’яток щодо арабської дактильної абетки вважається щоденник, знайдений в Алеппо, що мов, що вирізняє двоїну, тому, наприклад, звертання «ви»,
датується приблизно 1590 роком, написаний Камаль ад-Діном. «вони» мають різні форми для двох осіб « «هما,» »أنتماабо багаّ ,» «هم,»«أنتن
ّ ,»»أنتم. Жестові арабські мови мають можЩоденник вміщує опис літер дактильної сирійської абетки тьох ««هن
часів Османської імперії [5, c. 181]. Деякі сторінки щоденника ливість вказувати на більшу кількість об’єктів. Особові займенвтрачено, тому не всі літери є наявними для перегляду, а лише ники позначаються через вказування на конкретну особу або
дев’ятнадцять із них, від « »زдо «»ي, включно з «»ال. Щодо осіб, якщо вони присутні, або асоціюючи певну особу чи осіб
наявних літер, то щоденник називає кожну з літер і детально з уявним простором. Окрім того, жестові мови мають можописує спосіб її відображення дактильною абеткою [5, c. 181]. ливість вказати точну кількість, як «двоє з нас», «троє з нас»
Наприклад:
тощо. У разі, якщо людина не хоче називати конкретну кіль«اﻟﺴﯿﻦ: [»ﺗﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﺎﻣﻞ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ إﺷﺎرة اﻟﺮا ﻣﻊ ط ّﻰ اﻹﺑﮭﺎم ﺗﺤﺖ5,
[5,c.c.183]
183]. кість об’єктів або ця кількість перевищує п’ять, то додається
Переклад:
пальці,
як183].
робив зі знаком «ра», жест рукою в сторону [4, с. 48].
«اﻟﺼﺎد:
« اﻟﺴﺒﺎﺑﺔСін:
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻦвипрями
ﺑﻄﻦ اﻹﺑﮭﺎمусі»وﺿﻊ
[5, с.
«اﻟﺴﯿﻦ:пальцем
اﻹﺑﮭﺎم ﺗﺤﺖпід
ط ّﻰними».
»ﺗﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﺎﻣﻞ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ إﺷﺎرة اﻟﺮا ﻣﻊ
c. 183].
але із затиснутим великим
Ще [5,
одна
відмінність полягає в позначенні кольорів. Якщо
«اﻟﺼﺎد: [»وﺿﻊ ﺑﻄﻦ اﻹﺑﮭﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻦ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ5,
[5,c.с.183]
183]. в арабській стандартній мові більшість основних кольорів
Переклад: «Сад: приклади кінчик великого пальця до кінчи- мають однакову структуру, оскільки утворюються за певною
ка вказівного пальця».
формою жіночого або чоловічого роду, то в жестових арабських
Інший взаємозв’язок арабських жестових мов із арабським мовах кольори мають той самий вигляд, що і певний асоціативписьмом полягає у відображенні жестами цифр. Тоді як біль- ний із кольором предмет. Наприклад, у йорданській жестовій
шість європейських жестових мов позначали цифри тими ж зна- мові слова «зелений» та «дерево» мають однаковий вигляд, так
ками, що і літери алфавіту, у тому ж порядку (жест для літери само як слова «жовтий» і «лимон» [4, с. 50].
Проте іноді арабські жестові мови тісно переплітають«А» міг бути ідентичним жесту для цифри «1», жест для літери
«В» – цифрі «2» тощо), арабські жестові мови довгий час дотри- ся з розмовною арабською мовою. З погляду морфології
мувались цифрової системи «»ابجد. Наприклад, літера «»ص, що спільною рисою є, наприклад, вплив кореня слова і довє чотирнадцятою літерою арабського алфавіту, не відповідає готи голосних звуків на значення слова в арабській мові.
знаку «14» [5, с. 185], а натомість відповідає знаку «90».
Зокрема, маючи корінь, що складається суто з приголосних
Граматика всіх жестових мов вважається більш прагматич- «»كتب, слово набуває значення вже за додавання певних
ною, на відміну від розмовних мов, оскільки здебільшого на голосних звуків « « » َكت ََبвін писав» і змінює своє значення
початку речення завжди йде найголовніший предмет розмови. під час подовження цих звуків « « » َكات ََبвін переписувавАрабська стандартна мова є досить гнучкою з погляду побу- ся». Арабські жестові мови мають подібну метаморфозу,
дови речення, тому вивчення базової граматики жестової мови що досягається за допомогою подовження часу виконання
в арабського мовця викликатиме найменше труднощів.
жесту, часткової зміни його форми або часткової зміни місОкрім того, спільним для жестових арабських мов і відмін- цезнаходження руки щодо тіла. Наприклад, жест на познаним від стандартної мови та діалектів є відсутність узгодження чення «бути хворим» виконується за допомогою руки, яка
однини, двоїни та множини. Час також несе суто прагматичний торкається лоба. Якщо зазначена рука зробить круговий
характер і висвітлюється на початку розмови і згадується знову рух із вихідної позиції до лоба, таким способом подовжуюлише в тому разі, коли потрібно його змінити. Заперечення може чи жест, то цей жест набуде значення «бути хворим довгий
утворюватися декількома способами. Воно може виражатися як час» [4, с. 47] (рис. 4).
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Рис. 2. Жести на позначення цифр «10» та «20»

Рис. 3. Жести на позначення «брат» та «сестра»

Рис. 4. «Хворіти» і «хворіти довгий час» йорданською
жестовою мовою
14

Проте такі випадки скоріше є винятками, аніж загальним
правилом. Окрім того, слід підкреслити, що в арабській мові
корені слова представлено приголосними, що не несуть значення як повноцінне слово без голосних. Водночас, як у жестових
мовах, будь-який жест несе в собі певне значення і є повноцінним сформованим жестовим словом [4, с. 48].
Наступне питання, розглянуте у статті, полягає у взаємозв’язку жестових мов із поширеною в арабомовному регіоні
мовою жестів. Питання полягає в широті використання мови
жестів у користувачів жестової арабської мови, зміні значень
звичайних жестів і використанні їх населенням із зазначеними
вадами серед різних арабських жестових мов.
Лері Самовар і Річард Портер зазначають, що нараховується
щонайменше 247 окремих жестів, що використовуються арабами нарівні з мовою [6, с. 364]. Дійсно, деякі жести і в арабських
мовців, і в арабських жестових мовах використовуються з однаковим значенням і з лише невеликою зміною самого жесту.
Наприклад, жест, щоб покликати когось, виконується так, що
людина випрямляє праву руку перед собою, долонею вниз,
і декілька разів рухає пальцями у напрямку до себе. Таким
же способом цей жест виконується, наприклад, у кувейтській
жестовій мові з тим самим значенням. Водночас деякі жести,
такі як, наприклад, на позначення здивування, відрізняються.
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Деякі жести набули в жестових арабських мовах поглибленого значення. Наприклад, задля жесту на позначення питання
мовець тримає руку перед собою, долонею донизу і різко перевертає її долонею вверх. В арабських жестових мовах такий
жест набуває більш специфічного значення, і позначає конкретні запитальні слова, такі як «чому» або «як».
Висновки. Отже, можна зробити висновки, що арабські
жестові мови різняться між собою, проте мають досить помітний взаємозв’язок із розмовною мовою. У деяких випадках
такий зв’язок пов’язаний зі знанням арабської мови, у деяких –
із відсутністю подібних знань внаслідок складних умов для навчання глухонімих дітей упродовж багатьох років. Інший зазначений наслідок – наявність декількох «регіональних» жестових
арабських мов, що належать до певної країни, а також безмежної кількості «місцевих» жестових арабських мов, прив’язаних
до конкретного селища, містечка, тощо.
Взаємозв’язок арабських жестових мов із мовою жестів
є більш щільним. Виявлено, що мовці жестових мов користуються тими ж жестами, що і населення без вад слуху. Різниця
полягає в деяких жестах, що в жестових мовах набули більш
конкретного, вужчого значення.
За наявності такої великої кількості різних жестових
мов, поширених у регіоні, виникають певні труднощі під час
перекладу на жестові мови. Саме тому була спроба створити
універсальну жестову арабську мову, за аналогією з арабською стандартною мовою, яка, попри різність діалектів,
є зрозумілою будь-якому арабському мовцю. Така мова була
трансльована під час випусків новин каналу Аль-Джазіра
і базувалась на йорданській жестовій мові, з додаванням
елементів інших арабських жестових мов. Утім, ця спроба
не була вдалою [1].
Подальші перспективи дослідження вбачаємо у вивченні
історичного розвитку арабських жестових мов, їхнього впливу
на інші жестові мови та труднощів перекладу. Останній напрям
має вплив не тільки освітній, але і технологічний з погляду
неможливості створення універсального програмного забезпечення для перекладу з арабської розмовної мови на арабські
жестові мови і навпаки.
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Buriak D., Lykhosherstova M. Arabic sign languages
and non-verbal communication within Arabic culture

Summary. The article represents a specificity of connection
between Arabic Sign Languages (ARSLs) and Modern Standard Arabic (MSA) and non-verbal communication in Arabic culture. The aim
of this research is to determine connection between ARSLs, MSA,
Arabic Dialects and cultural gestures prevailed at the Arab World. The
study also offers the demonstration of changes within the cultural gestures during their use by the deaf population.
The subject remains relevant because of the wide spread
of the ARSLs in the Arabic World as well as lack of the native
research of the mentioned ways of communication. This paper
will focus on the interconnection between MSA, Arabic dialects
and ARSLs and common Arabic gestures. The key question indicates the depth of such an interconnection especially through
the different periods of history. The aim of the research mentioned
above is to improve understanding of the Sign Languages use
peculiarities in the Arab World. The prospects of the paper are to
research the probability of the ARSLs unification with the aim to
improve the level of the international communication.
The methodological approach taken in the study is based on historical analysis for the purpose of defining a historical development
of ARSLs and its connection to the MSA throughout the different
time periods; another method that has been approached is comparative analysis for defining and comparing common and non-common
features between ARSLs and MSA.
The results of the study present a connection between ARSLs
and MSA and highlight grammatical differences between two mentioned ways of communication. It also defines an extent of use
of common Arabic cultural gestures by the deaf population.
Key words: Arabic Sign Languages, Modern Standard Arabic,
Arabic dialects, non-verbal communication, gestures.
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НАРАТИВНА ТЕКТОНІКА РОМАНУ
Т. ДЕ РОСНЕ «LE DÎNER DES EX»
Анотація. У статті описано наративну тектоніку роману французької письменниці Т. де Росне «Le dîner des
ex», виявлено особливості його композиційної структури
в аспекті маніпулятивного впливу на читача. У запропонованому тексті сформульовано тенденції сучасних наратологічних вчень і надано основні напрями їхнього розвитку.
Згідно з класифікацією французького літературознавця
Ж Женетта визначено наративний тип досліджуваного
твору як гомодієгетичний тип нарації інтрадієгетичного
способу представлення подій. Описано дієгезис оповідання французької письменниці із фокусуванням на елементах композиційної будови художнього тексту. Проаналізовано і ретельно охарактеризовано епіграфи до окремих
глав роману Т. де Росне. Особливого значення у наративній тектоніці досліджуваного матеріалу набувають звернення та епіграфи, які не лише формують його наративну траєкторію, але й визначають маніпулятивну функцію
дієгезису взагалі. Фокусуючись на нараторі описуваного
простору, композиційна будова віддзеркалює його вподобання (захоплення музикою) та професійну характеристику (диригент симфонічного оркестру). Кожен епіграф
зображує окремий музичний твір і має відповідну будову –
характеристику італійською мовою, що імпліцитно вказує
на окремі риси кожного чоловіка головної героїні. У статті виявлено, що наративна тектоніка роману Т. де Росне
«Le dîner des ex» виказує змінність наративного типу,
а саме – перехід від гетеродієгетичного до гомодієгетичного типу представлення історії, що відображено наприкінці аналізованого твору, у пролозі. Отже, за ретельного
вивчення наративної тектоніки твору французької письменниці можна дійти висновків, що його композиційна
структура вибудувана відповідно до зображення дієгезису
оповіді, не лише зображує події окремих історій досліджуваного твору, а й характеризує ставлення наратора до тієї
чи іншої віхи життя головної героїні.
Ключові слова: наративна тектоніка, дієгезис, композиція, епіграф, наративний тип.

Постановка проблеми. Наратологія виокремилася у галузь
мовознавства в останніх десятиріччях минулого століття. За
цей недосить тривалий час пройшла декілька результативних
етапів розвитку. Так, структуралісти намагалися відбудувати єдину формально-оповідну модель розповідного тексту
(Р. Барт, А-Ж. Греймас, Ж. Женетт, Ц. Тодоров), тоді як їхні
наступники переорієнтували ракурс до вивчення смислових
аспектів художніх просторів. Розбудова цієї парадигма пов’язана як із вітчизняними (О.М. Кагановська, Р.І. Савчук) так
й зарубіжними науковцями (К.А. Андрєєва, О.В. Падучева,
Д. Герман, М. Мартінец). Наразі наратологи вивчають тексти не
лише літературатурного спадку, а й кінематографії, драматургії,
психотерапевтичні наративи, юридичні тексти тощо.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наратологи в дослідженнях схильні до розгляду художнього простору як певної моделі, де породжуються та взаємодіють певні
образи, створюючи таким способом історію, що розгортається
за умови наявності наратора у відповідних умовах хронотопу
(В.В. Дуркалевич, М.І. Руденко, Н.М. Рябченко та інші вчені).
Художній наратив розглядають як цілісну динамічну систему.
У контексті постмодерністських дискурсів визначають домінанти поетики художніх творів (О.М. Капленко, Л.В. Мацевко-Бекерська, О.П. Палій, А.Л. Палійчук, О. Хамедова та інші
науковці). Увагу сучасних лінгвістів у наратологічних роботах
зосереджено на структурі та функціонуванні метапрозового
простору, описі авторських наративних стратегій (Л.М. Деркач, В.А. Єфименко, О.В. Рибась, В.Г. Сірук, Г.І. Харкевич
та інші). Аналіз структурного рівня оповіді розкриває архітектоніку текстів, форми і функції авторських наративних
стратегій, взаємодію різних суб’єктів оповіді та наративних
модусів. Об’єктами досліджень з наратології стають різні типи
та види дискурсів: міфологія (В.В. Дуркалевич), мала проза
(Є.О. Дегтярьова, В.М. Качмар, А.Ю. Рудковська, В.Г. Сірук),
его-белетристика (Ю.В. Осадча), біографічні тексти (Т.Ю. Черкашина, О.В. Петрусь, І. Коваль-Фучило), рекламний дискурс
(І.О. Велика), історична проза (В.Д. Балдинюк) тощо.
Так чи інакше саме завдяки архітектоніці (чи то композиційній структурі) відбувається певна подія художнього наративу, що характеризує той або інший наративний тип оповідання.
Мета статті – розкрити особливості композиційної будови
наративного простору художнього доробку французької письменниці Т. де Росне «Le dîner des ex» в аспекті маніпулятивниго впливу.
Виклад основного матеріалу. Роман французької письменниці Т. де Росне «Le dîner des ex» належить до гомодієгетичного типу нарації інтрадієгетичного способу представлення подій (за класифікацією Ж. Женетта). Наратором є головна
героїня, яка еволюціонує у своєму особистому житті впродовж
усіє історії: чарівна, пустотлива, амбітна і розпусна. Вважаємо такий наративний тип елементом маніпулювання читачем,
оскільки, зважаючи на природність представлення дієгезису
та беручи до уваги психологічні особливості адресата, наративна площина твору Т. де Росне не лише зачаровує, а й переконливо впливає на свідомість і примушує змінити погляди щодо
деяких особистих питань. Цьому сприяє і структура аналізованого твору. Головна героїня розповідає про своє життя, проблеми з чоловіками та суспільством у формі листа до першого
чоловіка, нині вже померлого. Такий наративний прийом також
має маніпулятивну функцію, оскільки не лише привертає увагу
читача, а й приховано робить із нього співрозмовника, спостерігача, свідка й аналітика своїх проблем.
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Наративна структура роману Т. де Росне «Le dîner des ex» віддзеркалює наміри, психологічні особливості творця. Зважаючи на
належність авторки до жіночої статі, у наративному просторі досліджуваного твору спостерігаємо чітку структуру, що вирізняється
увагою до дрібних деталей. Зокрема, роман починається з присвяти:
À N.J., qui ne sera jamais un ex
À L.M., parce qu’un ami ex vaut mieux qu’un ex-ami
À Va, Catherine, P.Z., Fred, et last but not least, à Gigi et Charla
(T.R. : DDE, р. 1).
Французька письменниця Тетяна Фроме де Росне, або Тетяна де Росне – відома французька журналістка, письменниця
та сценаристка. Народилася майбутня літераторка в інтернаціональній сім’ї: мати – англійка, а батько – француз. Зростаючи
у двомовній сім’ї, Тетяна отримувала освіту також у двох країнах – Франції й Великобританії [1]. Отже, володіє письменниця
вільно двома мовами, навіть пише романи англійською. У зверненні авторка згадує всіх дорогих їй людей, надаючи майже
кожному свою характеристику як справжній психолог та аналітик, що викриває її тривалу професійну діяльність літературним критиком у психологічних журналах. У звернені Т. де Росне натякає на сюжет художнього тексту: один ne sera jamais un
ex (ніколи не буде колишнім – тут і далі переклад наш – Ж. Б.),
іншого описує грою слів, зосереджуючись на кращому становищі давнього друга, ніж колишнього – un ami ex … un ex-ami
(колишній друг, ексдруг), і, нарешті, перерахувавши всіх, уточнює – last but not least (останній, але не менш важливий).
Наративний простір роману французької письменниці пронизано музикою, відбудовано відповідно до музичного твору.
Така технологія набуває маніпулятивного характеру з огляду
на сприйняття, прочитання та інтерпретацію художньої тканини. Аби скерувати читача на правильний шлях, сформувати
правильне розуміння дієгезису, авторка використовує епіграф:
La musique commence là où s’arrêtent les mots. Claude DEBUSSY
(T.R. : DDE, р. 1). Тетяна де Росне таким способом вводить
нарататора в художній наратив, пояснюючи позицію наратора, зображуючи оповідну історію. Авторка роману «Le dîner
des ex» готує читача до музичної форми наративу, звертаючись
до цитати відомого французького композитора – імпресіоніста
кінця ХІХ – початку ХХ століття Клода Дебюссі: Музика починається, коли закінчуються слова. Відповідно, наратор окреслює свою позицію відповідно до дієгезису оповіді.
Сприймаючи роман як цілісну структуру, звертаємо увагу перш за все на форму репрезентації художнього наративу. З погляду маніпулятивного впливу важливу роль відіграє
епіграф як перше сказане слово, вступ до історії, інтрига.
До свого роману «Le dîner des ex» авторка епіграфом обрала
цитату канадської письменниці Деніз Бомбард’є: L’histoire
d’une femme, c’est avant tout l’histoire des hommes qui jalonnent
sa vie. (T.R. : DDE, р. 1). Отже, Марго, головна героїня твору
Т. де Росне, розповідає про своє життя крізь призму історій
своїх чоловіків. Крім того, оповідь представлена в епістолярній
формі, хоча у вигляді не листів, а звернення, монологу з колишнім коханим. Така наративна форма охарактеризована гендерною належністю наратора оповіді до жіночої статті і відображає стереотипне сприйняття слабкої статті в патріархальному
чоловічому суспільстві. Окремого значення в цьому контексті
набуває лексема jalonner v.t. (“Fixer un parcours, déterminer la
direction de quelque chose” [2]), що лише підкреслює підпорядкованість на гендерному рівні.

Визнаючи тезу про те, що художній наратив представляє
окрему реальність, що належить наратору [3, с. 273], у композиційній структурі твору Т. де Росне спостерігаємо на початку
сюжету вхід до світу оповідання: Cher Max, De là où tu es, tu
peux tout entendre. Écoute ce que mijote ta “kleine Margotine”,
cela ne manquera pas de t’amuser. (T.R. : DDE, р. 1). Зважаючи
на гомодієгетичний тип оповіді, тобто те, що авторка розповідає від особи свого персонажа, зауважимо на маніпулятивній
функції такого початку оповіді. Марго, головна героїня твору
«Le dîner des ex», звертається до свого померлого колишнього
коханого (Cher Max), таким способом інтригуючи нарататора,
по-перше, уживаною спонукальною формою дієслова écouter,
що привертає увагу, спрямовує мовлення на слухача і навпаки;
по-друге, лексична одиниця mijoter v.tr. – “Préparer une action de
longue main, mûrir avec soin” [2] підкреслює точність, турботу,
з якою жінка готувалася до цієї розповіді. І, нарешті, звернення
німецькою мовою “kleine Margotine” імплікує дещо фамільярні
стосунки між оповідачем і читачем, вказує на інтимність, що
розслаблює та впливає на сприйняття подальшої оповіді.
Увесь художній простір твору Тетяни де Росне «Le dîner des
ex» підпорядковано музиці. Отже, композиція лише підтверджує музикальність наративу французької письменниці. Кожна
окрема любовна ситуація художнього простору аналізованого
роману зображена окремою кантатою, що підкреслює дещо
особливе в кожній із цих пристрастей: Макс, найстарший із
коханців молодої музикантки, визнаний диригент, навчає Марго всім любовним тонкощам; Мануель, одружений, невиправний спокусник, відкриває для Марго всі потаємні закутки жіночої чуттєвості і, нарешті, П’єр, за якого жінка вийшла заміж,
подарував найцінніше – сина. Усі ці чоловіки сприяли становленню героїні як жінки, і вона це визнає і цінує, що зображено, відповідно, у наративі. З метою глибокого занурення у світ
прекрасного, музикального авторка вибудовує оповідь відповідно до музичного твору – кожній історії передує епіграф, що
резюмує характерні риси чоловіка, про якого йтиметься у відповідній главі.
Max con anima
Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.
Charles Baudelaire, “Élévation”. (T.R. : DDE, р. 10)
Дотримуючись музичних традицій, наратор використовує
італійську – con anima (з душею). Такий принцип повного занурення у світ існування наратора має прихований вплив на читача, оскільки нагадує початок музичного твору, коли над нотним
станом прописується загальна характеристика та манера виконання відповідної мелодії.
Крім того, кожна глава роману «Le dîner des ex» має окремий, індивідуальний епіграф. Проте простежується певна стабільність авторки щодо вибору рядків для входу до наративного світу. Тетяна де Росне обрала твори відомого французького
поета ХІХ століття Шарля Бодлера. Такий вибір пояснюється
символізмом, до якого тяжіють вірші французького літератора,
інтимністю та пронизливою чуттєвістю його творчості. Усе це
перегукується з наративною манерою репрезентації аналізованого твору.
Наприклад, під час оповіді про першого коханого чоловіка головної героїні роману Т. де Росне, обрано рядки з вірша
«Політ» (“Élévation”) відомої збірки Ш. Бодлера «Квіти зла»
(“Les Fleurs du Mal”). Звернення авторки до цього твору сим17
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волічне, оскільки сама назва конотує піднесення, досягнення
вищого рівня (“un mouvement d’ascension, c’est l’action d’atteindre un niveau plus élevé” [2]). Саме в такому стані перебувала героїня впродовж стосунків із Максом.
Яскрава характеристика надається першій історії: Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde Avec une indicible et mâle
volupté (T.R. : DDE, р. 10). Смислового навантаження набувають семи sillonner v.tr. – “Creuser sur une surface de longues
traces analogues à des sillons” [там само], indicible adj. – “Qu’on
ne saurait exprimer, qui dépasse toute expression” [там само],
mâle adj. – “Qui présente les caractéristiques généralement attribuées à un homme” [там само], volupté – “Plaisir sensuel, intense
et raffiné; vive jouissance, délectation; Plaisir sexuel” [там само].
Отже, читач переконується в тому, що цей чоловік залишив
пам’ять по собі своєю безперечною, безмовною, чоловічою
чуттєвістю та очікує від наративного представлення такої
репрезентації героя.
Наступна глава присвячена другому чоловіку в житті молодої жінки – Мануелю, який уособлює пристрасть, що зчитуємо
в епіграфі до цієї історії:
Manuel
Imperioso senza fiori
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies
Et d’autres, corrompus, riches et triomphants.
Charles Baudelaire, “Correspondances”.
Je préfère au constance, à l’opium, aux nuits,
L’élixir de ta bouche où l’amour se pavane.
Charles Baudelaire, “Sed non satiata” (T.R. : DDE, р. 23).
Цей музичний твір має характеристику Imperioso senza fiori (вродливий без квітів), що імпліцитно вказує навіть на вік
коханця: лише молоді та вродливі дозволяють собі залицятися
до жінок без зайвих зовнішніх елементів (квітів, наприклад).
До цього періоду життя героїні авторка присвятила уривки
з двох віршів французького поета – сонета «Листи» (“Correspondances”) та одного з віршів збірки «Квіти зла» (“Les Fleurs
du Mal”) «Незадоволені» (“Sed non satiata”).
Цікавим видається вибір авторки цих рядків, які є дуже
змістовними у наративному просторі аналізованого твору.
Мануель у житті Марго відігравав не останню роль, він занурив героїню у вир почуттів, пристрасті, розкрив усю її жіночність. Рядки французького поета начебто трохи відкривають
завісу, настроюють читача на світ любові та пристрасті. Конотативними у трьох віршах видаються порівняння: des parfums
frais comme des chairs d’enfants – свіжість ароматів, наче дитяче
тіло, doux comme les hautbois – м’який, наче звуки гобою, verts
comme les prairies – зелений, як луки. Усі ці характеристики
стосуються цієї сторінки життя Марго, а також змальовують
молодого темпераментного коханця. Проте йдеться не лише
про палкість юнака, але й про його становлення як чоловіка,
якому додаються інші аромати – corrompus, riches et triomphants (розбещеність, достаток, переможність).
Але, простежуючи маніпулятивну функцію епіграфів
і будови наративного простору твору французької письменниці, не можна оминути імпліцитність таких рядків іншого
вірша Ш. Бодлера з епіграфа до глави: Je préfère au constance,
à l’opium, aux nuits, L’élixir de ta bouche où l’amour se pavane.
Силу почуттів імпліцитно виражено у протиставленні простим на перший погляд жіночим очікуванням у коханні –
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постійності (constance), ночам (nuits) і, як вершина насолоди, опіуму (l’opium). Тоді як із вуст коханого чоловіка жінка
очікує лише надзвичайний напій, що відроджує, надихає, від
чого вона відчуває сп’яніння – еліксир (L’élixir – “Liqueur très
parfumée obtenue par une solution de substances aromatiques
dans l’alcool ou le vin” [2]).
Особливістю наративної тектоніки роману Т. де Росне «Le
dîner des ex» видається не лише музичність художньої оповіді, а й бінарність існування, оскільки головна героїня весь час
звертається до певного чоловіка (Макса), першого коханця,
якого немає серед живих. Протягом усіє оповіді Марго апелює
до Макса, що на вербальному рівні виражено комунікативно
направленими фразами, зверненнями тощо: Et cela, Max chéri,
c’est encore une autre histoire… Intermezzo (T.R. : DDE, р. 42).
Крім того, дотримуючись структури музичного твору, спостерігаємо вживання лексеми Intermezzo (“Divertissement musical
inséré, en Italie, à la fin du XVIe s., entre les actes d’une œuvre
théâtrale” [2]), що експлікує наступну главу, історію з життя
головної героїні.
Кожний окремий елемент оповіді французької письменниці має свою номінацію, що не лише імпліцитно вказує на
певні відносини з тим чи іншим чоловіком Марго, а й прямо
називає його:
Pierre
Andante, ma non troppo
Je suis comme le roi d’un pays pluvieux.
Charles Baudelaire, “Spleen” (T.R. : DDE, р. 59).
У наведеному епіграфі до однієї з глав описуваного роману Т. де Росне спостерігаємо пряму номінацію одного з персонажів (Pierre). Дотримуючись музичного наративу, наратор
зазначає музичний темп і манеру дієгезису (Andante, ma non
troppo). Імпліцитно манера виконання відповідної частини
оповідного простору вказує на характер і стосунки головної
героїні з чоловіком. У цьому випадку йдеться про відносини
з єдиним офіційним чоловіком Марго – П’єром, який подарував жінці дитину. Тому і швидкість цього періоду життя
головної героїні роману «Le dîner des ex» середня (Andante),
проте не дуже (ma non troppo). Такий музичний темп імпліцитно вказує на стосунки жінки з цим чоловіком: не занадто приємні спогади, які наратор намагається пришвидшите.
Проте є дещо приємне в цих відносинах – дитина, що змушує Марго все ж таки зупинитися на цьому періоді її життя.
З погляду присвяти, яка має прихований вплив і керує сприйняттям подій цього наративного сегменту, дотримуючись
концепції опису відносин між жінкою і чоловіками в поетичному стилі великого французького творця, авторка звертається до рядків поеми Ш. Бодлера «Сплін»: Je suis comme
le roi d’un pays pluvieux. Порівняння з королем країни, в якій
часто дощить, має відобразити весь спектр почуттів жінки
в цих стосунках: від піднесеного стану особи, що править,
до постійного незадоволення, сліз. Таким нестабільним було
життя Марго у шлюбі з П’єром.
Глава про єдиного сина головної героїні розпочинається, як
і усі інші, з багатозначного епіграфа:
Hadrien
Scherzo vivace
Cette voix qui perle et qui filtre,
Dans mon fonds le plus ténébreux.
Charles Baudelaire, “Le chat” (T.R. : DDE, р. 74).
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З боку музичності ця наративна частина має образ жвавого,
жартівливого викладу (Scherzo vivace). А рядки вірша Ш. Бодлера імплікують ніжні, щирі та глибокі почуття молодої жінки.
На прикладі протиставлення світлого (перша любов) та темного (любовний досвід) авторка роману начебто готує читача,
який має зануритися в оповідний простір. На вербальному рівні особливого значення набувають дієслова perler v.t. “Coudre
des perles sur un tissu suivant un motif décoratif” [2] і filtrer v.t.
“Faire passer un liquide, une matière, un gaz à travers un filtre” [там
само], що уживано відповідно до опису голосу коханого, який
не лише надихає, але й очищує (qui filtre), робить досконалими
(qui perle) найтемніші кутки сутності (mon fonds le plus ténébreux) головної героїні. Такий епілог до однієї з частин твору
Т. де Росне має маніпулятивну функцію, настроюючи, надихаючи читача на певний наративний простір.
Наративна тектоніка твору французької письменниці схильна до мінливості, зміни дієгезису наративного простору. Це
простежується в кінцівці аналізованого твору. Не використовуючи прямі вказівки на пролог (назву структурного елемента)
авторка завершує свою історію: Ainsi, il ne me restera plus qu’à
entrer en scène.
1) Il est un plaisir aux bois sans chemins, un ravissement aux
rivages esseulés, et où existe, près d’une mer sans fond à la musique
rugissante, une société que nul ne peut importuner (T.R. : DDE,
р. 83). Імпліцитно наратор виказує себе, говорячи про те, що
зараз йому потрібно вийти на сцену (іl ne me restera plus qu’à
entrer en scène), тобто з’явитися у наративному просторі як
гомодієгетичний оповідач. Окрім того, у кінцівці простежується дотримання наративної тектоніки всього твору, що відбудовано відповідно до музичних канонів. На завершення авторка,
як представниця певної гендерної ланки суспільства, робить
відповідний висновок з ознаками гендерної належності: Il est
un plaisir aux bois sans chemins, un ravissement aux rivages esseulés, et où existe, près d’une mer sans fond à la musique rugissante,
une société que nul ne peut importuner. Для головної героїні насолодою є надзвичайні речі: непрохідний ліс (bois sans chemins),
захоплення усамітненими берегами (un ravissement aux rivages
esseulés), які існують у суспільстві, де ніщо не турбує (nul ne
peut importuner). І обов’язково для Марго важлива наявність
бездонного моря (une mer sans fond), від якого чутно гуркіт
музики (à la musique rugissante).
Висновки. Отже, підсумовуючи вищевикладене, вважаємо,
що композиційна структура роману Т. де Росне «Le dîner des
ex» вибудувана відповідно до зображення дієгезису оповіді,
зображує не лише події окремих історій досліджуваного твору,
а й характеризує ставлення наратора до тієї чи іншої віхи життя
головної героїні. Окрім того, зауважимо на гендерній особливості репрезентації наративної тектоніки твору французької
письменниці, що відзеркалено на імпліцитному та експліцитному рівнях, а також спрямовує розгортання наративу у відповідній площині. Особливою рисою композиційної будови
художнього простору роману «Le dîner des ex» також є маніпулятивна функція запропонованої наратором тектоніки.

Перспективним у подальших дослідженнях вважаємо
вивчення наративної тектоніки творів французьких сучасних
письменників із метою порівняння гендерних особливостей
і визначення маніпулятивної функції відповідних структурних
елементів художнього наративу.
1.

2.
3.

1.
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Buts Zh. Narrative tectonics of T. de Rosnay’s novel
“Le dîner des ex”
Summary. The article describes the narrative tectonics
of the French writer’s novel T. de Rosnay “Le dîner des
ex”. This paper has revealed the peculiarities of the text’s
compositional structure in terms of manipulative influence on
the reader. It’s formulated the trends of modern narratological
studies and disclosed the main directions of their development.
According to the French literary critic’s classification,
the narrative type of this novel is defined as the homodiegetic
type of narration of the intradiegetic focus of presenting events.
In describing of the diagesis of the French writer’s story we
noted the elements of the compositional structure of the artistic
text. The spetial attention is paid to the epigraphs before
individual chapters of T. de Rosnay’s novel. It had marked
that this novel’s narrative tectonics is featured of the presences
of the appeals and epigraphs, which not only shape its
narrative trajectory, but also determine the manipulative
function of diegesis in general. Concentrating on the novel’s
narrator it can be argued that the compositional structure
reflects its preferences (admiration for music) and professional
characteristics (conductor of the symphony orchestra). Thus,
each epigraph images a piece of music and has a corresponding
structure – exposition in Italian, which implicitly indicates
the individual traits of each man of the main character. The
article reveals that the narrative tectonics of T. de Rosnay’s
novel “Le dîner des ex” expresses the narrative type’s
variability, that is the transition from the heterediegetic
to the homodiegetic type of history’s representation. That
is reflected at the end of the story, in the prologue. So, in
a careful study of the narrative tectonics of the French writer’s
novel, it has been concluded that its compositional structure
is constructed according to the image of the story’s diegesis.
As well, it depicts not only the events of the individual stories
of this artistic text, but also characterizes the narrator’s attitude
to one or other milestone in the main character’s life.
Key words: narrative tectonics, diegesis, composition,
epigraph, narrative type.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИ СЛІВ
У НЕОФІЦІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО СЕРІАЛУ
«ТЕОРІЯ ВЕЛИКОГО ВИБУХУ»)
Анотація. У статті представлено результати аналізу
семантичних особливостей вживання гри слів у неофіційній комунікації на прикладі англомовного серіалу «Теорія
великого вибуху». Розглядаються різні підходи до визначення цього явища: деякі вчені розглядають терміни «гра
слова» і «каламбур» як синонімічні; інші вважають їх
протилежними один одному. Основні результати роботи
полягають у виділені чотирьох типів гри слів і визначенні
рівня їхнього семантичного наповнення. Об’єктом дослідження є гра слів на прикладі англомовного серіалу «Теорія великого вибуху». Предметом дослідження слугують
перекладацькі рішення під час передачі каламбурів, які
було відібрано із серіалу «Теорія великого вибуху». Новизна роботи полягає в тому, що було зроблено спробу комплексного вивчення основних типів дослідження каламбуру
під час передачі змісту з англійської мови на українську на
основі серіалу «Теорія великого вибуху». Наукова новизна
роботи полягає у тому, що вона є спробою комплексного аналізу питання передавання англомовних каламбурів
українською мовою. Практичне значення роботи полягає
в можливості використання її результатів у курсах стилістики, теорії перекладу та в перекладацькій практиці. Такі
поняття, як «гра слів» і «каламбур», багато лінгвістів вважає синонімічними, але каламбур має також безліч інших
інтерпретацій. Мета статті полягає у виявленні і описі
семантичних особливостей каламбурів, що вживаються
у неофіційній комунікації. Актуальність статті зумовлена
швидким розвитком популярності англомовних художніх
фільмів і серіалів серед українського кіноглядача, а тому
і зростаючою потребою в максимальному розумінні змісту. Матеріалом роботи є комунікативні акти з грою слів,
відібрані із серіалу «Теорія великого вибуху». Розглянувши чотири види каламбурів, які вживаються в художніх фільмах, а саме: фонетичні, лексичні, морфологічні
та фразеологічні, стало зрозуміло, що від вдалого перекладу безпосередньо залежить художньо-естетична цінність фільму і враження, яке він справляє на глядача. Тому
стає очевидною необхідність подальших досліджень у цій
сфері. Перспективу дослідження вбачаємо в подальшому
вивченні семантичних особливостей каламбуру та засобів
його вираження в неофіційній комунікації.
Ключові слова: гра слів, каламбур, мовна гра, переклад.

Постановка проблеми. Однією з найсерйозніших проблем
художнього перекладу, яка незмінно привертає увагу як дослідників, так і перекладачів, є гра слів. Перш за все, необхідно
дати визначення цьому поняттю.
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Об’єктом дослідження є гра слів на прикладі англомовного серіалу «Теорія великого вибуху». Предметом дослідження
слугують перекладацькі рішення під час передачі каламбурів,
які було відібрано із серіалу «Теорія великого вибуху». Новизна цієї роботи полягає в тому, що було зроблено спробу комплексного вивчення основних типів дослідження каламбуру під
час передачі змісту з англійської мови на українську на основі
серіалу «Теорія великого вибуху». Актуальність статті зумовлена швидким розвитком популярності англомовних художніх
фільмів і серіалів серед українського кіноглядача, а тому і зростаючою потребою в максимальному розумінні змісту. Матеріалом роботи є комунікативні акти з грою слів, відібрані із серіалу «Теорія великого вибуху».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття
«гра слів» уперше було використане австрійським філософом Л. Вітгенштейном у праці «Філософські дослідження»
(«Philosophische Untersuchungen», 1953). Йому ж належить
широке тлумачення мовної гри, визначене як «сукупність мовленнєвої діяльності людей, а також сама реальність, яку люди
сприймають тільки через призму мови» [8]. Однак у дослідженнях останніх років термін «гра слів» отримав дещо інше,
більш вузьке трактування: під мовною грою розуміється усвідомлене порушення норми. Для створення прийому мовної гри
використовуються ресурси всіх мовних рівнів: фонетики, графіки, орфографії, морфології, синтаксису та стилістики.
Такі поняття, як «гра слів» і «каламбур», багато лінгвістів
уважає синонімічними, але каламбур має також безліч інших
інтерпретацій. Деякі вчені висловлюють думку, що гра слів
має ширше значення, ніж каламбур, який є лише різновидом
гри слів, але ми будемо розглядати ці поняття як синоніми.
Однак важливо зазначити, що гра слів служить для вираження
ставлення автора до висловлюваного або до читача, створення
комічного ефекту і так далі [9].
Отже, каламбур (франц. сalembour) – це гра слів, використання різних значень одного і того ж слова (або двох подібних за звучанням слів) із метою справити комічне враження [4].
Більшість учених не розрізняє поняття «гра слів» і «каламбур».
Т.П. Карпухіна вважає ці терміни засобами художньої виразності, які функціонують у мові як жарти, створені на основі
полісемії, омонімії та схожого звучання слів [1]. Дослідниця
зазначає, що поняття «гра слів» і «каламбур» підпорядковуються поняттю «мовна гра», яке виступає «гіперонімом, що трактується з максимальним ступенем широти та визначається тим,
наскільки мова здатна виконувати «функцію мови» [1]. Австрій-
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ський психолог З. Фрейд у своїй праці «Дотепність та її стосунок до несвідомого» відносить каламбури до найчисленнішої
групи дотепів (влучних, стислих, часто афористичних висловів
із сатиричним або жартівливим відтінком). Учений уважав, що
це нижчий різновид дотепності, напевно, тому що вони є «дешевими» та створюються досить легко. Насправді ж каламбури
висувають мінімум вимог до техніки вираження, тоді як справжня гра слів потребує максимуму. І якщо в останньому випадку обидва значення знаходять своє вираження в ідентичних
і тому лише один раз вживаних словах, то в каламбурі обидва
слова, уживані для обох значень, нагадують одне одного завдяки якій-небудь подібності, будь то подібність їхньої структури,
римоподібне співзвуччя, спільність деяких початкових букв
тощо [3]. Німецький філософ К. Фішер уважав: «Каламбур – це
невдала гра слів, тому що він грає словом не як словом, а як
співзвуччям. Гра ж слів переходить від співзвуччя слів у самі
слова, які являють собою звукову картину, із якою пов’язується
зміст» [7]. Мовна практика і тут не має жодної різниці між грою
слів і каламбуром, і якщо вона ставиться до каламбуру з певною
зневагою, а до гри слів – поважно, то ця оцінка зумовлюється
лише різними позиціями, а не технічними прийомами.
Метою статті є виявлення та опис семантичних особливостей каламбурів, що вживаються у неофіційній комунікації.
Виклад основного матеріалу. Сутність каламбуру полягає в об’єднанні двох несумісних значень у певній фонетичній
або графічній формі. Можна умовно розділити каламбури на
такі групи:
1) Фонетичні каламбури. Для розуміння наступного каламбуру необхідно знати контекст ситуації. Всі четверо друзів –
Шелдон, Леонард, Говард і Радж – прийшли повечеряти в ресторан китайської кухні. Шелдон, який дуже не любить зміни,
зауважує, що в закладі змінилося меню.
Sheldon: General Sou’s Chicken is no longer listed under
specialties. It’s now under chicken.
Raj: So?
Sheldon: Yes, General Sou.
Raj: Not Sou the chicken, so the question. So?
Вищевказана гра слів класифікується як каламбур, заснований на омофонії: китайське ім’я генерала Соу (General
Sou) співзвучне з англійським вигуком «so» (і що / що далі?).
Комічний ефект у цьому випадку досягається завдяки тому,
що нездатний сприймати іронію і сарказм Шелдон не розпізнає в репліці Раджа питання і думає, що останній не розчув
ім’я з назви рецепта. Для перекладу наведеної гри слів авторам необхідно було вибрати розмовний варіант перекладу цього вигуку, який за своїм звучанням деякою мірою збігається зі
звучанням азіатських мов, що посприяло якісній передачі гри
слів. Отже, переклад здійснено прийомом калькування.
Розглянемо інший приклад омофонії. У цьому прикладі гра
слів зрозуміла без опису контексту: Шелдон самостійно пояснює, в чому полягає його комічність.
Sheldon: ‘Amy’s at the dry cleaners, and she’s made a very
amusing pun. ‘I don’t care for perchloroethylene, and I don’t like
glycol ether.’ Get it? She doesn’t like glycol ether. Sounds like either.’
Оригінальний каламбур побудований на співзвуччі іменника «ether» – ефір (органічна сполука) і прислівника «either» –
також. У зв’язку з відсутністю в мові перекладу співзвуччя відповідних одиниць для передачі цього каламбуру перекладачі
скористалися прийомом компенсації.

Шелдон: Емі зараз у хімчистці, і їй в голову прийшов прекумедний каламбур: «Мені байдуже до перхлоретилену, і ефір
гліколю мені не подобається». Зрозуміли? Їй не подобається
ефір гліколю. Звучить, як радіо-ефір.
Проте форму оригінального каламбуру не вдалося зберегти.
2) Лексичні каламбури. У цю групу входять каламбури,
побудовані на лексичних категоріях, таких як багатозначність,
а також деякі особливі випадки, такі як терміни, власні імена
та абревіатури [6]. Натрапити на лексичний каламбур можна
в 7-й серії 1-го сезону серіалу «Теорія великого вибуху» під
назвою «The Dumpling Paradox». Учасниками цього комунікативного акту є молода дівчина Пенні та друг її судів Говард,
який щоразу випробовує нові способи залицяння до жінок.
Howard: See a Penny – pick her up – and all the day you’ll
have good luck.
Penny: No, you won’t.
У цьому висловлюванні гра слів ґрунтується на багатозначності слова «penny» і виразу «pick up». «Penny» – це не тільки
англійська монета, пенс, але й досить поширене ім’я: у цьому
серіалі саме так звуть головну героїню. Вираз «pick up» має
безліч значень: «вибрати», «підняти», «заїхати», «підчепити»
та інші. У цьому контексті використовуються два значення:
«підняти» і «підчепити». Друге, у свою чергу, в українській мові
має значення «знайти собі дівчину». Саме на цій двозначності
і будується каламбур у цьому випадку. В оригіналі ця приказка
звучить так: See a penny, pick it up, and all the day you’ll have good
luck (See a penny, leave it be, and bad luck will come to thee).
У цьому контексті переклад цієї англійської приказки буде
трохи відрізнятися від оригінального: Побачив Пенні – підчепи – в нагороду щастя отримай [2]. Отже, ми бачимо, що для
передачі результату на українську мову необхідно було взяти
відмінне від використаного в оригінальному перекладі значення виразу «pick up» – «підчепити». В цьому випадку мова йде
про калькування (особливий вид мовного запозичення: утворення нового фразеологізму, слова або нового значення слова
через буквальний переклад відповідного іншомовного елемента). Розглянемо інший приклад, який демонструє лексичний
каламбур на основі полісемії.
Penny: Do you have a second?
Sheldon: A second what? Pair of underwear?
Цьому вислову передує така ситуація: Шелдон у навушниках, не помічаючи Пенні, спускається вниз сходами, щоб
забрати пошту. Пенні несподівано підходить ззаду, ненавмисно
лякаючи Шелдона, і цікавиться, чи є у нього вільна хвилинка (a second). Слово «a second» – полісемічне, воно також має
значення «запасний», «другий». Тому головний герой відповідає: «Запасне що? Спідня білизна?». Під час полісемії гра слів
виникає завдяки тому, що одна і та ж словесна форма може мати
різне смислове значення, і під час реалізації відразу двох може
виникнути каламбур. Наведемо ще один приклад полісемії.
Sheldon: All right, a neutron walks into a bar and asks, how
much for a drink?’ The bartender says, ‘For you no charge’.
Цей каламбур заснований на полісемічності слова «charge»:
1) електричний заряд, 2) ціна. Комічність полягає в тому, що
нейтрон (англ. neutron, фіз. елементарна частинка, що входить
до складу атомного ядра) позбавлений електричного заряду,
що під час перекладу на англійську звучить як «neutrons have
no (zero) charge». Також в англійській мові є стійке словосполучення «no charge», що означає «безкоштовно». Отже, фразу
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«For you no charge» можна зрозуміти як «тобі – безкоштовно»,
так і «жодного тобі заряду». У зв’язку з відсутністю в українській мові аналогічних відповідників під час перекладу жарту
необхідно використати прийом компенсації завдяки полісемічності слова «заряджений».
Жарт можна перекласти так:
Шелдон: Добре, нейтрон заходить в бар і питає: «Скільки
коштує у вас випивка?» Бармен відповідає: «Тобі вистачить,
ти вже і так заряджений».
У зв’язку з відсутністю в українській мові аналогічних
за змістом і формою відповідників для передачі цієї гри слів
довелося скористатися прийомом компенсації та використати
слово «заряджений», одне зі значень якого – «той, що тільки-но
випив».
3) Морфологічні каламбури.
У цій категорії розглядаються каламбури, засновані на
частинах слів. Сюди також можна віднести і обігрування
«уламків» слів. У цьому випадку під «уламком» розуміється
частина слова, яка далеко не завжди є істотною; нерідко це
може бути випадковий «шматок» лексичної одиниці, позбавлений пов’язаного з нею значення. Прикладом морфологічного каламбуру є назва 15-ї серії 4-го сезону американського
телесеріалу «Теорія великого вибуху» «The Benefactor Factor».
Вона базується на обігруванні слова «factor» – «фактор». Проте
перекласти цей вираз із збереженням змісту не вдалося, тому
українською це звучатиме як «Фактор благодійності». Ще
одним прикладом морфологічного каламбуру є комунікативний
акт головних героїв серіалу Раджеша та Шелдона. У 2-й серії
3-го сезону герої навідуються на кафедру ентомології до професора на прізвище Кроулі за порадою. Герої заходять у темне
приміщення, заставлене тераріумами зі скорпіонами, павуками
та іншими членистоногими. Радж, який на той момент все ще
не міг без спиртного подолати страх перед жінками, оголює
чергову фобію – страх перед комахами.
Raj: I don’t like bugs, okay? They freak me out.
Sheldon: Interesting. You’re afraid of insects and women.
Ladybugs must render you catatonic.
Вираз «render catatonic» буквально означає «приводити
когось в нерухомий стан». Перекладач для збереження змісту
жарту використав прийом калькування:
Радж: Я не люблю жуків. Вони мене лякають.
Шелдон: Цікаво... Ти боїшся жінок і павуків. При вигляді
самок жуків ти, мабуть, впадаєш у кому.
Проте форма жарту була втрачена, тому що жарт будується
на грі слів. А a ladybug («жінка-жук») – це, звичайно, не самка
жука, а сонечко.
4) Фразеологічні каламбури.
Будь-який фразеологічний каламбур будується на основі
трансформацій, що полягають у руйнуванні форми і/або змісту вихідних фразеологічних одиниць. Показник фразеологічного каламбуру – це виникнення гумористичного ефекту,
зазвичай пов’язаного з ефектом несподіванки. Прийом калькування можливий тільки в тих рідкісних випадках, коли в мові
перекладу є повні еквіваленти-фразеологізми, що дають змогу
калькувати словосполучення, передаючи максимально близько
до оригіналу і окремі компоненти. Перш ніж перейти до аналізу наступного каламбуру, необхідно описати його контекст:
Говарду Воловітцу надходить пропозиція полетіти на Міжнародну космічну станцію, і він її приймає, однак його майбутня
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дружина Бернадетт проти того, щоб її коханий летів у космос.
На тлі цього вони сваряться, і Бернадетт у спробі зупинити
Говарда розповідає про майбутній політ його надмірно турботливій матері, яка, звичайно, теж категорично проти такого
небезпечного відрядження сина. Також для розуміння поданої
нижче гри слів необхідно знати, що місіс Воловітц – жінка, яка
страждає на ожиріння високого ступеня. Навколо цього факту
побудовано чималу кількість жартів у серіалі і далі описано
один із них:
Bernadette: Oh, God, you’re right. I took our love and threw it
under his bus-sized mother.
Цей каламбур належить до фразеологічних. Оригінальна ідіома, яка звучить як «throw (someone) under the bus» [5],
розуміється так: «зробити когось козлом відпущення, жорстоко
обдурити заради своєї вигоди», а її дослівний переклад – «кинути (когось) під автобус». Комічність будується на порівнянні
великих розмірів матері Говарда з розмірами автобуса. Дослівний переклад репліки Бернадетт звучав би так: «Я взяла нашу
любов і кинула її під його матір розміром з автобус». Однак
автори перекладу скористалися одним з основних прийомів
передачі каламбурів – компенсацією, і обіграли його.
Для розуміння комічності наступної ситуації необхідно
описати сцену. Пенні і Леонард розійшлися, і тепер Шелдон
вимушений проводити час із кожним з них окремо. Наприклад,
він і Пенні поїхали в парк розваг Діснейленд, де Шелдон побачив людину, одягнену в костюм пса Гуфі, героя мультфільмів
Волта Діснея. Після кожної зустрічі з цим мультиплікаційним
персонажем Шелдону сняться кошмари. Повернувшись додому, Пенні повела втомленого після насиченого дня Шелдона
спати, а Леонард прийшов у кімнату, щоб допомогти їй з цим.
Турбота про Шелдона допомагає їм зрозуміти, що, незважаючи
на розрив, вони зможуть залишитися друзями. Леонард пропонує Пенні залишитись друзями:
Leonard: Kidding. Just a couple of friends goofin’ around.
Цей каламбур побудовано на співзвуччі імені «Гуфі» і фразового дієслова «goof around» (дуріти, валяти дурня). Дослівний переклад репліки Леонарда звучить так:
Леонард: Просто друзі, котрі валяють дурня.
Через відсутність у мові перекладу виразу зі значенням
«дуріти», який би був співзвучним із ім’ям Гуфі, автори перекладу більш повно описали ситуацію, використавши прийом
описового перекладу.
Висновки. Отже, зважаючи на все вищезазначене, можна
отримати загальне уявлення про природу каламбуру, проте ще
важко визначити межу між поняттями «гра слів» і «каламбур».
Розглянувши чотири види каламбурів, які вживаються в художніх фільмах, а саме: фонетичні, лексичні, морфологічні та фразеологічні, стало зрозуміло, що від вдалого перекладу безпосередньо залежить художньо-естетична цінність фільму і враження,
яке він справляє на глядача. Тому стає очевидною необхідність
подальших досліджень у цій сфері. Перспективу дослідження
вбачаємо в подальшому вивченні семантичних особливостей
каламбуру та засобів його вираження в неофіційній комунікації.
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Gulieva D. Semantic features of word game in unofficial
communication (on the material of the English series “The
Big Bang Theory”)
Summary. The article presents the results of the analysis
of semantic features of the use of word play in informal
communication on the example of the English series “The
Big Bang Theory”. Different approaches to defining this
phenomenon are considered: some scholars regard the terms
“word play” and “pun” as synonymous; others see them
as opposite. The main results of the work are to distinguish
four types of word play and determine the level of their

semantic content. The object of the study is a word play on
the example of the English series “The Big Bang Theory”. The
subject of the study is the translation solutions for the transfer
of puns, which were selected from the series “The Big Bang
Theory”. The novelty of this work is that an attempt has
been made to comprehensively study the basic types of pun
research when transferring content from English to Ukrainian
based on the series “The Big Bang Theory”. The scientific
novelty of the work is that it is an attempt to comprehensively
analyze the issue of transmitting English puns in the Ukrainian
language. The practical significance of this work lies in
the possibility of using its results in courses in stylistics,
translation theory, and translation practice. Concepts such as
“word play” and “pun” are considered synonymous by many
linguists, but pun also has many other interpretations. The
purpose of the article is to identify and describe the semantic
features of puns used in informal communication. The
relevance of the article is due to the rapid development
of popularity of English-language feature films and serials
among Ukrainian viewers, and therefore the growing need
for maximum understanding of the content. The material
of the work is communicative acts with the play of words,
selected from the series “The Big Bang Theory”. Considering
the four types of puns found in feature films, namely: phonetic,
lexical, morphological and phraseological, it becomes clear
that the successful translation directly depends on the artistic
and aesthetic value of the film and the impression it makes
on the viewer. Therefore, the need for further research in
this field becomes apparent. The prospect of the study is
seen in the further study of the semantic features of the pun
and the means of its expression in informal communication.
Key words: word game, pun, language game, translation.
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ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ
В ДІТЕЙ-БІЛІНГВІВ ІЗ БІЕТНІЧНИХ СІМЕЙ
Анотація. У статті описано підходи та тенденції щодо
вивчення специфіки іншомовного мовлення в дітейбілінгвів із біетнічних сімей у сучасних лінгвістичних
дослідженнях. Питання дослідження розвитку і поширення білінгвізму є на часі також у соціолінгвістичних
студіях та міжкультурній комунікації, оскільки перебуває
у стані інтенсивної динаміки та зазнає суттєвого впливу
глобалізації.
Білінгвізм у статті розглядається як практика почергового використання двох мов або як наявність і функціонування в межах одного суспільства двох чи кількох мов.
Підкреслено, що специфіка у використанні мов дітьми-білінгвами дошкільного віку з біетнічних сімей полягає
в тому, що між першим і другим рівнями оволодіння двома
мовами немає чіткої межі, а під час послідовного опанування двох мов друга мова неминуче засвоюється на тлі
першої. При цьому власне перша мова є рушієм та фундатором когнітивного розвитку і відіграє вирішальну роль
у визначенні інтелектуальної картини світу.
Виявлено вплив білінгвізму на когнітивний розвиток
та встановлено особливості актуалізації іншомовного мовлення в дітей-білінгвів із біетнічних сімей. Проаналізовано, що набуття деяких комунікативних навичок з іноземної
мови здатне вдосконалити вміння дитини-білінгва щодо
рідної мови, зокрема покращити навички читання та письма, ефективно формулювати та висловлювати власну думку, розвивати впевненість у власних висловлюваннях під
час актуалізації іншомовного мовлення. Схарактеризовано, що у віці до трьох років дитина опановує обидві мови
спонтанно, завдяки дії тих механізмів, які забезпечують
оволодіння рідною мовою. Виявлено, що комунікативна
діяльність дитини буде прогресувати однаково в кожній
мові, за умов, коли дитина сприйматиме речення, які вона
чує та читає, на однаковому рівні. У період після трьох
років ці механізми починають змінюватися і в подальшому нівелюються.
Зроблено висновок, що діти-білінгви характеризуються більш глобальним мисленням, починаючи з молодшого віку, оскільки вони, як правило, піддавалися впливу
щонайменше двох різних культур ще з народження. Така
практика змалечку сприяє кращому розумінню, збереженню та поціновуванню різних культур. Підкреслено, що
білінгвізм дітей дошкільного віку має істотні відмінності
від білінгвізму дорослих через свою непостійність, динамічність, а також труднощі його встановлення.
Ключові слова: дитячий білінгвізм, біетнічні сімʼї,
мультиетнічні сімʼї, вивчення іноземної мови, міжкультурна комунікація.

Постановка проблеми. Сучасний глобалізований світ
стрімко руйнує етнічні та мовні кордони між країнами. Політичні, економічні, наукові та культурні взаємозв’язки нині
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сприяють опануванню двох або більше іноземних мов серед
представників всіх вікових категорій. Оскільки збільшується
кількість контактів між представниками різноманітних культур, виникає не тільки їх змішування, але й співіснування,
в якому зберігається своєрідність та специфіка цих культур.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про
те, що важливого значення дослідники надають проблемі когнітивного розвитку дітей-білінгвів (А. Богуш, У. Вайнрайх,
А. Валлон, Л. Виготський, Д. Джонсон, К. Долгова, Н. Імедадзе, В. Ламбер, О. Леонтьєв, В. Леопольд, Л. Надудварі, О. Пометун, К. Протасова, Ж. Ронжа, У. Стерн, А. Табуре-Келлер, Яо
Террі, Е. Хауген, А. де Хувер, Г. Цукерман, Г. Чиршева, О. Шахнарович, Т. Шкваріна, А. Яцикявічус). Результати досліджень
щодо індивідуальних особливостей особистості, а також її
здібності реалізувати комунікативну і когнітивну компетенції
в мовленнєвій поведінці представлені у працях зарубіжних вчених В. Ламберта, В. Леопольда, Ю. Леві, Е. Райта, Ж. Ронжа.
Дослідження, присвячені специфіці засвоєння рідної і нерідної мов, знаходимо у студіях із психолінгвістики (Р. Антонюк,
М. Жинкін, І. Зимняя, О. Леонтьєв, О. Негневицька, О. Протасова, О. Шахнарович) і психології (А. Алхазішвілі, В. Артемов, Б. Бєляєв). На особливу увагу заслуговують дослідження,
які містять рекомендації для батьків із біетнічних та змішаних
сімей, що стикаються з проблемою вибору мови під час спілкування з дитиною-білінгвом (К. Бейкер, С. Берон-Хюверт,
В. Венг, А. Гейз, А. Кінг, С. Мадден, К. Майлз, У. Меккі, Б. Пірсон, В. Ракено, С. Ремен, В. Стейнер, Т. Токухама-Еспіноза,
П. Фіцпетрік).
Метою статті є виявлення впливу білінгвізму на когнітивний розвиток та встановлення особливостей актуалізації іншомовного мовлення в дітей-білінгвів із біетнічних сімей.
Виклад основного матеріалу. Під лінгвістичним поняттям «білінгвізм» розуміємо почергове використання двох мов
[3, с. 24; 10, с. 556; 14, с. 11]. Проте деякі дослідники, зокрема
Л. Щерба, А. Герд, G. Williams, використовують цей термін на
позначення уміння тих чи інших представників соціуму спілкуватися двома мовами незалежно від ситуації чи обставин.
Необхідність детального аналізу компонентів мовних
систем сегментного та надсегментного рівнів, що спричинюють труднощі під час одночасного оволодіння двома мовами,
а також виявлення відхилень від норм кожної з мов, є першочерговою проблемою білінгвізму [3, с. 22]. Внаслідок міжкультурної комунікації в біетнічних сім’ях відбувається взаємодія
сегментного та надсегментного мовних рівнів, що контактують. Так, результатом таких контактів стає інтерфероване мовлення в дитини-білінгва. Особливості перенесення явищ рідної
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мови в іноземну, а також взаємного спрощення мовних виразів
спостерігалися у всіх подібних випадках під час іншомовного
мовлення дітей-білінгвів.
Перші етапи в історії дослідження раннього дитячого білінгвізму майже повністю були засновані на матеріалі,
зібраному в біетнічних сім’ях. Цілком природно, що дитячий
білінгвізм найбільш гармонійно розвивається в біетнічних або
змішаних сім’ях, тому досліджень, присвячених цьому виду
білінгвізму, набагато більше, ніж праць, в яких висвітлено особливості моноетнічного білінгвізму. Зрозуміло, що в моноетнічних сім’ях батьки є носіями однієї мови та є представниками одного етносу й культури. Водночас сім’ї, в яких всі члени
є представниками одного етносу чи національності, називаються моноетнічними, а білінгвізм у дитини, що формується за
таких умов, можна назвати моноетнічним.
Цікавими для нашої роботи є наукові розробки дослідниці
Е. Бялисток, зокрема праця “Language Processing in Bilingual
Children” [6] та монографія “Bilingualism in Development:
Language, Literacy and Cognition” [5]. Згідно з твердженням
дослідниці, білінгви використовують більше мозкових ресурсів та застосовують дієвіші процеси для вирішення завдань, на
відміну від монолінгвів. Е. Бялисток також наголошує на наявності в білінгвів особливої процедури щодо контролю уваги під
час вибору необхідної форми та значення під час комунікації.
Головним чином, специфіка у використанні мов дітьми-білінгвами дошкільного віку з біетнічних сімей полягає в тому,
що між першим і другим рівнями оволодіння двома мовами
немає чіткої межі [11, с. 58]. Отже, другий етап може розпочатися в будь-який момент, навіть поки триває перший. Під
час послідовного опанування двох мов друга мова неминуче
засвоюється на тлі першої. Можна припустити, що саме перша (рідна) мова є рушієм та фундатором когнітивного розвитку та відіграє вирішальну роль у визначенні інтелектуальної
картини світу.
Разом із тим набуття деяких комунікативних навичок з іноземної мови здатне вдосконалити вміння дитини щодо рідної
мови, зокрема навички читання, формули ввічливості, здатність спиратися на мовну інтуїцію, формувати думку про зміст
висловлювань, що позитивно впливає на розвиток рідної мови
[8, с. 112–113].
Беззаперечним є той факт, що у віці до трьох років дитина
опановує обидві мови спонтанно, завдяки дії тих механізмів,
які забезпечують оволодіння рідною мовою. У період після
трьох років ці механізми починають змінюватися і в подальшому нівелюються. Дослідники схиляються до думки, що
білінгвізм дітей дошкільного віку має істотні відмінності від
білінгвізму дорослих через свою непостійність, динамічність,
а також труднощі його встановлення.
Зупинимося детальніше на результатах щодо впливу
білінгвізму на дітей раннього віку. Так, більшість сучасних
батьків впевнені, що саме ранній вік сприяє ефективності формування білінгвізму й багатомовності. Різні видання публікують рекомендації щодо раннього білінгвального розвитку
дитини, зокрема, описують специфіку двомовності у власних
сім’ях авторів статей. На особливу увагу заслуговують публікації авторки К. Геллер, в яких, зокрема, пропонується розв’язання в оригінальний спосіб питання, яке давно є на часі, –
виявлення особливостей позитивного та негативного впливу
білінгвізму на розвиток дітей [9]. Геллер ‒ американка за похо-

дженням, засновниця веб-сайту та авторка журналу з назвою “Multilingual Living” проводить аналіз переваг раннього
білінгвального виховання на власних дітях, спілкуючись із
ними німецькою та англійською мовами. Авторка наводить розроблену й апробовану нею концепцію поперемінного використання рідної та іноземної мов й наголошує, що в такий спосіб
діти поступово звикають висловлювати свої думки та почуття
кожною з опанованих мов у відповідному віці [9]. Можна зробити висновки, що комунікативна діяльність дитини буде прогресувати однаково в кожній мові за умов, коли дитина сприйматиме речення, які вона чує та читає, на однаковому рівні.
Водночас дослідниця В. Ракено перераховує переваги
білінгвізму, які вона зафіксувала на основі власного досвіду
та низки інших досліджень особливостей дитячого білінгвального розвитку [12]. Першою перевагою, про яку згадує
В. Ракено, є те, що білінгвізм сприяє власне єднанню родини.
Дослідниця наголошує на важливості уміння дитини послуговуватись двома мовами, які вважаються рідними для батьків,
дідів та бабусь, оскільки таке єднання стає ключовим у понятті
родинного зв’язку [13, с. 36].
Аналогічними є результати досліджень К. Бейкера, в яких
зафіксовано та підтверджено наявність більш розвинених
метакогнітивних здібностей у дітей-білінгвів, а також здатність
більш зрозуміло пояснити правила своїм співрозмовникам,
надати більш чіткі визначення понять тощо [4]. Узагальнюючи
вищезазначене, зазначимо, що білінгвізм позитивно впливає на
академічні навички дитини. Численні дослідження показали,
що білінгвальна комунікація в дітей-білінгвів допомагає мозку
справлятися з мультитаскінгом, запам’ятовувати й отримувати нові знання значно легше, ніж дітям-монолінгвам [1, с. 42].
Подібним є висновок, що діти-білінгви характеризуються
більш глобальним мисленням, починаючи з молодшого віку,
оскільки вони, як правило, піддавалися впливу щонайменше
двох різних культур ще з народження. Така практика змалечку сприяє кращому розумінню, збереженню та поціновуванню
різних культур.
У рамках нашого дослідження цікавими є висновки
дослідниці В. Ракено щодо мовних особливостей дітей-білінгвів. У своїй книзі “Bilingual by Choice. Raising Kids in Two
(or more!)” Languages Ракено наголошує, що основною перевагою дітей-білінгвів є їх конкурентоспроможність на ринку праці в майбутньому [13, с. 8]. Нині, коли ринок праці став глобальним, з’явився попит на працівників, що спілкуються кількома
мовами. Зрозуміло, що діти, які виховувалися в білінгвальному
та біетнічному середовищі, матимуть більше шансів знайти
роботу та кращі можливості працювати за кордоном, ніж ті
діти, які виросли в монолінгвальному оточенні.
Проте сучасній науці відомо й про негативні наслідки білінгвізму на дитячий розвиток. Так, деякі дослідники
(Л. Блумфілд, І. Епштейн, Е. Ленц, А. Любарська) наполягають
на шкідливості білінгвізму в будь-якому віці, а для розумового
розвитку дитини взагалі вказують на його небезпечність.
З психолінгвістичної точки зору важливо підкреслити, що
рідна мова є також запорукою успішного вивчення будь-якої
іншої мови – як для дітей, так для дорослих. Є переконання
в тому, що у процесі оволодіння першою мовою розвивається важлива пізнавальна компетенція, що сприяє успішному
вивченню другої мови. Немає сумнівів стосовно дітей-білінгвів, що якщо засвоєння рідної мови буде перервано занадто
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рано, здобуття другої мови не може спиратися на міцний фундамент, що унеможливлює успішне засвоєння другої мови.
Результати дослідження, проведеного вченим Дж. Куммінсом,
узагальнюють ці уявлення в «гіпотезі про взаємозалежність
розвитку», в якій йдеться про те, що перерваний розвиток
першої мови (особливо якщо діти не вчаться читати та писати рідною мовою) створює негативне середовище для розвитку білінгвізму [7, с. 73]. Можна з упевненістю сказати, що для
результативного опанування двох мов (рідної та іноземної)
недостатньо тільки спілкуватися другою мовою, варто вдосконалювати навички в рідній.
Висновки. Отже, є всі підстави зробити висновок, що одночасне опанування кількох мов позитивно впливає на психічний
розвиток дітей-білінгвів із біетнічних сімей, а також активізує
процес вдосконалення першої (рідної) мови. Отримані в процесі вивчення двох мов нові знання сприяють розширенню
кругозору в дітей-білінгвів із біетнічних сімей, здійснюють
позитивний вплив на інтелектуальний, культурний, емоційний
та мовленнєвий розвиток дітей-білінгвів.
Перспективним у подальших пошуках із цієї теми вважаємо вивчення впливу віртуальної комунікації на актуалізацію
іншомовного мовлення в білінгвів.
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Devitska A. Some features of speech production in
bilingual children from bi-ethnic families
Summary. The article describes different approaches
and trends in the study of language specificity in bilingual
children from bi-ethnic families in modern linguistic research.
The issue of research on the development and dissemination
of bilingualism is at times in sociolinguistic studies
and intercultural communication, as it is in a state of intense
dynamics and is significantly affected by globalization.
Bilingualism in the article is considered as the practice
of alternate use of two languages, or as the presence
and functioning within one society of two or more languages.
It is emphasized that the specificity in the use of languages
by pre-school bilingual children from bi-ethnic families is
that there is no clear boundary between the first and second
levels of mastering two languages, and during the sequential
mastering of two languages, the second language will inevitably
be acquired on the background of the first. Thus, the very first
language is the driver and founder of cognitive development,
playing a crucial role in determining the intellectual perception
of the world.
The influence of bilingualism on cognitive development
is revealed and features of actualization of foreign language
speech in bilingual children from bi-ethnic families are
established. It is analyzed that the acquisition of some
communication skills in a foreign language is able to improve
the child’s bilingual skills in his native language, including
improving reading and writing skills, effectively formulating
and expressing his ̸her own thoughts, developing confidence in
his ̸her foreign speech production.
It is characterized that under the age of three, the child
learns both languages spontaneously, due to the mechanisms
that ensure mastery of the mother tongue. It was found
that the communicative activity of the child will progress
in the same way in each language, provided that the child
perceives the utterances he ̸ she hears and reads at the same
level. After three years age, these mechanisms begin to change
and are further leveled.
It is concluded that bilingual children are characterized
by more global way of thinking, beginning from a young
age, as they are typically influenced by at least two different
cultures from the very birth. This practice promotes better
understanding, conservation and appreciation of different
cultures. It is emphasized that the bilingualism of preschool
children has significant differences from the bilingualism
of adults because of its instability, dynamics, and difficulties
in establishing it.
Key words: children’s bilingualism, bi-ethnic families,
multiethnic families, foreign language acquisition, intercultural
communication.
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НАЗВИ МИСЛИВЦІВ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ:
ДЕТЕРМІНАНТНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІЧНОГО РЯДУ
Анотація. Статтю присвячено науковій проблемі реконструкції мовної еволюції в аспекті історичної динаміки процесів у лексико-семантичній системі
середньоанглійської мови. Актуальним є дослідження
розвитку окремих синонімічних рядів у складі лексико-семантичної групи в аспекті детермінантного аналізу, зокрема встановлення специфіки підтримки внутрішньої детермінанти лексико-семантичної групи назв
осіб за професією в середньоанглійській мові та підпорядкування детермінанті англійської мови на рівні
окремого синонімічного ряду як її підсистеми. Мета
статті – реконструювати розвиток лексико-семантичної
підсистеми назв мисливців у середньоанглійській
мові, встановивши специфіку підтримки внутрішньої
детермінанти лексико-семантичної групи назв осіб за
професією в середньоанглійській мові на рівні синонімічного ряду назв мисливців. Завдання в межах детермінантного аналізу: виокремити синонімічний ряд назв
мисливців у межах лексико-семантичної підгрупи назв
осіб, зайнятих промислами; проаналізувати етимологічний склад твірних основ назв мисливців; визначити
функційну диференціацію назв мисливців; здійснити
хронологічну стратифікацію перших письмових згадок назв мисливців. У дослідженні використано методичний алгоритм системно-функційної реконструкції
розвитку лексико-семантичної системи, який поєднує
методику та комплекс методів, що охоплює традиційні методи, загальнонауковий індуктивно-дедуктивний
і лінгвістичний порівняльно-історичний, та методи
сучасної системної лінгвістики як нові методи системно-функційної реконструкції розвитку лексико-семантичної системи, а також методичні системно-функційні
прийоми реконструкції розвитку лексико-семантичної
системи. Синонімічний ряд назв мисливців у середньоанглійській мові налічує 47 лексем, утворюючи 2% від
загальної кількості 2417 агентивно-професійних назв.
Якісний склад синонімічного ряду назв мисливців формувався протягом усього середньоанглійського періоду
(XI–XV ст.), проте максимум перших письмових згадок назв мисливців припадає на ХІІІ ст.; п’ять лексем
(11%) беруть свій початок у давньоанглійському періоді.
П’ять неологізмів функціонують у середньоанглійський
період виключно із функцією ідентифікації і як апелятиви є зафіксованими в письмових джерелах більш пізньої
доби. За етимологічним складом, синонімічний ряд назв
мисливців становить співвідношення 80,5% англійських
лексем (у т. ч. 25,5% гібридизмів) до 19,5% запозичених
лексем. Співвідношення 83:17 лексики, що виконувала функцію ідентифікації, до лексики, що виконувала
виключно функцію класифікації, свідчить про підпорядкування синонімічного ряду назв мисливців внутрішній
детермінанті лексико-семантичної групи назв осіб за

професією у середньоанглійський період її функціонування та розвитку.
Ключові слова: агентивно-професійна лексика, мовна
детермінанта, назви мисливців, середньоанглійська мова,
функційна диференціація, хронологічна стратифікація.

Постановка проблеми. Проблеми мовної еволюції та її
причинної зумовленості отримали в історії мовознавства різне трактування, зокрема у працях В. фон Гумбольдта, Я. Грімма, Ф. Шлегеля, А. Шлейхера, В. Вундта, Г. Штайнталя,
О.О. Потебні, Г. Пауля, Б. Дельбрюка, Г. Остгофа, К. Бругмана,
А. Мейе, Ш. Баллі та інших представників різних лінгвістичних напрямів та шкіл. Актуальним є поглиблення теорії мовної
еволюції і теорії сучасної системної лінгвістики (Г.П. Мельников, Л.Г. Зубкова, А.А. Полікарпов, О.О. Кретов та ін.) новими
даними щодо словникового складу як найбільш динамічного
мовного рівня.
Наше дослідження присвячуємо науковій проблемі реконструкції мовної еволюції в аспекті історичної динаміки процесів у лексико-семантичній системі середньоанглійської мови
[1; 2; 6–8]. Актуальним є дослідження розвитку окремих синонімічних рядів у складі лексико-семантичної групи в аспекті
детермінантного аналізу, зокрема встановлення специфіки підтримки внутрішньої детермінанти лексико-семантичної групи
назв осіб за професією в середньоанглійській мові та підпорядкування детермінанті англійської мови на рівні окремого синонімічного ряду як її підсистеми. Предмет дослідження – етимологічний склад, функційна диференціація та хронологічна
стратифікація семантичної підсистеми (синонімічного ряду)
назв мисливців у середньоанглійській мові. Об’єкт дослідження – лексико-семантична група назв осіб за професією (апелятивна і пропріальна агентивно-професійна лексика), зокрема
синонімічний ряд назв мисливців як підсистема лексико-семантичної підгрупи назв осіб, зайнятих промислами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На базі основних комплементарних принципів теорії сучасної системної
лінгвістики та дослідження мови як динамічного об’єкта
дійсності [4; 5] у руслі загальної системологічної методології
наукових досліджень розглянуто проблему мовної еволюції
лексико-семантичної системи англійської мови на матеріалі
лексико-семантичної групи агентивно-професійних назв середньоанглійської мови розроблено новий системно-функційний
підхід до вивчення лексико-семантичної системи в історикоетимологічному ракурсі та сформовано новий напрям лінгвістичного пошуку – системно-функційну історичну лексикологію, побудовану на інтерпарадигмальних принципах історизму
й системності, інтегрованих до визначення підпорядкування
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розвитку окремої лексико-семантичної групи її детермінанті
та дії законів діалектики в руслі закономірностей мовної еволюції і впливів різнорівневих чинників; розвинуто поняття
мовної детермінанти на рівні лексико-семантичної системи
у вигляді сукупності детермінант окремих її складників (лексико-семантичних груп) у проявах на глибших ярусах (у взаємодії між фонологічним, морфологічним і лексико-семантичним
ярусами) [1; 2].
На теоретико-методологічній базі системно-функційної
історичної лексикології специфіковано методи і гносеологічні прийоми сучасної системної лінгвістики для формування
методичного алгоритму системно-функційної реконструкції
розвитку лексико-семантичної системи – теоретико-методологічної й методико-емпіричної процедури, що полягає в об’єднанні результатів детермінантного аналізу її підсистем (лексико-семантичних груп в їх сукупності) та охоплює інтегроване
до вивчення загальних законів, закономірностей і тенденцій
розвитку окремої лексико-семантичної групи в ракурсі дії чинників мовного еволюції багатовекторне дослідження взаємної
узгодженості й підпорядкування онтологічних та функційних
властивостей лексико-семантичної групи певного періоду мовного розвитку її детермінанті [2].
Внутрішню детермінанту мовного розвитку сформульовано на рівні окремої лексико-семантичної групи (агентивно-професійних назв у середньоанглійській мові), яка визначає функційно значущі характеристики компонентів системи
та зв’язків між ними і розвивається під впливом зовнішньої
детермінанти (фактора, що визначає функційну характеристику
всієї системи); на основі вивчення змін мовної ситуації середньоанглійського періоду встановлено зовнішню детермінанту
як функційний запит мовного колективу, що є надсистемою
лексико-семантичної групи, на виконання нею певного різновиду номінативної функції, зокрема функції ідентифікації;
внутрішню детермінанту встановлено на підставі визначення функційної диференціації як прояву мовної детермінанти
(зокрема, детермінанти англійської мови – комунікативного
ракурсу події) в межах окремої лексико-семантичної групи
шляхом дослідження процесу мовних змін у системі досліджуваної лексики в різних її функційних різновидах, визначених за виконанням функцій класифікації та ідентифікації, на
основі вивчення специфіки варіювання (зокрема функційної
варіативності, а також фонографічної, лексико-морфологічної,
лексико-семантичної і номінативної варіантностей) протягом
досліджуваного періоду мовного розвитку, залучаючи дані
попереднього та наступного періодів, а також шляхом установлення підпорядкування мовній детермінанті усього комплексу характеристик досліджуваної лексико-семантичної групи
(її лексико-семантичного складу, функційної диференціації,
етимологічного складу, структурно-семантичної характеристики словотворчих полів, якісних змін та динаміки мовних процесів у межах лексико-семантичної групи) [1; 2].
Мета статті – реконструювати розвиток лексико-семантичної підсистеми назв мисливців у середньоанглійській мові,
встановивши специфіку підтримки внутрішньої детермінанти
лексико-семантичної групи назв осіб за професією в середньоанглійській мові на рівні синонімічного ряду назв мисливців. Завдання в межах детермінантного аналізу: 1) виокремити
синонімічний ряд назв мисливців у межах лексико-семантичної
підгрупи назв осіб, зайнятих промислами; 2) проаналізувати
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етимологічний склад їх твірних основ; 3) визначити їх функційну диференціацію; 4) здійснити хронологічну стратифікацію їх
перших письмових згадок. Фактичний матеріал дослідження –
лексико-семантична група апелятивних та пропріальних агентивно-професійних назв середньоанглійської мови (2417 семем,
у т. ч. 2015 антропонімних основ 7429 графічних варіантів назв
прізвищевого типу, зафіксованих у 10 204 слововживаннях).
Джерельною базою фактичного матеріалу є історико-етимологічні словники англійської мови.
У нашому дослідженні використано методичний алгоритм
системно-функційної реконструкції розвитку лексико-семантичної системи [2], який поєднує методику та комплекс методів, що охоплює традиційні методи, загальнонауковий індуктивно-дедуктивний і лінгвістичний порівняльно-історичний,
та методи сучасної системної лінгвістики [2] як нові методи
системно-функційної реконструкції розвитку лексико-семантичної системи, а також методичні системно-функційні прийоми реконструкції розвитку лексико-семантичної системи:
1) розмежування лексики на функційні різновиди на підставі
виконання двох видів номінативної функції лексичної одиниці –
функції класифікації та функції ідентифікації; 2) розмежування лексики на функційні різновиди узусу; 3) багатоаспектний
комплексний аналіз лексики у трьох функційних різновидах
у межах трьох складових частин лексико-семантичної групи –
питомої, гібридної (у групах за етимологією основ), запозиченої (в етимологічних групах); 4) хронологізація мовних фактів;
5) дослідження мовної інтерференції в межах окремої лексико-семантичної групи; 6) дослідження якісного складу лексико-семантичної групи певного періоду мовного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Досліджуємо специфіку
підтримки внутрішньої детермінанти лексико-семантичної
групи назв осіб за професією в середньоанглійській мові на рівні синонімічного ряду назв мисливців у послідовності етапів
детермінантного аналізу.
Функційну диференціацію семем досліджуваного синонімічного ряду визначаємо за виконуваними в мовленнєвому
колективі функціями класифікації та ідентифікації, а різновиди узусу (кодифікованої норми), зокрема неусталений, обмежено-нормований, усталений, – за ступенем їх усталеності
(наближенням до норми на етапі входження до системи мови).
Розподіляємо семеми досліджуваного синонімічного ряду
за двома розрядами – розрядом загальних назв (апелятивів),
що виконують функцію класифікації, та розрядом власних
назв (онімів, зокрема назв прізвищевого типу періоду активного формування прізвищевої системи), що виконують функцію
ідентифікації особи як додаткового до особового власного імені компонента антропонімної формули.
На підставі аналізу мовної приналежності твірних основ
апелятивів та антропооснов назв прізвищевого типу досліджуємо етимологічну модель синонімічного ряду назв мисливців
у середньоанглійській мові.
Фактичний матеріал у межах кожної етимологічної групи
розподіляємо за функційним принципом, виокремлюючи три
підгрупи середньоанглійської лексики: а) агентивно-професійні назви, зафіксовані в пам’ятках як апелятиви і як назви
прізвищевого типу у складі антропонімних формул (тлумачимо
їх як назви з усталеним узусом); б) агентивно-професійні назви, відображені пам’ятками виключно як назви прізвищевого
типу у складі антропонімних формул, які тлумачимо як назви
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з неусталеним узусом; в) агентивно-професійні назви, відображені пам’ятками виключно як апелятиви, що тлумачимо як назви з обмежено-нормованим узусом.
Синонімічний ряд назв мисливців подаємо за функційними
різновидами та етимологічними підгрупами: як апелятив агентивно-професійна назва наводиться зі словниковою дефініцією
(лексико-семантичний варіант) із датою його першої письмової
згадки у пам’ятках. У разі відсутності даних щодо вжитку слова як апелятив наводимо його без датування із формулюванням семантики, виведеної лексикографами або нами на основі
вжитку слова як назви прізвищевого типу та однокореневих
слів середньоанглійської доби, або ж на основі словникових
даних новоанглійського періоду.
Хронологічну стратифікацію перших письмових фіксацій
назв мисливців у межах функційних різновидів етимологічних груп подаємо за століттями середньоанглійського періоду
(XI–XV ст.) на підставі періодизації історії англійської мови
на давньоанглійський (449 р. – 1066 р.), середньоанглійський
(1066 р. – 1475 р.) та новоанглійський (з 1476 р. до нашого
часу) періоди [3, с. 54].
Систематизуємо агентивно-професійні назви мисливців
середньоанглійської мови на підставі принципу хронологічної
фіксації фактичного матеріалу [2] і наводимо першу, за хронологією, письмову фіксацію лексико-семантичного варіанта
слова, вжитого як апелятив; усі фіксації лексико-семантичного
варіанта слова як назви прізвищевого типу у складі антропонімних формул із подальшим їх групуванням: за фонографічними варіантами та у хронологічній послідовності вживання
з метою вивчення історії запозичень та появи в англійській мові
питомої та гібридної лексики.
1. Англійські агентивно-професійні назви, що виконують функцію класифікації та ідентифікації:
boue~man ‘an archer, a hunter with a bow’ 1300 MED >
Bouman 1279, 1300, 1415, Bowemon 1286, Boughman 1319,
Boweman 1348, 1465;
flīer ‘a birdcatcher, a fowler’ 1440 MED > Flier 1289, Flyer
1289-93, Vlyer 1363;
fǒuler(e [OE fugelere] ‘one who traps or snares birds, bird
catcher, bird hunter’ 1200 MED, ‘hunter of wild birds, fowler’
893 NED > Fugelere 1218, Fugler 1227, Fogelere 1275, Fowelere
1275, Foghelere 1278, Vouler 1279, Foygler 1301, Vowelar 1327,
Foweler 1329;
hauker [OE hafocere] ‘one who hunts with a hawk; ?also,
one who trains and cares for a lord’s hawks’ 1463 MED; ‘one
who hawks, or engages in the sport of hawking; one who tends or
trainshawks; a falconer’ 975 NED > Hauekere 1214, 1346, Haueker
1221, 1319, Haveker 1230, 1275, Hauker 1283, 1327, 1374, 1380,
Hauekare 1327, Hawker 1327, Haweker 1332, Haukare 1334;
herberwer ‘the huntsman in charge of tracking the hart to his
lair’ 1410 MED > Herbervir 1244;
hunte [OE hunta] ‘one who hunts wild beasts, a hunter’
1131 MED, 1000 NED > Hunte 1203, 1219, Hount 1285, Hounte
1332, Honte 1364-5;
hunter(e ‘a hunter; esp. one who hunts deer, boar, hare, etc;
also, a fowler’ 1250 MED, ‘one engaged in the chase of wild
animals; a huntsman’ 1250 NED > Huntere 1220, Hunter 1276,
1310, 1312, 1381, Honter 1301;
stalker(e ‘a person who sneaks about; one who stalks game’
1500 MED, ‘in early use Sc., one who stalks game illegally,

a pocher’ 1424 NED > Stalkere 1202, 1235, 1252, 1303-4, Stalker
1280-81, 1326, 1397;
wooder [OE wudere] = woodman ‘one who hunts game in
a wood or forest; a huntsman’ 1410 NED > Wodier 1206, Wodere
1275, Wodere 1275, 1280;
wọ̄de-man ‘one adept at hunting in the woods, a master
of woodcraft’ 1410 MED, ’one who hunts game in a wood or forest;
a huntsman’ 1410 NED > Vdeman, Odeman 1066, Wudemann 106675, Wudeman 1166, Wudesman 1209, Wodeman 1213, Woodman
1275, Wodeman 1296, Wodeman 1294.
2. Англійські агентивно-професійні назви, що виконують виключно функцію ідентифікації:
*bēr(e~hunte ‘bear hunter’ MED > Berehunte 1278;
*briddere (birder) ‘bird hunter, fowler’, only in names –
MED > Bryddere 1333, Birder 1441;
*dẹ̄r~hunte ‘a deer hunter’ MED > Derhount 1332;
*flusshere ‘?one who flushes birds, a bird hunter’ MED >
Flusshere 1288;
*fox~hunte (in surnames – MED; hunte [OE] ‘one who
hunts wild beasts, a hunter’ 1000 NED, 1131 MED, fox [E]) >
Foxhunte 1275;
*hunte-man ‘hunter’, in surnames – MED > Huntteman 1235,
hunteman 1273, Hunteman 1318;
*hunte(s-man ‘hunter’, in surnames – MED; huntsman ‘a man
who hunts, a hunter’ 1567 NED > Huntesman 1348;
*lax~man ‘one who fishes for salmon’ MED, in surnames –
MED > Laxman 1281, 1301, 1318, 1327, 1339;
*limer ‘one who smares with bird-lime’ 1611 NED > Limer
1219, 1279, Lymer 1219;
*oter~hunter(e ‘otter-hunter’ DBS, ‘an otter-hunter, a keeper
of otter-hounds’ MED, in surnames – MED > Oterhunter 1307,
1397, Hotrehunter 1333;
*springer(e ‘as occupational term: ?one who traps animals’ MED >
Springer 1185, 1296, Springere 1302, Sprynger 1332, 1346-7;
*wọ̄des-man (in surname – MED; пор. wọ̄de-man [OE wudumann] ‘one adept at hunting in the woods, a master of woodcraft’
1410 MED > Wudesman 1209.
3. Англійські агентивно-професійні назви, що виконують виключно функцію класифікації:
boue [OE boga] ‘a bowman, an archer, a huntsman with a bow’
1410 MED;
fọ̄ter [from fọ̄ten v. < fọ̄t [OE] ‘to walk or travel on foot’ MED]
‘a huntsman who hunts on foot’ 1425 MED;
houndes swain ‘a keeper of hunting dogs, ?kennel groom’
1425 MED, hǒund [OE hund] MED;
hunteres(se [from hunter(e] ‘a woman or goddess who follows
the chase’ 1385 MED.
4. Гібридні похідні агентивно-професійні назви, що
виконують функцію класифікації та ідентифікації
4.1. Гібридні похідні з твірними основами давньофранцузького походження:
fereter ‘one who hunts with ferrets’ 1456 MED, feret
[OF fuiret, furet] ‘a ferret (of the weasel family, used in driving
rabbits from their burrows)’ 1350 MED; ferreter ‘one who searches
for rabbits, etc. with a ferret’ 1601 NED; ferret sb. [OF fuiret, furet,
mod. F furet] ‘a half tamed variety of the common polecat, kept for
the purpose of driving rabbits from their burrows, destroying rats,
etc.’ 1398 NED; ferret v. [from sb.] [F fureter] ‘to hunt with ferrets’
1450 NED > Fureter 1275, 1391, Furettour 1318.
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5. Гібридні похідні агентивно-професійні назви, що
виконують виключно функцію ідентифікації
5.1. Гібридні похідні з твірними основами давньофранцузького походження:
*eirer [?OF errier ‘wanderer] ‘a hunt official, the master
of the harriers’ MED, пор. eirer ‘a small hunting dog, a harrier’
1408 MED > аeirere 1410;
*mewer ’one in charge of the mews where hawks were kept
whilst moulting’ DBS; mewer [mew v. + -er] ‘one who mews,
skuts up, or combines (another)’ 1626 NED; mew v. (mewe,
mue, mew) [from mew sb.] ‘1. to put a hawk in a ‘mew’, or cage,
at moulting time; to keep up’ 1533 NED; ‘2. to coop or shut up
(poultry, etc.) in a coop for fattening’ 1430 NED; ‘3. to shut up,
confine, enclose; to hide, conceal’ 1450 NED; mew sb. (muwe,
meuwe, mu, mwe, mewe, mue (miew), mew) [F mue] ‘1. a cage
for hawks, esp. when ‘mewing’ or moulting’ 13..NED; ‘2. a coop
or cage in which animals, esp. fowls, were confined for fattening’
1386 NED > Muer 1195, Muier 1199;
*mewe-man ‘one in charge of the mews where hawks were kept
whilst moulting’ DBS > Meweman 1279;
*pauntē̆r~makere ‘a maker of traps or snares’ MED, pauntē̆r
[OF pantiere] ‘a trap or snare used for catching birds’ 1400 MED >
pantermakere 1299;
*seuer(e [from seuen v.] ‘a hunter, huntsman; a pursuer’ MED;
seuen v. [OF sivre, seure, siure, suir, sieure, suiwir, AF sure] MED >
Suuer 1185, Suhur 1220, Suur 1240, Suour 1283;
*trainer (from trayne [ME] ‘to lay a train or snare, to set
a trap’ + -er, ‘a trapper’ DBS; train v. [from sb.] ‘1. to lay
(atrain or snare) ; to set (a trap)’ 1412-20 NED; ‘2. to entice
(a hawk) by means of a live bird used as a lure’ 1575 NED;
train (treyne) sb. [OF traïne ‘guile, deceit, ruse’ (12th c. in
Godef.)] ‘1. treachery, guile, deceit, trickery’ 1400 NED; b) an
act or scheme designed to deceive or entrap, a trick, stratagem,
artifice, wile’ 1330 NED; ‘2. a trap or snare for catching wild
animals’ 1390 NED; ‘3. S/t designed to lure an animal into
a trap or snare; a lure, bait, decoy, enticement’ 1407 NED;
‘4. a live bird attached to a line, or a lame and disabled bird,
given as an enticement to a young hawk during its training’
1496 NED > Treiner, Trainer 1243, 1379;
*vener (‘a common surname in early records. In view
of the existence of Fanner and Vanner, one would have expected
Fenner and Venner also to mean ‘marsh-dweller’, from OE fenn,
but the only evidence noted is that of Lower who states that Fenn
Place in Worth, Sussex, had owners called from it Atte Fenne,
who in the time of Henry VI changed their name to Fenner, whilst
a Kentish branch wrote themselves Fenour. As Fenner is common
and still found in Kent and Sussex, where Bridger, Brooker,
etc., are frequent, this seems probable’ DBS; vener (arch.) [from
vener-y 2] ‘a huntsman’ 1845 NED; venery, now arch. [OF venerie
(F vénerie), from vener: – L vénārī ‘to hunt’] ‘1. the practice or
sport of hunting beasts of game; the chase’ 1320 NED; ‘2. wild
animals hunted as game’ 1350 NED > Veneur 1195, Venur 1219,
Venur 1219, Venour 1297.
6. Гібридні похідні агентивно-професійні назви, що
виконують виключно функцію класифікації
6.1. Гібридні похідні з твірними основами давньофранцузького походження:
hū̆rer [cp. OF hure interj.] ‘one who shouts in the chase’
1425 MED;
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limner(e [?from limē̆r] ‘a man who leads a hound on leash
in tracking down game’ 1410 MED, limē̆r [OF liemier, limier] ‘a
hound trained to be led on a leash and to track game by scent’.
6.2. Гібридні похідні з твірними основами латинського /
давньофранцузького походження:
wanlāsǒur [from wanlās(e] ‘Hunt. One who intercepts and turns
back the game toward the hunters, a driver, beater’ 1425 MED,
wanlās(e [AF wanelace & AL wanlassum] ‘Hunt. A maneuver that
intercepts and drives fleeing game back toward the hunters’) MED.
6.3. Гібридні похідні з твірними основами нижньонімецького походження:
frith-man ‘forester, hunter, hallower’ 1400 MED, frith [cp. OS
frīd-hof, OHG frīthof ‘enclosure’, & Goth. freidjan ‘protect’] ‘a
royal forest, a game preserve’ MED.
7. Запозичені агентивно-професійні назви, що виконують функцію класифікації та ідентифікації
7.1. Запозичені агентивно-професійні назви центральнофранцузького походження:
berner [OF berner (bernier, brenier) ‘feeder of hounds, huntsman,
from bran ‘bran’; cf. brenerie ‘duty to provide bran to feed the hounds
of the feudal lord; also med. L. bernarius (explained by Hearne as
keeper of a berne or ‘bear’] ‘an attendant in charge of a pack of hound’
1425 NED; bērner [OF brenier, bern(i)er] ‘an attendant in charge
of running or scenting hounds’ 1310 MED > Teоbaldus filius Bernerii
1086, berner 1166, 1294, 1332, Berner 1150-60, 1205, 1219, 1227,
1288, 1302-3, 1319, Bernier 1190-1, 1200, Bernerus 1211, Brenner
1280, 1327, Brynner 1327, Bernere 1405-6;
brackener (brakk-) [OF braconier ‘a keeper of hounds, from
bracon ‘hound’] ‘a servant who attended the hounds’ 1490 NED >
Brakener 1309;
pāǧe [OF] ‘an assistant to a huntsman’ 1410 MED (пор.
limner(e~page ‘an assistant to a limnere’ 1410 MED, limner(e
‘a man who leads a hound on leash in tracking down game’
1410 MED) > Page 1234, 1236, 1240, 1250-1, 1275, 1296-7, 13278, 1351, page 1454.
7.2. Запозичені агентивно-професійні назви норманського походження:
feut(e)rer [AF veutrier; cp. CF veutre, vautre, veltre
‘greyhound’] ‘a huntsman who cares for hounds and manages them
in the hunt’ 1390 MED > Valtrier 1199, Veauterer 1220, feuterer
1227, Veutrer 1302-3, Velterer 1313.
8. Вмотивовані запозичення – агентивно-професійні
назви, що виконують функції класифікації та ідентифікації
8.1. Вмотивовані запозичення давньофранцузького
походження:
chāsǒur [OF chaceor, chaceür, chaceour] ‘a hunter’ 1470 MED,
1470 NED, chācen [OF chacier] ‘to engage in hunting, go hunting;
to hunt (game)’ 1300 MED, 1314 NED > Chacur 1204, Chacer
1275, Chacour 1285, Chacyr 1296, Schacer 1314, Chacere 1327,
Chasour 1341;
fauconē̆r [OF fau(l)connier] ‘one who hunts with falcons or
other hawks’ 1395 MED, 1386 NED, ‘a trainer or keeper of falcons
or other hawks’ 1424 MED, 1440 NED, faucǒun [OF faucon,
falcun, L falcōn-em, falco) 1250 NED > Falkenar 1194, facuner
1219, fauconer 1219, falconer 1200, Faukner 1252, Faconer 1279;
ostreǧer [OF ostorier, ostricier, ostrizer & ostagier, ostegier]
‘a keeper of goshawks’ 1472 MED > ostricer 1160, Ostricer 1198,
1247, 1303, 1327, ostricier 1204, Ostrecier 1206, Hostricer 1250,
Ostryzer 1274, Ostrecer 1275, Ostriser 1299.
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Таблиця 1

Етимологічний склад і функційна диференціація назв мисливців у середньоанглійській мові
Етимологія/
функція
Класифікація & ідентифікація
Ідентифікація
Класифікація
Разом
Частка (%)

Фр.(ц)

Гібридні
похідні
Лат./фр.

Нн.

10

1

–

–

3

1

3

12
4
26
55

7
2

–
1
12
25,5

–
1

–
–

–
–

–
–

Англ.

Запозиченняасимілятиви
Фр.(ц)
Норм.

4
8,5

Вмотивовані
запозичення
Фр.(ц)
Норм.

Загалом

Частка
(%)

1

19

40

1
–

20
8
47
100

43
17
100
–

5
11

Хронологічна стратифікація перших письмових фіксацій назв мисливців у середньоанглійській мові
Століття
Кількість
Частка (%)

XI
3
6

XII
7
15

8.2. Вмотивовані запозичені агентивно-професійні
назви норманського походження:
caccher [AF cachëour; cp. CF chacëor] ‘one who chases,
a hunter’ 1390 MED; ‘a driver of animals’ 1440 MED, ‘one who or
that which catches, in various current usus of the verb’ 1400 NED;
cachere [ONFr. cachère, cacheor (mod. F. chasseur), f. cacher ‘to
chase’, cf. catcher] ‘a hunter’ 1340 NED; catcher [catch sb. or
v. + –er] ‘1. one who chases or drives; huntsman, driver’ 1340 NED;
catch v. (kacche, cache) [ME cache-n, cacche-n, ONFr. cachier]
1205 NED > Kaccher 1200, Cachere 1221, Cachor 1275, Cacher
1275, 1305, Cachour 1327, Cachiere 1327.
9. Вмотивовані запозичення – агентивно-професійні
назви, що виконують виключно функцію ідентифікації
9.1. Вмотивовані запозичення норманського походження:
*perdrichour (partridger (partringer) [AF *perdrichour,
perdrigeour, in. OF perdriseur ‘partridge-hunter’] ‘one who hunts
or catches partridges’ 1601 NED; partridge [ME pertrich, partrich:
cf. perdriz, pertriz (mod. F perdrix)] forms: partrich 1290 NED;
north. Eng. and Sc. partryk, -rick, pertrick 13.. NED > Pertricour
1279, Pertricour 1324.
Дані щодо етимологічного складу та функційної диференціації назв мисливців у середньоанглійській мові наведено
в Таблиці 1.
Дані щодо хронологічної стратифікації перших письмових
згадок назв мисливців у середньоанглійській мові наведено
в Таблиці 2.
Висновки. Синонімічний ряд назв мисливців у середньоанглійській мові налічує 47 лексем, утворюючи 2% від загальної
кількості 2417 середньоанглійських агентивно-професійних
назв і 46% від загальної кількості 102 лексеми підгрупи назв
осіб, зайнятих промислами (що у складі лексико-семантичної
групи назв осіб за професією становить 4%).
Якісний склад синонімічного ряду назв мисливців формувався протягом усього середньоанглійського періоду (XI–
XV ст.), проте максимум (23 лексеми – 49%) перших письмових згадок назв мисливців припадає на ХІІІ ст.; п’ять лексем
(11%) беруть свій початок у давньоанглійському періоді: (boue
[OE boga], fǒuler(e [OE fugelere], hauker [OE hafocere], hunte
[OE hunta], wooder [OE wudere]). П’ять лексем функціонують
у середньоанглійський період виключно із функцією іден-

XIII
23
49

XIV
6
13

XV
8
17

Таблиця 2

Разом
47
100

тифікації як назви прізвищевого типу у складі антропнімних
формул і як апелятиви є зафіксованими у письмових джерелах
більш пізньої доби, тобто в середньоанглійський період є неологізмами: *huntes-man (16 ст.), *limer (17 ст.), *mewer (17 ст.),
*perdichour (17 ст.), *vener (19 ст.).
За етимологічним складом, синонімічний ряд назв мисливців становить співвідношення 80,5%, англійських лексем
(у тому числі 25,5% гібридизмів) до 19,5% запозичених лексем
(усі 5 запозичень є давньофранцузькими).
Розподіл досліджуваної лексики за функційними різновидами виявив переважання лексики, що виконувала функцію
ідентифікації: а) назви мисливців, що виконували в середньоанглійський період функції ідентифікації (об’єднані дані
за двома функційними різновидами), становлять більшість
(39 слів – 83%); б) назви мисливців, які виконували в середньоанглійський період виключно функцію класифікації, становлять 17% (8 слів). Це співвідношення 83:17 свідчить про
підпорядкування синонімічного ряду назв мисливців як підсистеми лексико-семантичної підгрупи назв осіб, зайнятих
промислами, внутрішній детермінанті лексико-семантичної
групи назв осіб за професією у середньоанглійський період її
функціонування та розвитку.
Результати дослідження підтверджують доцільність
досліджень еволюції семантичної системи в аспекті детермінантного аналізу її підсистем, зокрема синонімічних рядів.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Скорочення назв мов

англ. – англійська
лат. – латинська
ннім. – нижньонімецька
норм. – нормандська
фр(ц.) – центральна французька
AF – англо-французька
AL – англо-латинська
CF – центральна французька
F – французька

L – латинська
ME – середньоанглійська
ML (MedL) – середньовічна
OE – давньоанглійська
OF – давньофранцузька
OHG – давньоверхньонімецька
ONF – давньопівнічнофранцузька
OSwed. – давньошведська
Sc. – шотландська ґельська

Dobrovolska O. Middle English names of hunters: the
determinant analysis of the series of synonyms
Summary. The issues of language development and its
causation have long been in the focus of different interpretations
of linguists. It is still quite urgent to deal with the scientific
problem of the reconstruction of language evolution in
the aspect of historical dynamics of linguistic processes in
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the semantic system of the English language, and it is relevant
to study the development of a particular series of synonyms as
a sub-system within the lexical-semantic group in the aspect
of determinant analysis. The aim of the article is to reconstruct
the development of the semantic subsystem of the names
of hunters in Middle English by establishing the specifics
of the support of the internal determinant of the semantic
group of occupational terms in Middle English at the level
of the synonymous series of the names of hunters by performing
the tasks of the analysis of the etymological composition
of their word-stems, functional differentiation of the names
of hunters and chronological stratification of their first written
attestations. The subject of the study is the etymological
composition, functional differentiation and chronological
stratification of the Middle English names of hunters. The
object of the study is the series of synonyms – the names
of hunters as a subsystem of the semantic group of Middle
English occupational terms. In terms of the qualitative
composition, the formation of the series of synonyms under
study predominantly belongs to the 11th – 15th centuries (the
climax of their first written attestations belong to the 13th
century), and only five words (11%) come from Old English.
The number of the Middle English names of hunters is
47 words, forming 2% of the total number of Middle English
occupational terms. In terms of etymology, the ratio of English
words, loan-blends and borrowings is 55%:25.5%:19.5% All
the loan-words are Old French. The ratio of the words that
performed the function of identification and the words that
performed exclusively the function of classification is 83:17,
indicating the subordination of functioning and development
of the names of hunters to the language determinant
of the semantic group of Middle English occupational terms.
The results of the study make it expedient to study the language
evolution of the semantic system in the aspect of determinant
analysis of its subsystems.
Key words: chronological stratification, functional
differentiation, language determinant, Middle English, names
of hunters, occupational terms.
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ФРАЗОВА АДАПТАЦІЯ ЛЕКСЕМ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
ДО СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Анотація. Статтю присвячено аналізу головних аспектів фразеологічної адаптації лексичних одиниць іншомовного походження в сучасній англійській мові. Оскільки в наш час будь-яка мова (англійська також) є вагомим
інструментом комунікації етносів світу, тому є сталим
фактом, що вокабуляр сучасної англійської мови численний та виразний. Це відбувається не тільки завдяки власномовним лексемам, але також внаслідок надходження
запозичених лексичних одиниць різних мов-донорів. Лексичні запозичення є наслідком міжкультурних контактів
різних соціумів і свідчать про те, що в наш час будь-яка
мова має статус мови-донора, а тим самим є перманентним джерелом збагачення вокабуляру мови-реципієнта.
Однак, незважаючи на це, процес надходження іншомовної лексики до вокабуляру є складним та комплексним,
оскільки лексеми мов-донорів мають пристосуватися до
норм та законів мови-реципієнта, а саме – фонетичної,
графічної, морфологічної, семантичної тощо. Ступень
асиміляції запозичених лексичних одиниць залежить від
багатьох фактів: шляху надходження, частотності використання, періоду надходження, терміну узусу тощо. Все
це залежить від типологічних особливостей мови-донора
та мови-реципієнта.
У роботі було розглянуто питання збагачення словникового складу сучасної англійської мови завдяки надходженню до її вокабуляру лексичних одиниць іншомовного
походження. Розглянуто чинники поповнення лексичними
інноваціями. Особлива увага приділяється аналізу фразової адаптації іншомовних лексем до системи мови-реципієнта. Встановлено, що фразова адаптація іншомовних лексичних одиниць у словниковому складі англійської мови
доводить продуктивність лексем мов-донорів та їх здатність вільно функціонувати в мові-реципієнті. Приклади
словосполук за участю іншомовних лексичних одиниць
будо поділено на групи щодо мов-донорів та частин мови.
Зроблено аналіз продуктивності іншомовних лексем
у формуванні словосполучень. Встановлено, що при фразовій адаптації лексем мов-донорів сполуки, які утворюються, головним чином, складаються із двох іменників
та формують словосполуки не тільки з власномовними
лексемами, але й за участю лексичних одиниць іншомовного походження.
Ключові слова: лексеми іншомовного походження,
фразова адаптація, сфери надходження, словосполука,
мова-донор, мова-реципієнт.

Постановка проблеми. Запозичення лексичних одиниць – природний і необхідний процес мовного розвитку, завдяки чому відбувається збагачення лексичного складу мови-реципієнта, що зазвичай анітрохи не шкодить його самобутності
та автентичності, оскільки при цьому зберігається основний
базовий вокабуляр, а, крім того, незмінним залишається влас-

тивий мові граматичний лад, а також не порушуються внутрішні закони мовного розвитку. Причин, що викликають цей процес, може бути багато: військово-політичні події, інтенсивні
міжкультурні контакти, пов’язані з переселенням або географічним сусідством; поширення релігії і культури; технічний
розвиток; тривала цілеспрямована мовна політика одного регіону щодо іншого тощо. Усі мови світу запозичують лексичні
одиниці іншомовного походження, які позначають нові реалії,
ще не відомі мові-реципієнту. Словниковий склад будь-якої
мови проходить тривалий шлях становлення. Всі мови світу
складаються не тільки з їх власномовних лексичних одиниць,
але також зі слів, запозичених з інших мов. Дослідження словникового складу різних мов становить безсумнівний інтерес
із погляду як мовних контактів, так і їх лінгвістичної взаємодії з мовою-джерелом і мовою-запозичувачем. Здебільшого
не можна точно встановити час та автора введення інновації.
Л. Блумфілд зазначив: «Одну й ту саму форму імовірно вводять
кілька мовців незалежно один від одного, не чуючи один одного» [1, с. 448].
Розгляд запозичених слів можна вести різними шляхами.
Історія англійської мови, що вивчає будову мови, фонетичні, граматичні та лексичні особливості в різні епохи розвитку мови, вивчає словниковий склад англійської мови в кожен
період його розвитку. Тому в історії мови лексичні запозичення
розглядаються зазвичай стосовно певного періоду існування
мови. Іншими словами, всі іншомовні лексеми розглядаються одночасно в цю конкретну епоху. Оскільки запозичення як
процес є властивими кожній мові і, зокрема, невід’ємними для
лексичного складу англійської, ця тема завжди важлива і актуальна, вона має досить матеріалу для досліджень.
Жодна мова не може обійтися без запозичень, тому що
процес надходження до мови лексичних одиниць іншомовного походження свідчить, насамперед, про зріст пізнавальної
діяльності її представників до навколишнього світу та різноманітних подій, які знаходять своє відбиття в її лексичній
системі. Запозичення є найбільш продуктивним засобом збагачення мови. У лексичному складі англійської мови запозичення мають незаперечне значення. Саме тому питання запозичень до мови лексичних одиниць іншомовного походження
завжди буде актуальним та надаватиме нові теми для дискусій,
а також багато матеріалу для розгляду та досліджень. Протягом існування та функціонування будь-яка мова не припиняє
використовувати лексичні одиниці мов-донорів. Словниковий
склад англійської мови не є винятком. Однак, щоб вільно функціонувати в мові-реципієнті, лексеми іншомовного походження мають пристосуватися до її законів і норм, зокрема утворювати словосполуки із лексичними одиницями мов-донорів.
33
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Вивчення іншомовних лексем розглядаються під різним кутом,
що дає змогу вивчити і з’ясувати загальну тенденцію розвитку
будь-якої мови. За останні роки дослідження запозичень вченими-лінгвістами зроблено дуже багато, проте певне коло питань
залишається нерозглянутим. Саме тому проблема запозичень
залишається константною і не втрачає своєї актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення лексичних одиниць іншомовного походження як одного із способів розвитку і збагачення словникового складу сучасних
мов є одним з актуальних питань та завдань сучасного мовознавства. Публікується велика кількість робіт, присвячених
вивченню запозичень та їх функціонуванню в системі мови-реципієнта. Питаннями, які стосуються запозичень, займалася
і займається велика кількість вчених. Серед них такі відомі, як
І.В. Арнольд, Л. Блумфілд, Г. Верба, Е.М. Дубенець, В.І. Жлуктенко, І.П. Іванова, В.І. Кодухов, О.С. Кубрякова, Б.В. Казанський, G.A. Nicholson, J.L. Dillard та інші. В останні десятиліття
проблема вивчення неологізмів англійської мови посідає вагоме
місце в наукових працях багатьох дослідників, серед яких варто
зазначити І.В. Андрусяк, Н.М. Амосову, У. Ванрайха, В.І. Заботкіну, Ю.А. Зацного, О.О. Селіванову, В.О. Чередниченка.
Однак, з огляду на інтенсивність динаміки поповнення
вокабуляру сучасної англійської мови, завдяки надходженню
лексичних інновацій, питання, що пов’язані з особливостями
функціонування лексем іншомовного походження в сучасній
англійській мові, залишаються й досі насущними, що, своєю
чергою, й визначає актуальність нашого дослідження.
Метою статті є виявлення тенденцій пристосування іншомовних лексем до системи мови-реципієнта на основі аналізу
фразової адаптації лексичних одиниць мов-донорів у системі
сучасної англійської мови, а також їх класифікація та розподіл на групи за частотністю використання щодо мов-донорів
та частинами мови, які беруть активну участь в утворенні словосполук. Об’єктом дослідження є іншомовні лексичні одиниці
сучасної англійської мови, а предметом – особливості утворення сполук за участю лексем мов-донорів.
Виклад основного матеріалу. Вивчення сучасних процесів поповнення вокабуляру мови-реципієнта іншомовними лексемами, порівняно з процесами попередніх етапів існування
мови, дає змогу з’ясувати та проаналізувати тенденції лексичного розвитку мови в певні періоди її існування та фіксувати
зміни як у концептуальній, так і в мовній картині світу, що, своєю чергою, вимагає лексичної фіксації.
Фразова адаптація, на наш погляд, є одним із важливіших
показників пристосування лексичної одиниці іншомовного
походження до «працездатності» в мові-реципієнті, оскільки
зазначений вид адаптації презентує функціонування запозичених лексем у формуванні словосполучень. Ми вважаємо, що
фразова адаптація іншомовних лексичних одиниць у словниковому складі англійської мови надає яскравий приклад продуктивності лексем мов-донорів, їх здатність не тільки надавати
словотвірні елементи для утворення лексичних інновацій, але
й вільно функціонувати в мові-реципієнті.
Під фразовою адаптацією нами розуміється здатність іншомовної лексичної одиниці утворювати стійкі словосполучення
в мові-реципієнті як із власномовними, так і з запозиченими
з інших мов-донорів лексичними одиницями. Для аналізу методом суцільної вибірки нами було обрано 50 словосполучень із
друкованих англомовних видань. Словосполуки за участю лек34

сичних одиниць мов-донорів були розподілені за статистичним
показником, а саме частотністю використання.
Як показує імперичний матеріал, найбільш активну участь
в утворенні словосполучень виявляють лексичні одиниці
латинського походження, а саме: 18 одиниць або 36%. Це є, на
наш погляд, передбачуваним, оскільки вплив латинської мови
на англійську є сталим фактом (використання лексичних одиниць латинського походження представниками англомовного
соціуму впродовж тривалого періоду, латина є мовою багатьох
наук, медицини тощо). Латинські одиниці утворюють словосполучення як із власномовними (affective computing, affective
forecasting, age heaping, altruistic donor, atomic sit-ups, binary
problem, carbon offset, celebrity worship syndrome, celebrity
wrangler, chief hacking officer тощо), так і з запозиченими лексичними одиницями інших мов-донорів (age fraud, athlete
tax, carbon neutral, celebrity advocacy, conspicuous austerity,
corporate anorexia, media culpa і т.д.):
Paul Gibbs, a transplant surgeon at Portsmouth Hospitals NHS
trust and trustee of the Give A Kidney charity, says altruistic donors
are similar to Pinder: they are typically over 55, have had a good
life and are looking for a way to give back [7].
Всі словосполучення за участю лексичних одиниць латинського походження– головним чином прості, субстантивні
та зв’язані. Лексичні одиниці латинського походження, як вже
було зазначено, утворюють словосполучення в англійській мові
не тільки з власномовними лексемами, але й іншомовними:
грецькими, французькими, індійськими тощо.
Другою за кількісним складом є група словосполучень
за участю лексичних одиниць грецького походження (12%):
acoustic privacy, acoustic terrorism, allergy bullying, alpha
boomer, alpha earner, alpha geek, alpha girl, alpha mom, alpha
pup, car cloning, orphan cancer, orphan drug, orphan lot, orphan
patient, phone neck, phone phishing, phone tree.
While the 18–34 demographic remains the most coveted among
advertisers – get a consumer young, goes the thinking, and you get
them for life – it is actually the 55- to 64-year old demo, the so-called
«alpha boomers,» that are the most dominant. Consider: alpha
boomers are the fastest-growing demographic in the nation. They
make up half the population and spend more money on goods
and services – nearly $2 trillion – than any other age group [8].
Численні лексичні інновації класичних мов свідчать про
величезний вплив латинського та грецького етносів на становлення культур світового соціуму й англомовного зокрема.
Наступною найбільш кількісною виявляється група лексичних одиниць французького походження, чому сприяли соціально-історичні умови. Таким чином, французька мова збагатила
словниковий склад сучасної англійської більш, ніж інші західні
мови-донори. Доказом цього слугує низка лексичних сполук
(12%): appliance garage, battery boutique, breeder voyeur, butt
bra, butt bus, butt call, retro defiance, retro running, virtuous cycle.
This is the “butt bus”, a place for bar patrons to light up
between pints of Molson Canadian and Bud [9].
На окрему увагу заслуговує група лексичних одиниць різних мов-донорів, які ми пропонуємо називати «комбінованими» сполуками (грецька + латинська, французька + італійська,
іспанська + грецька, італійська + латинська, хінді + латинська),
яка також становить 12% імперичного матеріалу: apocalypse
fatigue, baggage malaria, banana problem, bandit sign, guru site,
pizza parliament.
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The lingering question is whether the collapse of the climate
campaign is also a sign of a broader collapse in public enthusiasm for
environmentalism in general. Ted Nordhaus and Michael Shellenberger,
two of the more thoughtful and independent-minded figures in
the environmental movement, have been warning their green friends
that the public has reached the point of “apocalypse fatigue” [10].
Згідно зі статистичним показником, лексеми грецького,
французького походження показують доволі високу продуктивність, оскільки зазначені мови мали та мають вагомий вплив
на розвиток словникового складу англійської мови. Словосполучення цієї групи субстантивні, синтаксично вільні. Маємо
наголосити, що в зазначених сполуках спостерігається семантичний зсув іншомовних лексичних одиниць.
Третя сходинка за кількістю утворення словосполучень
(10%) належить лексичним одиницям іспанського походження.
Частотність використання та продуктивність іспанських лексем зумовлені низкою мовних та позамовних чинників: іспанська мова використовується в багатьох країнах світу, численні
іспанські колонії (особливо у США), культурні, економічні
та політичні зв’язки тощо. Прикладами словосполучень за участю лексичних одиниць іспанського походження слугують такі:
baked potato, cot potato, mouse potato, guerrilla benching, guerrilla
filmmaking, guerrilla gardening, guerrilla marketing, hand salsa,
macarena page, marijuana patch. Всі сполуки є синтаксично вільними субстантивними одиницями. Трапляються випадки бінарних словосполучень, які складаються з двох іменників.
In his book, Reynolds describes a group of London anarchists
who engaged in ‘guerrilla benching’, installing their own wooden
benches on sidewalks when a local government began removing
benches from public space. In France, guerrilla repairmen built
a clandestine workshop under the dome of the Pantheon and, over
the next year, refurbished its clock. Recently, guerrilla knitters in
New York and elsewhere have been wrapping traffic light poles in
colorful, leg-warmer-like cozies [11].
Не поступається за статистичними показниками група сполук за участю італійських лексичних одиниць (8%): chip graffiti,
marzipan layer, portfolio worker, stress portfolio, salami attack
тощо. Зазначені словосполучення є субстантивними сполуками
препозитивного або постпозитивного утворення, синтаксично
вільними. Спостерігаються випадки зсуву семантичного значення іншомовної лексичної одиниці – метафоризація. Це, на
нашу думку, трапляється через перехід запозиченої лексичної
одиниці з однієї сфери використання в іншу.
A few FTSE 100 companies have three or more women directors,
including Marks and Spencer, Legal & General and J Sainsbury.
Cranfield is looking at what is known as the “marzipan layer”
of talented people just below board level, whom Higgs argues should be
encouraged to gain nonexecutive experience on noncompetitor boards.
Vinnicombe says the marzipan is uneven; some companies have
no women at this level either [12].
Як свідчить опрацьований фактичний матеріал, трапляються поодинокі випадки утворення словосполучень за участю лексичних одиниць германського походження (ghost brand,
ghost call, ghost farmer, ghost forest, ghost sign, ghost work, herd
crime, herd investment), японського походження (Zen mail, Zen
spin), лексичних одиниць країн Західної Африки (zombie bank,
zombie computer, zombie lie), Персії (chick flick, chick lit) тощо.
All across southern Louisiana, there are groves of dead
cypress trees, known as ghost forests, which have been killed off by
encroaching salt water [13].

Most of the biosphere cannot see the infosphere; it is invisible,
a parallel universe humming with ghostly inhabitants. But they
are not ghosts to us – not anymore. We humans, alone among
the earth’s organic creatures, live in both worlds at once. It is
as though, having long coexisted with the unseen, we have
begun to develop the needed extrasensory perception. We are
aware of the many species of information. We name their types
sardonically, as though to reassure ourselves that we understand:
urban myths and zombie lies [14].
Стосовно зазначеної групи (поодиноких використань) маємо наголосити, що, незважаючи на нечисленні лексичні одиниці зазначених мов-донорів, які беруть участь в утворенні
словосполучень, спостерігається доволі продуктивне використання поодиноких лексем мов країн Африки та Сходу. Беручи
до уваги той факт, що в останні роки з боку світового суспільства спостерігається інтерес до країн Африки та Сходу, маємо
припущення, що кількість сполук за участю зазначених країн
матиме прогресивну динаміку.
Висновки. Можна зробити висновок, що в утворенні словосполучень за участю лексичних одиниць іншомовного походження беруть участь лексеми як класичних мов-донорів, так
і лексичні одиниці сучасних світових мов. Сполуки за участю
іншомовних лексичних одиниць є простими субстантивними
утвореннями, синтаксично вільними, головним чином складаються із двох іменників. Стосовно іншомовних лексем у складі
словосполучень маємо зауважити, що переважає зсув семантики – метафоричний перенос.
Перспективою подальшого дослідження може слугувати
аналіз фонологічної адаптації лексичних одиниць іншомовного
походження в сучасній англійській мові.
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Kechedzhi O. Phrasal adaptation of borrowed lexical
units to the system of modern English
Summary. The article is devoted to the analysis of main
aspects of phrasal adaptations of borrowings in English.
As at the moment, any language is an important tool
of communication. The vocabulary of English language is
very rich and expressive not only due to the original words
of it, but also to words borrowed from other languages.
Borrowing is a consequence of cultural contact between
language communities. In all cases though, borrowing
denotes language growth which enhances communication
and is continuous. A great number of languages are on
record as sources of its present day word-stock. The
process of borrowing is complex and involves many usage
events (namely using of the loan words). Words when they
migrate from one language into another adjust to the norms
of the recipient language. A loan word is used to demote
a partial or total confirmation to the phonetic, graphic,
morphological standards of the receiving language and its
semantic system. The degree of assimilation of borrowings
depends on the number of factors: group of languages, ways
of borrowing, frequency of usage, period of existence etc.
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The answer depends on the typological features of the donor
and recipient languages.
This paper deals with the enriching of Modern English
vocabulary owing to borrowing lexical units. The facts
of vocabulary replenishment were examined. Special attention
was concentrated on the analysis of phrasal adaptations
of borrowing lexemes to the language-recipient system. It
has been ascertained that phrasal adaptation of borrowing
lexical units in the English vocabulary shows the productivity
of the donor language lexemes and also their functional
development in the recipient language (English). Samples
of loanwords were divided into groups according to different
adaptation patterns, then they were analyzed in order to reveal
a typical adaptation order.
The statistical analysis of the productivity of the new
tokens in the form of the word derivation is scored. It has
been established that with phrasal adaptation tokens of donormovable lexemes the leading rank is that they are stored into
two names and they do not assimilate word-for-word with
the most powerful lexemes, ale and without.
Key words: lexemes of foreign origin, phrasal adaptation,
spheres of income, phrase, donor language, recipient language.
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ
ПЕРЕДАВАННЯ ФУТУРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ
В НАУКОВОМУ СТИЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Анотація. Статтю присвячено лінгвостилістичному
дослідженню категорії футуральності в науковому стилі
французької мови.
Метою статті було розглянути семантико-структурні особливості наукового стилю, встановити різні типи
футуральної семантики, що наявні в ньому, здійснити
лінгвостилістичний аналіз засобів футуральної семантики
наукового стилю французької мови, виявити засоби мовної об’єктивації зазначеного стилю. Футуральна ситуація
у статті виступає як семантико-синтаксична структура, що
передає узагальнений смисл ймовірної дії/події в майбутньому та має чітко визначені ознаки.
Було встановлено, що в науковому стилі французької мови виокремлено дві форми футуральної семантики – «майбутнє-домовленість» та «майбутнє подальшого
викладу матеріалу». Серед характерних рис науково-популярних текстів, що пов’язані з морфологією, варто назвати наявність пасивної форми дієслова, де необов’язково
зазначений діяч, неособових форм дієслова та вживання
форм категорії футуральності в гіпотетичному модальному значенні.
Для передавання семантики «майбутнього-домовленості» серед форми категорії футуральності, окрім теперішнього футурального (Présent), домінують також модальні
конструкції, що передають різні аспектуальні відтінки
виконання загальної майбутньої дії. Для цього виду футуральної ситуації притаманні форми Impératif зі значенням
заохочення до спільної дії. Основною функцією цієї футуральної ситуації є програмувальна, що забезпечує налаштування читача на сприйняття наукової тематики.
Модальні конструкції зі значенням потреби та форми Impératif-заохочення, Impératif-спонукання передають
«майбутнє-подальшого викладу матеріалу». Особливістю
цього виду футуральної ситуації є вживання дієприкметника минулого часу (Participe passé) в значенні футурального
презенса. Для обох футуральних ситуацій є однаково вживаними форми Futur simple, Futur antérieur, Conditionnel.
Цей вид футуральної ситуації виконує супровідну, авторську функцію й забезпечує логічну зв’язаність цілісного
сприйняття складного наукового тексту.
Ключові слова: категорія футуральності, науковий
стиль, футуральна семантика, футуральний презенс, майбутнє-домовленість, майбутнє подальшого викладу матеріалу, модальні конструкції.

Постановка проблеми. У франкомовній науковій літературі для позначення поняття футуральності вживають термін «проспективність» (prospectivité) або «le temps futur ou
hypothétique» [11; 12; 14]. А.-М. Сілетті, проводячи порівняль-

не дослідження засобів вираження категорії футуральності
в італійській та французькій мовах, пропонує термін «futurité»,
який, на нашу думку, за своїм змістом позначає швидше поняття «майбутність», аніж сукупність граматичних засобів для
його вербалізації [15, с. 197]. Дослідниця зазначає, що всі наявні визначення футуральності, що визначають її як час, який
слідує за моментом мовлення, стосуються лише окремого значення Futur simple. У дійсності основним значенням цієї форми
є не темпоральне, а сукупність модальних значень [15, с. 199].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До середини 60-х років минулого століття спроби вивчення категорії
футуральності переважно здійснювали з позиції логіко-граматичного підходу [3; 7; 9; 13]. Потрактування категорії футуральності як логіко-граматичної категорії дає змогу вивчати
її як синтаксичну категорію, що виформовує предикативність
речення та є формою людського мислення, яка відбиває реальні/нереальні зв’язки між певними явищами дійсності та має
морфологічні засоби вираження. Однак за такого підходу не
враховано стилістичний і семантико-прагматичний аспект уживання висловлень, що мають проспективний характер. До того
ж у цих дослідженнях ототожнено поняття власне футуральності та проспективності [1; 2; 6].
Метою статті було розглянути функціональні та стильові
особливості категорії футуральності в науковому стилі французької мови.
Реалізація зазначеної мети спиралась на кілька окремих
завдань:
– розглянути семантико-структурні особливості наукового стилю;
– встановити різні типи футуральної семантики, що наявні в ньому;
– здійснити лінгвостилістичний аналіз засобів футуральної семантики наукового стилю французької мови;
– виявити засоби мовної об’єктивації зазначеного стилю.
Виклад основного матеріалу. Науковий стиль реалізує,
передусім, інтелектуально-комунікативну функцію, оскільки
основним його завданням є передавання наукового знання,
наукового пізнання, що завжди орієнтоване на комунікацію
[5, с. 33]. Сферою використання наукового стилю є наукова
діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта. Це
стиль наукових праць із різних галузей науки і техніки, виробничого й господарського життя, навчальної літератури, науково-популярних видань, що характеризовано широким використанням абстрактних понять, наукових і технічних термінів,
номенклатурних назв. Оскільки він обслуговує професійно-на37
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укову сферу, основною метою науковця є об’єктивний, зрозумілий, доказовий, точний і неупереджений виклад інформації,
що має впливати не на почуття, а на розум і свідомість читача
[8, с. 39]. Науковий стиль кваліфікують як функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються для пізнавально-інформативних потреб у царині науки та техніки. Основне
призначення наукового стилю – «служити для повідомлення
про результати досліджень, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз’яснення явищ, систематизацію
знань, виклад матеріалу, представлення одержаних результатів суспільству» [4, с. 284], тобто констатувати, повідомляти,
інформувати, узагальнювати, систематизувати, аргументувати
ідеї та гіпотези, що є однією з функцій категорії футуральності.
Науковий стиль поділяють на такі основні підстилі: власне
науковий, науково-популярний, науково-навчальний і науково-технічний. Зберігаючи основні ознаки стилю, кожен із підстилів і жанрів характеризовано своїми особливостями використання мовних засобів.
Для всіх підстилів наукового стилю характерне домінування позачасового змісту висловлення. Зокрема, власне науковий підстиль репрезентують монографії, дисертації, реферати,
статті, наукові доповіді, рецензії, основою яких є витлумачення та аргументація актуальності, новизни дослідження, мети,
завдання, основної частини, висновків та перспектив подальшої наукової праці. Науково-популярний підстиль представляють книги та статті, підґрунтям яких є факти, положення, які
непідготовлений читач сприймає як істинні. Науково-навчальний підстиль вербалізують підручники, лекції, складником
яких є аргументований виклад інформації.
Для наукового стилю характерне вираження категорії футуральності здебільшого за допомогою Présent та дієслівних
конструкцій, що передають такі фази проспекції, як задум,
потреба, вимушеність, ймовірність, готовність, доцільність
або запланованість, у прескрептивній частині дослідження, що
передається відповідними лексичними засобами, наприклад:
‒ ….le lecteur a besoin de connaître les bases du protocole
expérimental dès le début,
‒ Mon intention, de nouveau, n’est pas de fournir un
inventaire mais plutôt d’aider le lecteur à identifier les problèmes
qu’il ou qu’elle peut rencontrer
‒ ….l’identité des auteurs qui arrivent à ces conclusions
(et la distinction peut être importante) est évidente à la forme active
mais prête à confusion à la forme passive.
‒ Rédacteurs puisse conduire à des invitations pour participer
à des sociétés nationales, un comité de rédaction, ou à un groupe de
travail.
В описі наукового процесу досить нерідким явищем
є вживання дієслів із семантичним ядром «бажання» désirer,
vouloir та інших, наприклад:
‒ Je désire également savoir si l’article est important…
Celles-ci portent à la fois sur des notions larges et des notions
précises, sont parfois substantielles et parfois marginales, portent
souvent sur des citations que je veux …une annotation récente
était: «v (témoin) pour? protocole V/P comparable», ce qui signifie
que je veux contrôler la référence (1).
Крім змішаної форми футурального контексту, науковий
стиль французької мови має і специфічні форми своєї мовної
репрезентації. Наукове мовлення характеризовано вживанням
форм категорії футуральності, що мають значення «майбут38

нього-домовленості». Нижче наведено приклад із підручника
з математики, в якому подано системний опис математичної
теорії для її подальшого аналізу, наприклад:
La relation d’ordre ≤ entre les nombres est binaire puisqu’elle
permet de comparer deux nombres. Toutefois il existe aussi des
relations ternaires ou plus; Considérons l’énoncé: si x et y sont
des vecteurs de R…; Soient a et b deux réels; si f: [a, b] → R est
continue et si f(a) < 0 et f(b) > 0 alors il existe x0 ∈ [a, b] tel que
f(x0) = 0; soient f: R → R; supposons que f est partout dérivable;
Si on développe symboliquement l’existence et unicité de l’inverse
sur les réels on obtient … (3, р. 16).
З уривка зрозуміло, що «майбутнє-домовленість» виявлено
в конструкціях «дієслово + конкретизатор» – supposons que f…
(припустімо), il existe x0…(наявне), Soient a et b deux réels (хай
а дорівнює b).
Науковий стиль викладу матеріалу характеризується стилістикою рекомендаційного спрямування, що залишає місце
для дискусії. Такий стиль може передаватися пом’якшеною
формою Impératif, Futur antérieur зі значенням гіпотетичного
результату в майбутньому та безособовими зворотами, наприклад:
Entraînez-vous à le faire pour bien comprendre chacun des
exemples proposés.
Remarque: le 7-(hydroxyméthyl) décane-1,8-diol aurait pu être
nommé 7-(1-hydroxyméthyl) décane1,8-diol mais lorsqu’un numéro
est évident (aucun autre ne serait possible), il est recommandé de
l’omettre (2, р. 10).
Випадки вживання в наукових текстах пасивної форми дієслова пояснюємо тим, що під час опису механізму, процесу,
структури увагу зосереджено на цих об’єктах, а не на виконавцях дії, наприклад:
Le numéro le plus petit possible doit être attribué à une liaison
multiple, peu importe qu’elle soit double ou triple (2, р. 11).
Отже, значення «майбутнього-домовленості» не є власне
часовим значенням, а є композиційним прийомом, чиє використання виходить за межі однієї національної мови й має характер певної традиції в мові науки.
Наступним видом футуральної семантики є «майбутнє
подальшого викладу матеріалу». Цей вид, виконуючи налаштувальну функцію, трапляється на початку або наприкінці монографії, статті, розділу, коли повідомляється про подальший
виклад теми, та має на меті підсумувати певну логічно оформлену або останню частину дослідження.
…on les retrouvera également au chapitre suivant; Considérons
la phrase; Reprenons par exemple la première implication; Pour
faire une démonstration il faut d’abord avoir les idées claires
sur ce qu’il faut démontrer; Utilisé en général pour démontrer
une égalité, mais pas seulement, il s’agit d’une suite d’équations
aboutissant (3, р. 6).
Показники, що уточнюють значення «майбутнього подальшого викладу матеріалу», відрізняються від темпоральних
показників, які впливають на часове значення форм категорії
футуральності в художньому стилі, що сприяють виявленню таких ознак, як одиничність, повторюваність, постійність дії. У науковому мовленні конкретизатори на зразок on
les retrouvera … au chapitre suivant, Considérons la phrase,
Reprenons par exemple характеризовано швидше просторовою
ознакою. Вони зазначають, де читач зустріне певне положення,
розв’язання або опис.
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Функціонування форм категорії футуральності в науковому стилі французької мови характеризовано появою не лише
позачасового, але й власне майбутнього значення (загального, проспективного, інтенціонального), хоч це відбувається
досить рідко. Частіше за все воно трапляється в прикінцевих,
резолютивних частинах робіт під час зазначення перспектив
розвитку тих чи тих наукових напрямів, явищ, розроблень,
а також для характеристики певних властивостей або ознак
предмета, які наявні вже в момент написання роботи і виникатимуть у майбутньому, наприклад: Dans les chapitres suivants,
nous aborderons les questions suivantes: quelles perspectives, quel
impact et comment prendre les bonnes décisions?
На думку Н. Шумарової, значення «майбутнього-домовленості» та «майбутнього подальшого викладу матеріалу» є ніби
перехідним моментом, що поєднує два значення [10]. Ці значення не є власними часовими значеннями, оскільки їхнє використання є композиційно мотивованим, але, втім, зберігають,
особливо в значенні «майбутнього подальшого викладу матеріалу», певний елемент майбутнього щодо моменту написання
або читання роботи. Діапазон темпоральних показників у науковому стилі є вужчим, ніж у художньому, а самі конкретизатори
окремих значень відрізняються значною одноманітністю у вираженні якісної характеристики дії і певної спільності лексичного
значення: науковий стиль (souvent, parfois, toujours, d’habitude);
художній стиль (en avenir, dans quelque jours, bientôt etc.).
У науковому стилі, на відміну від художнього, співвідношення різних часових форм (теперішнє – майбутнє, минуле –
майбутнє) не завжди створює ефект перспективи розвитку дії.
Для виявлення основного проспективного значення форм КФ
важливим є не лише співвідношення часових форм всередині речення, але й позалінгвістичні чинники, зокрема цільова
настанова автора та потреба наукового прогнозування.
Функціонування форм категорії футуральності має свої
особливості в науковому стилі, де часова форма використовується не для характеристики часу, а для характеристики якості
або властивості. Якщо в художньому творі зміна дієслівних
форм часу є не лише стилістичним, але й композиційно значущим елементом, то зміна часового плану в науковому стилі
є звичайним засобом викладу матеріалу, який зумовлений традицією [10].
Отже, формам майбутнього часу сучасної французької
мови властивий широкий спектр модальних і прагматичних
функцій, що представлені в різних функціональних стилях
французької мови. У кожному стилі мовлення категорія футуральності виконує низку функцій, які здебільшого притаманні для окремішнього стилю та впливають на функцію власне
категорії футуральності. Особливі стилістичні форми категорії
футуральності трактуємо як форму «футуральні ситуації».
«Футуральну ситуацію» визначаємо як семантико-синтаксичну структуру, що передає узагальнений смисл ймовірної дії/
події в майбутньому та має такі ознаки:
– значення майбутньої перспективної дії/події, яка характеризується семантикою нейтральної або ітенціональної проспективності, що матиме або не матиме місце в близькому або
віддаленому майбутньому;
– наявність граматичних засобів, що передають футуральність зі значенням бажання/декларації або проспективну
модальність із відтінками різних значень, що входять до семантики наміру;

– наявність в семантичному значенні однієї чи більше
ментальних сфер категорії футуральності (категоричного твердження, гіпотетичності, спонукальності тощо).
Кожен стиль французької мови має свою номенклатуру
«футуральних ситуацій», що закріплені за різними функціональними стилями.
Висновки. У науковому стилі французької мови виокремлюємо дві форми футуральної семантики – «майбутнє-домовленість»
та «майбутнє подальшого викладу матеріалу». Серед характерних
рис науково-популярних текстів, що пов’язані з морфологією,
варто назвати наявність пасивної форми дієслова, де необов’язково зазначений діяч, неособових форм дієслова та вживання форм
категорії футуральності в гіпотетичному модальному значенні.
У науковому стилі характерним є вживання форм теперішнього часу дієслова, які, характеризуючи досліджуване явище,
мають позачасове значення. Позачасового значення набувають
і форми майбутнього часу. Чергування форм теперішнього
й майбутнього часів в інших стилях робить мову образною,
«мальовничою», в науковому ж стилі чергування форм теперішнього й майбутнього часів фіксують закономірність явища,
що посилюється контекстом.
Для передавання семантики майбутнього-домовленості (supposons que f…) серед форм категорії футуральності,
окрім теперішнього футурального (Présent), домінують також
модальні конструкції, що передають різні аспектуальні відтінки виконання загальної майбутньої дії. Для цього виду футуральної ситуації характерні форми Impératif зі значенням заохочення до спільної дії. Основною функцією цієї футуральної
ситуації є програмувальна, що забезпечує налаштування читача на сприйняття наукової тематики.
Модальні конструкції зі значенням потреби та форми
Impératif-заохочення, Impératif-спонукання передають майбутнє подальшого викладу матеріалу (envisagé comme, Considérons
la phrase). Особливістю цього виду футуральної ситуації
є вживання дієприкметника минулого часу (Participe passé)
в значенні футурального презенса. Для обох футуральних
ситуацій є однаково вживаними форми Futur simple, Futur
antérieur, Conditionnel. Цей вид футуральної ситуації виконує
супровідну, авторську функцію й забезпечує логічну зв’язаність цілісного сприйняття складного наукового тексту.
Перспективами подальших досліджень є вивчення особливостей функціонування категорії футуральності в офіційно-діловому, художньому та публіцистичному стилях французької
мови, а також з’ясування функціонально-стильових особливостей категорії футуральності в різних типах дискурсу.
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Kirkovs’ka I. Stylistic peculiarities of the grammatical
means, conveying the future meaning in the French
scientific prose style
Summary. The article under consideration focuses on
the linguo-stylistic study of the category of futurality in
the French scientific prose style.
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The aim of the article has been to investigate the semanticstructural peculiarities of the scientific prose style, to
define the types of semantics of futurality in it, to carry
out the linguo-stylistic analysis of the means of semantics
of futurality in the French scientific prose style, to detect
the means of linguistic objectivization of the style mentioned
above. The futural situation is seen in the article as a semanticsyntactical structure, conveying the generalized sense
of the probable action/event in the future and characterized
by explicitly stated features.
It has been concluded that two forms of the semantics
of futurality are distinguished in the French scientific prose
style: “future-arrangement” and “future of further statement
of the material”. Among the typical features of the popular
science texts, dealing with morphology, the passive verb
with the doer, who may not be mentioned, impersonal verbs
and the category of futurality forms usage with hypothetical
modal meaning are to be specified.
To convey the semantics of “future-arrangement” apart
from Present Futural (Présent), the modal constructions,
conveying various aspectual nuances of general future action
carrying out, prevail among the category of futurality forms.
The forms of Impératif with the cooperation motivation
meaning are characteristic of this type of the semantics
of futurality. The major function of this semantics of futurality
is the programming one, letting the reader perceive the science
terminology.
Modal constructions with the meaning of need
and the Impératif-motivation and Impératif-inclination forms
are used to convey the “future of further statement
of the material”. The peculiarity of this type of the semantics
of futurality is the usage of the Past Participle in the meaning
of the Present Futural. Both types of the semantics of futurality
use the forms of Futur simple, Futur antérieur, Conditionnel.
This type of the semantics of futurality has the auxiliary
authorial function and is responsible for the logical consistency
of the complicated science text perceptual unity.
Key words: category of futurality, scientific prose style,
semantics of futurality, Present Futural, future-arrangement,
future of further statement of the material, modal constructions.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭМОТИВНОЙ ФУНКЦИИ
В СЛЕНГЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ «A CONCISE DICTIONARY
OF SLANG AND UNCONVENTIONAL ENGLISH»)
Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблем
реалізації емотивної функції мови в сленгу англійської
мови. Предметом дослідження є лексичний пласт лексем кольору і асоціації, пов’язані з ними. Вони потребують більш детального розгляду, тому що являють собою
одиниці, значення яких зумовлюється також і культурними асоціаціями, і особистим мовним і культурним досвідом носіїв мови. Виявлено специфіку вживання лексем
кольору в сленгу, обґрунтована специфіка реалізації сленгу на прикладі словника «A Concise Dictionary of Slang
and Unconventional English». Виявлена різниця між групами асоціативних лексем кольору в дослідженнях останнього часу і даними, отриманими в результаті дослідження
словника «A Concise Dictionary of Slang and Unconventional
English». У процесі дослідження з’ясувалося, що серед реалізованих прийомів перевага віддається прийомам метафоричного і метонімічного переносу, які найчастіше використовуються для створення нових одиниць сленгу. Колір
у нашому дослідженні здебільшого виступає як додатковий засіб при реалізації метафори і метонімії. Особливості
функціонування лексем кольору в сленгу останнього часу
представлені такими характеристиками: основний масив
лексем кольору в словнику «A Concise Dictionary of Slang
and Unconventional English» належить до традиційно вживаних в англійській мові. Всі вони належать до центральної групи лексем кольору за класифікацією І.В. Макіенко.
Висока частотність використання фразеологічних одиниць і похідних слів пов’язана з базовими особливостями
одиниць сленгу. Лексеми кольору в словнику реалізують
основні базові значення. Колір виступає як додатковий
засіб для реалізації метафори і метонімії. Моделі реалізації метонімії в обох дослідженнях збігаються. У формуванні сленгу останнього часу беруть участь основні
лексеми кольору аналізованого спектра: синій, зелений,
червоний, білий, жовтий, чорний, сірий, коричневий. Найменш вживаними, як і в останніх дослідженнях, є лексеми
«помаранчевий», «пурпурний», «фіолетовий». За набором
асоціативного ряду колірні лексеми «blue» і «grey» частково збігаються. Найбільше символіка кольору в психології,
культурі, релігії та стандартній англійській мові відбивається в прикладах із лексемами «red», «green» та «black»
(О. Мужікова); в нашому дослідженні кольору «червоний«
і «синій» належать до обраних по частотності вживання.
Основний перелік асоціацій, які знайшли відображення
в дослідженні О. Мужикової, не збігається з даними словника «A Concise Dictionary of Slang and Unconventional
English».
Ключові слова: емотивна функція, лексеми кольору,
сленг, емотивність, базові значення, асоціативний ряд,
словник, дослідження.

Постановка проблемы. Эмотивная функция языка и специфика ее проявления в текстах разной степени сложности
выдвинулась в ряд самых сложных семасиологических проблем именно потому, что является важнейшим компонентом
прагматики языка. Она наиболее ярко воплощает в себе его
воздействующую функцию: словесные и несловесные эмоциональные реакции наиболее чутки к эмоциональным стимулам,
в роли которых могут выступать и эмотивы – специальные
средства всех этажей языка [1, с. 15]. Эмоции пронизывают
язык, и какой бы проблемой ни занимался лингвист, можно
с уверенностью сказать, что на каком-то этапе исследования
он сталкивается с определенным аспектом проявления в языке
эмотивной функции [1, c. 18]. Изучением эмотивности занимаются многие дисциплины, однако наиболее полное и подробное освещение эмотивность получила в рамках междисциплинарной науки – эмоциологии или лингвистики эмоций
[2, c. 72]. Одной из основных задач исследователей эмотивного
смысла текста является определение статуса, типа и особенностей функционирования эмотивных единиц в текстах разной
жанровой принадлежности. Эмоциональная лексика и лексика,
обозначающая эмоции, являлись и являются предметом пристального внимания ученых, изучающих проблемы системной
лингвистики, а также исследователей, занимающихся вопросами когнитивной лингвистики и психолингвистики. К ним
относятся, например, Ю.Д. Асперсян, А. Вежбицкая, А.О. Жолковский, Л.Н. Иорданская, Д.Н. Шмелев и другие. Объективная
и представительная картина репрезентации эмоций в языке,
учитывающая взаимодействие разнородных эмотивных элементов и отражающая специфику их использования в различных условиях общения, может быть получена при интеграции
разноуровневых подходов к изучению языка эмоций в рамках
единой концепции на уровне текста [1, с. 46]. Осознание того,
что «язык имеет сердце» [3, с. 7], приводит к созданию новых
работ, в которых изучается взаимодействие эмоций и языка.
Эмотивная лексика – в особенности метафоры и сравнения
в текстах разного уровня сложности, включая художественный
поэтический текст (далее – ХПТ), – не только представлены
отдельными лексическими единицами, но охватывают целостный текст, создавая ментальный концепт.
Отдельной проблемой среди работ, посвященных эмотивной функции языка, является исследование цветообозначений. Цветообозначения в системе языка проявляют себя как
сложные знаковые комплексы, обладающие прагматическим
потенциалом, реализующимся в контексте [4, с. 25]. Они нуждаются в более пристальном рассмотрении, так как представ41
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ляют собой единицы, значение которых обусловливается также
и культурными ассоциациями, и личным языковым и культурным опытом носителей языка.
Лексика с эмотивной семантикой в статусе созначения – коннотативы, передающие эмоциональное отношение
в ХТ (метафоры, сравнения, цветообозначения, фразеологизмы), чья эмотивная доля значения не равнозначна основному логико-предметному значению, – привлекает внимание
исследователей языка не впервые. Объектом исследований
последнего времени выступают, в частности, цветообозначения в сленге, а также образованные от них производные слова
и фразеологические единицы, относящиеся к пласту субстандартной лексики английского языка, в совокупности репрезентирующие концепты цвета [5, с. 15]. Предметом исследования
в лингвистике, посвященной исследованию цветообозначений
в сленге, зачастую являются как структура, содержание и когнитивные признаки концептов [5, с. 8], так и лексический пласт
цветообозначений и ассоциации, связанные с ними. Именно
лексико-семантический аспект эмотивности исследуется очень
активно и давно [1–3]. Это имеет свои основания: в содержательном аспекте лексический уровень является наиболее
репрезентативным.
Анализ последних исследований и публикаций. Цветообозначения – пласт лексики, который рассматривался лингвистами с разных позиций. История цветообозначений подробно рассматривается Н.Б. Бахилиной [5, с. 7]. Т.В. Бочкарева
[5, с. 7] занимается цветообозначениями древнеанглийского
языка, выявляя значимость тех или иных цветообозначений
для англосаксонской культуры. Наибольшей ценностью для
лингвиста обладают ахроматические цвета, составляющие
группы синонимов, необходимые для описания таких базовых
понятий, как свет, блеск, яркость (обычно описывающие мир
героический или мир богов) и темнота, тусклость и мутность
(характерные для описания хаоса). Хроматические цвета обладают меньшей культурной значимостью [5, с. 8]. И.В. Макеенко
[5, с. 8] выделяет «центральную» группу цветообозначений для
русского и английского на основе общих критериев: наличия
у цветообозначения независимо от значения других цветообозначений, свободной сочетаемости, стилистической нейтральности, вхождения в состав устойчивых сочетаний, высокой
частотности употреблений и других. В группу в обоих языках
вошли красный, желтый, синий, зеленый, белый, серый, черный и коричневый цвета [4, с. 9].
Отдельной задачей для исследователей цветообозначений
выступает исследование концептов цвета в сленге. Они могут
быть вербализованы в виде лексико-семантических вариантов
цветообозначений, производных слов, фразеологических единиц, имеющих в своем составе компоненты цветообозначения
[5, с. 11].
Цветообозначения как очень древние единицы несут в себе
культурную память языкового сообщества, обладают некой
символикой в сознании носителя языка и способны вызывать
определенные ассоциации, поэтому ассоциативные связи цветообозначений в сленге – тоже предмет пристального изучения
междисциплинарных наук. Под термином «сленг» понимают
особый слой общеупотребительной сниженной экспрессивной
оценочной лексики, находящейся в состоянии непрерывного изменения. Она характеризуется эмоциональной окраской,
маркированостью и подвижными семантическими границами:
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лексическая единица либо полностью исчезает из языка, либо
переходит на более высокую языковую ступень, т.е. в литературную норму языка [5, с. 15]. Главная черта сленга – экспрессивность – представляет собой отображение в содержании
языковых единиц эмотивного отношения субъекта речи к элементам внешнего или внутреннего мира человека [5, с. 15].
В исследованиях последнего времени [5, с. 16] обнаруживается явное преобладание фразеологической репрезентации
концептов. Лингвисты рассматривают семантическую деривацию, точнее – приемы метафорического и метонимического
переноса как наиболее часто используемые приемы для создания новых единиц сленга. В примерах метафоризации и метонимизации в большинстве случаев наблюдается сочетаемость
компонентов сложных слов и компонентов фразеологических
единиц [5, с. 16].
На сегодняшний день в науке нет устоявшегося и общепринятого определения понятия «сленг»: причиной могут
являться характерные для сленга экспрессивность и изменчивость. Единицы субстандартного языка [5, с. 16] заменяют
в устной речи стандартную лексику, создавая определенный
психологический или социологический эффект. Психологическая составляющая сленга – это, например, эмоциональное состояние, использование юмора или создание близости
общения. Й. Амари считает, что большинство единиц сленга
неживучие, из-за чего считается, что они находятся на периферии языка [5, с. 17]. При этом стоит отметить, что структура
единиц сленга не так однородна, как структура единиц стандартной лексики. Сленгу часто присущи игра слов и творческий подход к словообразованию [5, с. 17].
Одним из современных исследователей, фундаментально
занимающихся сленгом, является К. Эйбл, по мнению которой, сленг – это постоянно меняющаяся группа разговорных
слов и фразеологических единиц (ФЕ), используемых для того,
чтобы определить или подчеркнуть социальную принадлежность или близость с некой группой или некой модой, существующей в обществе [5, с. 18].
Наименования цвета в языке появляются не только посредством названия окружающих предметов («как кровь» – «кровавый», «как молоко» – «молочный»), но и путем заимствования (так, большое число терминов цвета в русский язык
пришло из французского: «бордо», «солитеровый»), путем
словообразования (появляются двусоставные слова, например,
«небесно-голубой» в русском языке).
Цель статьи заключается в том, чтобы описать типичные
особенности употребления цветообозначений в сленге в современных исследованиях и сопоставить их с данными «A Concise
Dictionary of Slang and Unconventional English» [6].
Изложение основного материала. В современных исследованиях последнего времени обнаруживается явное преобладание фразеологической репрезентации цветообозначений.
Метафора является одним из наиболее распространенных способов пополнения лексического и фразеологического состава языка. В результате метафорического переноса у единицы
stick – «палка» – в сленге образуются значения «сигарета
с марихуаной», «карандаш» и другие (название объекта одного класса используется для описания объекта другого класса –
метафорический перенос) [5, с. 7].
Подавляющее большинство экспрессивно окрашенных
наименований создается при помощи метафоры. Одним из
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параметров экспрессивной функции является категория эмотивности, имеющая непосредственное отношение к метафорической природе номинативных единиц [5, с. 8].
Помимо словообразования, единицы сленга образуются
в результате процесса фразообразования: в результате соединения двух слов получается фразеологическая единица – сочетание лексем, семантическое значение которых полностью
либо частично переосмыслено. Цветообозначения в словаре
«A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English»
представлены синим, зеленым, черным, красным, желтым,
белым, серым, коричневым цветами. Данные цвета являются
центральными цветообозначениями, они совпадают с классификацией И.В. Макеенко.
Приведем примеры некоторых из них [6]:
1. Blue: Maltese beer; a mistake, a loss;
Blue bottle: a beadle, a policeman: a Ministry of Defence
uniformed warden: since 1960 at latest.
Blue caps: Service police: from1930.
2. Green: Green – back: a dollar bill.
Green cart: that mythical vehicle in which people are conveyed
to a lunatic asylum;
Have green fingers: to be a successful gardener; to succeed, as
an amateur, with one’s flowers and vegetables.
Green grocer job: a job that has been done badly.
3. Red: Red centre: the island – Am. coll.
Red eye: a flight that takes off late at night and arrives very
early in the morning; its passengers emerging with eyes and from
lack of sleep.
Red Ned: a cheap muscatel wine: Australia, esp. Sydney.
Have a red face: to be ashamed.
Red: a sovereign;
4. Black: Black – beetle: a priest: lower classes. 20 c.
Black marketer: an illegal bookmaker quoting his own prices.
Black show: an unfortunate business;
Black velvet: stout and champagne mixed;
Blacks: printers and journalists.
В формировании сленга последнего времени участвуют
основные цветообозначения анализируемого спектра: синий,
зеленый, красный, белый, желтый, черный, серый, коричневый.
Как и в исследовании О. Мужиковой, обнаруживается явное
преобладание фразеологической репрезентации лексических
единиц. В словаре «A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English» [6] имеются как производные (Green–back:
a dollar bill.), так и фразеологические единицы. Например:
See through blue glasses: to see things from a wrong – generally
depressed point of view. Green joke: a young inexperienced horse;
Brown creatures: lower classes [6].
Среди реализуемых приемов предпочтение отдается
приемам метафорического и метонимического переноса,
которые наиболее часто используются для создания новых
единиц сленга. Например: red cap: a military policeman [6].
Цвета «красный» и «синий» относятся к предпочитаемым по
частотности употребления (по 10 раз). В группах полихромных холодных и полихромных теплых цветов наиболее проработаны концепты синего и красного цветов соответственно. Наименее употребительными при образовании сленга,
как и в исследовании О. Мужиковой, являются цветообозначения «оранжевый», «пурпурный» и «фиолетовый» (по две
единицы).

Цвет в нашем исследовании в большинстве случаев
выступает как дополнительное средство при реализации
метафоры и метонимии. Как и в исследовании О. Мужиковой, для метонимии в словаре «A Concise Dictionary of Slang
and Unconventional English» более всего характерны модели
«часть тела – человек», «вещь – обладатель вещи» и «одежда – человек в одежде». Например: Blue caps: service police:
from1930; Blue eye: a favourite of authority; Blue–shirt: an owner, a manager [6].
В исследовании О. Мужиковой [5, с. 27] имеется перечень
ассоциаций, которые нашли отражение в сленге:
1. Blue: Небо, вода, мечта, беспокойство и депрессия,
опасность и страх, вера (6 ассоциаций).
2. Black: Горе и пустота, темнота, Дьявол и зло, техника
(4 ассоциации).
3. Red: Кровь, коммунизм и социализм, проституция,
запрет, медицина, убийство и вина, огонь (7 ассоциаций).
4. White: Добро и честность нашли отражение (1 ассоциация).
5. Green: Природа и растительность, экология, молодость,
буржуазия (4 ассоциации).
6. Yellow: Золото, зависть и ревность, болезнь, монголоидная раса, трусость, проституция (4 ассоциации).
7. Grey: Старость, скука, собранность и ум (серый деловой
костюм (3 ассоциации).
По мнению О. Мужиковой, более всего символика цветов
в психологии, культуре, религии и стандартном английском
языке отражается в примерах с лексемами red, green и black.
В нашем исследовании ассоциации, которые нашли отражение в сленге, такие:
1. Синий – власть, слава. Например, blue eye: a favourite
of authority. Blue–eyed boy: a pet, a favourite. Blue–eyes and golden ballocks: for one specially favoured: since late 1940s’.
2. Зеленый – деньги, мечта. Например, green–back: a dollar bill. Green cart: that mythical vehicle in which people are conveyed to a lunatic asylum.
3. Черный – власть, еда, бизнес (нелегальный или неуспешный). Например, black–beetle: a priest: lower classes.20 c.
Black marketer: an illegal bookmaker quoting his own prices. Black
show: an unfortunate business. Black velvet: stout and champagne
mixed. Blacks: printers and journalists.
4. Красный – власть, еда, деньги. Например, red – red
cap: a military policeman. Redders: Red wine. Since 1920. Red
Ned: a cheap muscatel wine: Australia, esp. Sydney. Read–handed
tea and bare – footed bread: Anglo–Irish milk in the tea and butter
on bread being prohibited on the fast days.
5. Желтый – власть, еда (дешевая, невкусная). Например, the Yellow Legs: the Royal Canadian Mounted Police, since
1950. Yellow peril: any slab cake that yellowish and not notably
eatable, is served in institutions or sold in canteens.
6. Белый – деньги, обслуживающий персонал. Например, white: a pound 5 note: low sporting; mid. 20 c. Silver; silver
coins. It is also used to refer to platinum. White wings: a dinner
table steward: ships’ stewards.
7. Серый – власть, скука, обыкновенность. Например,
grey: a middle–aged conventionally dressed person. Grey ballocks:
applied to a sour–tempered a sober–sided man. Grey Funnel Line:
the Royal Navy. Grey meanie: a parking policeman in Victoria:
from colour of uniform.
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8. Коричневый – деньги, тяжесть. Например, brown–
back: a 10–shilling currency note (1948–1970). Brown bag: hard
work, with no social or sporting life.
По набору ассоциаций цветовые лексемы «blue» и «grey»
в обоих исследованиях частично совпадают (синий – мечта
в обоих вариантах; серый – скука – в обоих вариантах).
Выводы. Таким образом, особенности функционирования
цветообозначений в сленге последнего времени можно свести
к следующему.
1. Основной массив цветообозначений в словаре
«A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English»
относится к традиционно употребляемым в английском языке.
2. Все они относятся к центральной группе цветообозначений по классификации И.В. Макиенко.
3. Высокая частота использования фразеологических единиц и производных слов связана с базовыми особенностями
единиц сленга.
4. Цветообозначения в словаре реализуют основные базовые значения.
5. Цвет выступает как дополнительное средство для реализации метафоры и метонимии.
6. Модели реализации метонимии в обоих исследованиях
совпадают.
7. Наименее употребительными, как и в последних исследованиях, являются лексемы «оранжевый», «пурпурный»,
«фиолетовый».
8. По набору ассоциативного ряда цветовые лексемы
«blue» и «grey» частично совпадают.
9. Более всего символика цветов в психологии, культуре,
религии и стандартном английском языке отражается в примерах с лексемами red, green и black (О. Мужикова); в нашем
исследовании цвета «красный» и «синий» относятся к предпочитаемым по частотности употребления (по 10 раз).
10. Основной перечень ассоциаций, которые нашли отражение в исследовании О. Мужиковой, не совпадает с данными словаря «A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English».
1.

2.

3.

4.
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Kovalenko I. Peculiarities of the implementation of
the emotive function in the slang of the English language
(on the example of the dictionary “A Concise Dictionary of
Slang and Unconventional English”
Summary. The article is devoted to the study
of the problems of the implementation of the emotive function
of the language in English slang. The subject of the study
is the lexical layer of color designations and associations
associated with them. They need a closer look, as they are
units, the value of which is also determined by cultural
associations and the personal linguistic and cultural
experience of native speakers. The specificity of the use
of slang color words have been revealed, the specificity
of slang implementation has been substantiated on
the example of the dictionary “A Concise Dictionary
of Slang and Unconventional English”. The difference
between the groups of associative color words in recent
studies and the data obtained from the study of the dictionary
“A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English”
have been revealed. As a result of the study, it was found that
among the implemented techniques, preference is given to
the metaphorical and metonymic transfer methods that are
most often used to create new slang units. Color in our study
in most cases acts as an additional tool in the implementation
of metaphors and metonyms. The features of the functioning
of color words in recent slang are represented by the following
characteristics: the main array of color words in the dictionary
“A Concise Dictionary of Slang and Unconventional
English” refers to those traditionally used in English. All
of them belong to the central group of color designations
according to the classification of I.V. Makienko. The high
frequency of using phraseological units and derived words is
associated with the basic features of slang units. The colors
in the dictionary implement the basic values. Color acts as
an additional means for the implementation of metaphor
and metonymy. The models for the implementation
of metonymy in both studies are the same. In the formation
of recent slang, the main color designations of the analyzed
spectrum are involved: blue, green, red, white, yellow, black,
gray, brown. The least used, as in recent studies, are the color
words “orange”, “purple”, “violet”. By the set of associative
series, the color words “blue” and “gray” partially coincide.
Most of all, the symbolism of color words in psychology,
culture, religion and standard English is reflected in
examples with red, green, and black (O. Muzhikova); in our
study, the colors “red” and “blue” are preferred by frequency
of use. The main list of associations that are reflected
in the study of O. Muzhikova does not coincide with
the data in the dictionary “A Concise Dictionary of Slang
and Unconventional English”.
Key words: emotive function, color words, slang,
emotiveness, base values, associative series, dictionary,
research.
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ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ
КОНЦЕПТУ ПРОСТІР У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Анотація. У статті представлено лінгвокогнітивне
моделювання змісту концепту ПРОСТІР у сучасній англомовній картині світу. Простір інтерпретується одночасно і як філософська категорія онтологічного характеру,
і як побутова реалія на фізичному перцептивному рівні.
Сучасні лінгвістичні розвідки розглядають проблему взаємовідносин простору та мови крізь призму суб’єктивного
сприйняття людиною оточуючого середовища, через когнітивні процеси та специфіку репрезентації цих процесів
у мові та мовленні. Дослідження мовних явищ надає змогу
науковцям змоделювати як окремі концептуальні утворення, так і національну та глобальну картини світу загалом.
Лінгвокогнітивна категорія простору в сучасній англомовній картині світу постає як сукупність трьох окремих
і одночасно взаємодіючих систем уявлень – як територія,
яка занята матеріальними об’єктами і не має чітких матеріальних кордонів; як вмістилище, замкнутий простір, обмежений у результаті діяльності людини, природи тощо; як
територія, що не має обмежень і пізнання якої неможливе
звичайними способами сприйняття. Вербальний контур
концепту ПРОСТІР у його англомовному лексичному втіленні являє собою семантичні поля, згруповані за принципом функціонально-семантичної спільності, в яких актуалізована спеціалізована сегментація дійсності. Семантичні
компоненти лексеми «space», виділені в результаті лексикографічної диференціації, засвідчують наявність загальної системи концептуальних ознак (територія, відстань,
вимір, протяжність, космос, місце), які і формують ядро
концепту ПРОСТІР через відповідні номени (area, distance,
dimension, length, size, universe, place). Мовні репрезентації концепту відрізняються максимальною абстрактністю,
інформаційною обмеженістю та семантичною залежністю
від конкретного контексту.
Ключові слова: концепт, простір, концептуальна ознака, номен, буття, картина світу.

Постановка проблеми. Такі поняття, як простір і час,
належать до основних універсальних категорій, які визначають
людську свідомість та є необхідними для формування світосприйняття і розвитку наукової думки. Когнітивна лінгвістика
вивела простір у ранг найважливіших універсальних концептів, доводячи первинність уявлень людини про просторові відношення між предметами та явищами. Дослідники, які вивчали
проблеми просторової семантики [4–7], дійшли висновку, що
ця категорія надає широкі можливості параметризації мовної
картини світу. Актуальність нашого дослідження зумовлена

тим, що, аналізуючи мовні явища, можна змоделювати окремі
концептуальні утворення, що становлять як глобальну загальнолюдську картину світу, так і національну, а в нашому випадку – англомовну картину світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепт
ПРОСТІР є фундаментальним у будові концептуальної
та мовної картин світу, які є взаємопов’язаними, оскільки
концепт як ментальна, мовна та культурна одиниця одночасно належить і свідомості, і мові, і культурі [10, с. 51]. Простір – це те, що вміщує людину, те, що вона може бачити
навколо себе й усвідомлювати. Це середовище всього сущого, «порожнеча», заповнена матеріальними об’єктами, середовище, де відбуваються події. На думку Е.С. Кубрякової,
простір представляє собою узагальнене уявлення про цілісне
утворення між небом і землею, яке є видимим і відчутним на
дотик, частиною якого відчуває себе сама людина. У межах
цього середовища людина може порівняно вільно переміщатися або переміщати інші об’єкти. Це є протяжність, доступна людині в панорамному охопленні у вигляді поля зору під
час її роздивляння чи обзору [6, с. 22].
Протягом всієї історії людства уявлення про простір змінювалися. У первісній архаїчній картині світу простір «оживлений», «одухотворений». Наукова картина світу представлена
двома базовими моделями простору – І. Ньютона та Г.В. Лейбніца. В І. Ньютона простір незалежний від тіл, існує до них.
Він є безперервним, тривимірним, рівномірним, безкінечно
простягається у всіх напрямах, є вічним та незмінним за своєю природою. Г.В. Лейбніц стверджує, що, навпаки, простір
не існує сам по собі, окремо від тіл: «Поняття простору виражає лише розташування у ряд фізичних об’єктів, існує тільки
відношення і порядок співіснування як дійсних, так і уявних
явищ та речей» [12 (3, с. 371–372)] (тут і далі переклад наш).
На думку І.М. Кобозевої, в сучасній картині світу зникає протистояння підходів І. Ньютона та Г.В. Лейбніца до визначення
простору [4, с. 153]. Простір є узагальнена форма буття, її найважливіший атрибут, як не існує матерії, що не має просторових властивостей, так і не існує простору самого по собі, поза
матерією, незалежного від матерії [13, с. 541–542].
Метою статті є лінгвокогнітивне моделювання змісту концепту ПРОСТІР у сучасній англомовній картині світу. Завдання
дослідження включають аналіз сукупності лексичних репрезентацій концепту ПРОСТІР, визначення ядра та периферійних
зон дослідженого концепту, визначення місця концепту ПРО45
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СТІР в англомовній картині світу. Матеріалом дослідження
служать мовні одиниці, що вербалізують концепт ПРОСТІР.
Виклад основного матеріалу. Концепти, які є ментальними утвореннями, що репрезентують одиниці знання та об’єктивуються через значення мовних одиниць [8, с. 95–103]. Шляхом аналізу значень слів та їх сполучуваності можна дати опис
концепту, тобто пояснити, яким чином внутрішні ментальні
процеси реалізуються в мові та мовленні. Концепт, маючи
безкінечно багатий зміст, може бути матеріально вираженим
тільки сукупністю мовних засобів. Як вважає І.А. Стернін,
семантика ключового слова, який номінує концепт, найкращим
чином відображає ядро концепту, але не може повністю вичерпати його зміст [11, с. 62]. Концепт співвідноситься з більш ніж
однією лексичною одиницею і його логічно можна пов’язати
з планом вираження усієї сукупності різнорідних синонімічних
(власне лексичних, фразеологічних, афористичних) засобів, які
описують його в мові [2, с. 47]. Отже, певна мовна одиниця
може виступати в ролі назви концепту, його номену, якщо вона
експлікує стандартизовані уявлення мовців про це явище в найбільш загальній формі.
Виходячи з положення когнітивної лінгвістики про суб’єктивність змісту і структури концепту, І.Ф. Стернін і З.Д. Попова
пропонують польову модель концепту [9]. В ядрі концентрується базовий шар концепту, який представляє собою основні
найбільш конкретні когнітивні ознаки, співвідносні з побутовою свідомістю. Когнітивні шари, для яких характерна більша
абстрактність, становлять найближчу, далеку та крайню периферію концепту.
Тлумачні англомовні словники сучасного періоду [14–17]
пов’язують головне значення слова “space” із визначенням наукового поняття. Але для повсякденного вживання характерні
такі визначення: міра, протяжність чогось, протяжність у довжину, двовимірна протяжність (площа), те, що простягається,
тривимірна протяжність, яка вміщує в собі предмети та явища
дійсності; ділянка земної поверхні; поверхня чого-небудь; відстань. Філософське розуміння простору, де він постає однією
з форм існування матерії, доповнює попередній опис. Більшість когнітологів [6, с. 22–31] сходяться на думці, що сучасна
людина нездатна відволіктися від чуттєвих елементів сприйняття простору, але водночас вона вже не може відмовитися від
наукової концептуалізації простору. Це пояснює, з одного боку,
що під дах одного знаку підводяться різні значення, а з іншого боку – в осмисленнях різних концептів нашої свідомості
постійно присутнє не тільки відбиття об’єктивного світу, світу
«який, він є», але й чисто людське ставлення до світу, зі всією
об’єктивністю його поглядів та оцінок [5, с. 90–91].
Простір як когнітивна категорія постає як сукупність трьох
окремих і одночасно взаємодіючих систем уявлень: 1) простір
як територія, яка зайнята матеріальними об’єктами та, звичайно, не має чітких матеріальних кордонів; 2) простір як вмістилище, замкнутий простір, обмежений у результаті діяльності
людини, природи тощо; 3) простір як територія, що не має
обмежень і пізнання якої неможливе звичайними способами
сприйняття.
Вербальний контур концепту ПРОСТІР у його англомовному лексичному втіленні являє собою семантичні поля, згруповані за принципом функціонально-семантичної спільності,
в яких актуалізована спеціалізована сегментація дійсності.
В основі організації такого семантичного поля лежать сло46

вотвірні, семантичні, парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні відносини.
З метою з’ясування внутрішньої форми номену концепту ПРОСТІР звернемось до його етимології. Слово «space»
походить від латинського слова spatium, що означає «room,
area, distance, stretch of time» [17]. На основі аналізу лексикографічних джерел виділені такі лексико-семантичні варіанти:
1) an amount of an area or of a place that is empty or that is available
for use, empty area; 2) an area or a place that is empty; 3) the quality
of being large and empty, allowing you to move freely; 4) a large
area of land that has no buildings on it; 5) a place, especially a room
or a building that can be used for a particular purpose; 6) also
outer space, the area outside the earth’s atmosphere where all other
planets and stars are; 7) a period of time; 8) in writing/printing,
the part of a line, page or document that is empty; 9) the freedom to
live, think, and develop in a way that suits one; 10) the whole area
in which all things exist and move [16].
Семантичні компоненти лексеми «space», виділені в результаті лексикографічної диференціації, засвідчують наявність
загальної системи концептуальних ознак, які конструюють
цей образ у сучасній англомовній картині світу: територія,
відстань, вимір, протяжність, космос, місце. Відповідні
номени (area, distance, dimension, length, size, universe, place)
і формують ядро концепту ПРОСТІР.
Найближчу периферію концепту ПРОСТІР формують
номени земного простору (world, land, ground, earth, east, west,
north, south, soil), абстрактні номінації простору (location, zone,
region, territory, length, width, depth), номени геополітичних
понять (country, state, republic, kingdom, civilization), повітряного простору (outer space, sky, atmosphere, air), водного простору
(water, ocean, sea).
До зон дальньої периферії належать номени земного простору (island, continent, valley, wood, forest, field), водного простору (river, waterway, lake, stream), абстрактні номінації (way,
direction, course, spot), геополітичні поняття (alliance, border,
boundary, city, republic, empire, union), а також власні, метафоричні та фразеологічні одиниці-номени простору (the UK, the USA,
Eurozone, Europe, European countries, Armageddon, God’s (own)
country, America, Big Apple, paradise, heaven, at the world’s end,
at the back of beyond, in the middle of nowhere, Eden).
Для англомовного середовища особливо характерна репрезентація концепту ПРОСТІР через чисельні дейктичні одиниці,
а саме прийменники (at, on, in, in front of, behind), займенники
(this, that, these, those) та прислівники (here, there) із просторовим значенням. Їх вживання базується на концепції егоцентричного простору «Я – ТУТ – ЗАРАЗ», де за точку відліку
береться мовець-спостерігач, а вибір одиниць залежить від
його локалізації та об’єкта спостереження.
Треба зазначити, що ядро та найближчу периферію концепту ПРОСТІР становлять іменники, що мають загальне значення
локалізації – place, location, area, territory, land, region та інші.
У системі мовних одиниць, номенів концепту згадані іменники
відрізняються максимальною абстрактністю, інформаційною
обмеженістю та семантичною залежністю від конкретного
контексту. У семантиці цих іменників проявляється зв’язок
філософських категорій місця, об’єкта та події. Джерелом для
створення елементу простору виступає деякий об’єкт як матеріальний носій певних просторових ознак, який вступає в певні
відносини з іншими об’єктами.
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Складний абстрактний характер концепту ПРОСТІР найкраще виражений у значенні іменника place. Він активізує
ознаки концепту – місце, об’єкт, подія – одночасно. Місце,
будучи центральним в уявленні людини про простір, служить
орієнтиром у відношенні об’єктів і оточення, не може існувати
окремо, як і об’єкти не можуть існувати без місця. Вербальний
опис простору поза науковим та філософським контекстом втілює стандартне побутове розуміння концепту ПРОСТІР.
Висновки. Загальним для всіх концепцій простору, крім
ньютонівської, є нерозривний зв’язок простору з матеріальними об’єктами. Опис ландшафту чи інтер’єру – це, перш за
все, опис об’єктів, які там розміщені. Тобто, описуючи якийсь
елемент простору, людина виходить із побутового розуміння простору як сукупності об’єктів, які знаходяться в певних
просторових відношеннях між собою. Таким чином, місце, яке
є невід’ємною частиною фізичного/матеріального світу, існує
завдяки когнітивним зусиллям людини як творця, який наповнює оточуюче середовище та об’єкти в ньому сенсом. Вербальна репрезентація концепту ПРОСТІР залежить від наявної
інформації про характер просторових відносин, індивідуальних уявлень мовців та доступні засоби вербалізації в певному
контексті. Перспективним вважаємо подальше вивчення засобів вербалізації концепту ПРОСТІР з огляду на їх словотвірні,
частиномовні, фразеологічні та метафоричні моделі.
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Kurbatova T., Likhosherst O. Linguocognitive
modelling of the concept SPACE content in the modern
English-speaking worldview
Summary. The article presents linguocognitive modelling
of the concept SPACE content in the modern English-speaking
worldview. Space is interpreted as both a philosophical
category and everyday realia on the physical perceptive
level. Modern linguistic researches into interrelation of space
and language consider it through the scope of individual
subjective perception of the environment, cognitive processes
and specific representation of these processes in language
and speech. By studying lingual phenomena, scholars are able
to simulate both separate conceptual formations and national
and global worldviews. The linguocognitive category of space
in the modern English-speaking worldview is presented
as a combination of three interrelated systems of ideas – as
an area occupied by material objects without clear material
boundaries; as a container, a closed area limited by human
activity, nature, etc.; and as an area without constraints which is
not subject to cognition by conventional means of perception.
Following basic principles of cognitive linguistics about
the subjective content and structure of a concept, the concept
SPACE is presented as a filed-like model with its nucleus
and periphery. The verbal contour of the concept SPACE
includes semantic fields grouped according to their functional
and sematic similarity. Semantic components of the lexeme
space distinguished through lexicographic differentiation
reveal some general conceptual features (area, distance,
dimension, extend, outer space, place). Those features form
the nucleus of the concept under study, while its periphery
includes numerous nomens of land, water, air space as well
as geopolitical, metaphorical and phraseological nomens.
Most lingual representations of the concept are abstract
and semantically dependent upon the context.
Key words: concept, space, conceptual feature, nomen,
being, worldview.
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ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ
ЗА ДОПОМОГОЮ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ
Анотація. У цій статті автор розглядає сценарний підхід як один із методично-дидактичних підходів з урахуванням комунікаційних потреб у реальних ситуаціях для тих,
хто планує працювати за фахом в іншомовному середовищі (на прикладі Німеччини). Сценарний підхід є наявною
практикою в країнах, де можуть існувати різні традиції
у викладанні і вивченні іноземних мов і в освіті дорослих.
Більшість робочих місць пропонують багате мовне середовище, яке є хорошим джерелом інформації для студентів.
Кожна ситуація як на роботі, так і в аудиторії є можливістю
вивчення мови. Хороший мовний курс, належним чином
адаптований до вимог робочого місця, сприяє поліпшенню
знань, якості роботи та комунікації, а також поліпшує перспективи кар’єрного росту. Ми маємо критично досліджувати поточні підходи і практики та інтегрувати їх справжні
елементи в комплексну, узгоджену модель. Сценарії є ключовим інструментом під час розробки та проведення аналізу потреб у комунікації на конкретному робочому місці. На
відміну від засвоєних функцій мови, сценарії краще сприяють визначенню відповідних комунікативних завдань
конкретного робочого місця і певної групи співробітників
або клієнтів. Вони також забезпечують керовану модель
контекстних мовних ситуацій, яка описує складність
мови, показуючи взаємозалежність і взаємодію різних
компонентів на різних рівнях мови. Сценарії створюють
специфічний зв’язок між аналізом потреб у комунікації
і навчанням мови. Вони варіюються залежно від галузі,
компанії та виду діяльності, забезпечують необхідну основу для планування курсів і вироблення загальних і конкретних навчальних цілей. Сценарії дають викладачам
та студентам огляд сфер завдань, які необхідно освоїти,
і поміщають різні мовні елементи, які необхідно передати
й отримати, в більш автентичний контекст. Сценарії безпосередньо пов’язані із завданнями, які люди виконують
у своєму повсякденному житті на робочому місці і в інших
ситуаціях. Під час вивчення мови сценарії дають змогу
студентам, які вивчають мову, практикуватись у використанні цільової мови в реалістичній, але імітованій формі,
або у разі неформального навчання як справжнього спілкування. Автор пропонує заснований на сценарії підхід
як інструмент для включення результатів аналізу потреб
у комунікації в навчальну програму, але рекомендує одночасне використання інших підходів.
Ключові слова: сценарний підхід, робоче місце, іноземна мова, викладання, Німеччина.

Постановка проблеми. Програма модернізації освіти ставить перед сучасними вузами завдання формування у студентів
нової системи універсальних знань, умінь і навичок, а також
досвіду самостійної діяльності та особистої відповідально48

сті. Натепер набули поширення інноваційні методи навчання,
які дають змогу використовувати нові технології викладання.
Такими методами є, зокрема, контекстне навчання, імітаційне навчання, проблемне навчання, модульне повне засвоєння
знань, дистанційне навчання. Новою парадигмою розвитку
вищої освіти в європейському просторі є компетентнісний
підхід. Компетентнісний підхід відзначається такими характеристиками, як: орієнтація на формування особистості фахівця,
професіонала; міждисциплінарна модель навчання; інтерактивні форми навчання; професійно орієнтована спрямованість.
У разі компетентнісного підходу результат навчання описується компетенціями. Якість освіти за вищезазначеними ознаками
оцінюється відповідно до рівня оволодіння різними знаннями,
уміннями, навичками та здібностями, які дають змогу досягти
успіху в житті. У такій ситуації великого значення у навчанні
іноземних мов набувають як активні, так і інтерактивні методи навчання. Активні методи – це форма взаємодії студентів
та викладача, за якої студенти є активними учасниками під час
заняття та спілкуються з викладачем на рівних правах. На відміну від активних методів, інтерактивні орієнтовані на більш
широку взаємодію студентів не тільки з викладачем, а й один
з одним, причому активність студентів є домінуючою. Роль
викладача у цьому разі зводиться до скеровування діяльності
студентів на досягнення цілей уроку. Серед прийомів як активного, так і інтерактивного навчання натепер особливої уваги
заслуговує імітаційне навчання. Специфіка імітаційного навчання полягає в моделюванні в навчальному процесі різного
роду відносин і умов реального життя. Під час імітаційного
навчання може відбуватись як аналіз конкретної ситуації, так
і моделювання невирішеної ситуації. Як навчальні ситуації
використовуються реальні обставини та ситуації повсякденного життя та професійної діяльності, тобто застосовується сценарний підхід (Szenario-Methode) [5; 7; 8; 9]. Нині цей
метод використовується в багатьох сферах безперервної освіти.
Сценарний метод дає можливість розглядати майбутні рішення з різних точок зору і передбачати майбутнє, вміти будувати
майбутнє або приймати рішення. Термін «сценарний метод»
був залучений для педагогічних цілей відносно недавно. Спочатку термін «сценарій» був введений Г. Каном у рамках стратегічних досліджень. У книзі Г. Кана та А. Вінера, яка вийшла
в 1967 році, наводиться перше наукове визначення: «Сценарій –
гіпотетична послідовність подій, побудована для зосередження
уваги на причинно-наслідкових зв’язках і точках прийняття
рішень» [8]. На думку В.П. Демкіна та Г.В. Можаєвої, педагогічний сценарій – це «цілеспрямована, особистісно-орієнтова-
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на, методично вибудувана послідовність педагогічних методів
і технологій для досягнення педагогічних цілей і прийомів»
[2]. У цій статті ми представляємо методично-дидактичний
підхід, який використовується в Німеччині, а саме сценарний
підхід. Він є частиною дидактичного і методологічного розвитку викладання та вивчення іноземних мов в Європі протягом
останніх десятиліть XX століття та натепер. Сценарний підхід
відзначається тривалою практикою застосування в різних країнах, які мають різні традиції викладання і вивчення іноземної
мови у навчальних закладах та освіти дорослих з метою забезпечення мовного спілкування на робочому місці. Отже, використання сценарного методу може бути доцільним як інструмент
для впровадження результатів аналізу потреб у комунікації
в навчальну програму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї теми.
У сучасній вітчизняній педагогіці термін «сценарій» ще не
набув широкого застосування, проте його використання розширюється. Цьому сприяють масштабні трансформаційні процеси
в Україні, які стосуються не лише політики та громадянського суспільства, але й галузі освіти. Проблеми реформування
професійної освіти та питання, яку роль відіграють у цьому
іноземні мови розглядались разом з іншими темами на освітньому конгресі «Школа майбутнього – шанси та перспективи»
(Київ, 2018). Темі сценарного методу був присвячений воркшоп «Робота за сценарієм», який проводила доктор Андреа
Даазе, університет Білефельд. У ході воркшопу були коротко
представлені основні засади методу побудови сценарію, а саме:
дефініція поняття, походження та становлення, місце в класифікації дидактично-методичних принципів та місце цього
методу в дидактиці. А. Даазе на базі накопиченого нею досвіду
роботи за цією тематикою обґрунтовано закликала до широкого
використання сценаріїв у ході курсу вивчення мови [4].
Наталія Слей, ад’юнкт-професор Інституту іноземних мов,
Монтерей (Каліфорнія, США), у своїй статті «Сценарій як засіб
навчання іноземної мови» розглядає можливі варіанти сценаріїв на різних етапах навчання іноземних мов: початковий,
проміжний і просунутий рівні [3]. На думку Слей, занурення
студентів у мовне середовище на основі використання сценаріїв, наближених до реальної життєвої ситуації, дає змогу студентам не тільки поліпшити володіння мовою, але і потенційно
підвищує мотивацію студентів, оскільки автентичні ситуації
викликають особистий інтерес і розвивають техніку мислення
за допомогою вирішення питань проблемного характеру.
Дао Тхі Нгок Ань, викладач психолого-педагогічного
факультету Ханойського педагогічного університету (В’єтнам),
розглядає сценарій як елемент симуляційного навчання. У його
статті приділяється увага імітаційному навчанню як навчанню, за якого студент усвідомлено виконує дії в обстановці, що
моделює реальну, з використанням спеціальних засобів навчання [1]. Він вважає, що науково-педагогічна робота, здійснювана в сценарному напрямі, може підвищувати якість навчальних
занять у вищій школі, що призведе до позитивних змін навчального інтересу студентів.
Проєкт Odysseus (Odysseus Network) у складі ініціаторів
проєкту Матильди Грюнхаге-Монетт, Німецький інститут освіти дорослих у Бонні, Андреаса Клеппа, Вища народна школа,
Брауншвейг та Аннет Бернтсен з університету Амстердама,
був частиною програми Європейського центру сучасних мов
(ECML) на 2000–2003 роки, спільно організований і фінан-

сований Радою Європи і Генеральним директоратом з освіти
та культури Європейської комісії [6]. Проєкт був присвячений питанням вивчення іноземної мови, пов’язаної з професійною діяльністю. У рамках проєкту були залучені експерти
з інших європейських країн і установ, здійснені обмін досвідом
і вивчення відповідних теоретичних, організаційних, лінгвістичних і методологічних питань, які стосувались вивчення
мови. У звіті проєкту розглядаються підхід на основі завдань,
підхід на основі сценаріїв і підхід на основі контенту. Зазначається, що сценарій є ключовим поняттям у методичній та педагогічній розробці навчальних планів, матеріалів і тестування.
Він з’явився в Німеччині з моменту опублікування мовних
специфікацій для сертифіката Deutsch für den Beruf (німецька
для професійних цілей). Це був базовий підхід і модель для
перегляду сертифікатів європейської мови наприкінці 1990-х
років, виконана групами міжнародних експертів Німецького
інституту освіти дорослих (DIE) для дев’яти європейських мов
[6]. Сценарний підхід був рекомендований для інтегрування до
навчальної мовної програми як такий, що забезпечує здатність
адекватно й активно взаємодіяти в певному соціальному контексті та допомагає виконувати завдання, з якими люди стикаються в своєму повсякденному житті та в професійній сфері.
Сценарний метод розглядається здебільшого в роботах
зарубіжних авторів. Автор вважає доцільним присвятити статтю особливостям цього підходу, щоб привернути увагу до
напрацьованих методик, за допомогою яких викладачі мови
можуть розширювати свій професійний розвиток, розуміти
і управляти середовищем навчання з огляду на вимоги професійної освіти.
Мета. Метою роботи є визначення особливостей застосування сценарного методу у професійній освіті в Німеччині
у вивченні німецької мови як другої мови та аналіз можливостей використання сценарного підходу як засобу підвищення
якості навчання студентів.
Виклад основного матеріалу. Навчальний процес – це
постійна взаємодія людини (студента) з її оточенням і досвідом. Роль викладачів полягає не стільки в передачі знань, скільки в організації та контролі навчального процесу, інформуванні
студентів про їх навчання і про зміни, які викликає навчання.
Відображення і аналіз як змісту, так і самого процесу навчання
сприяють активній участі студентів, і, як наслідок, трансформації практики і досвіду. Студенти мають усвідомлювати цілі
і завдання свого навчання і способи, якими воно відбувається.
У конкретному випадку мовного забезпечення для професійних цілей консультативна роль викладачів не має обмежуватися аудиторією, а може включати участь різних комунікаційних
партнерів на підприємствах із налагодженням партнерських
відносин та аналізуванням комунікаційних потреб. Німецькі
спеціалісти вважають, що в Німеччині більшість робочих місць
пропонують багату мовну середу, яка є хорошим джерелом
інформації для студентів [5; 9]. Кожна ситуація як на роботі,
так і в класі є можливістю вивчення мови. Сценарний підхід,
який не фокусується виключно на мовних потребах і недоліках
студентів, охоплює практику спілкування на робочому місці
майбутнього фахівця. Зміст сценаріїв максимально наближений до природних процесів спілкування в реальному житті. Під
час розробки сценаріїв використовуються різні методи і форми викладання мовної діяльності: інтерв’ю, дискусії, рольові
ігри тощо. Подібні заходи іноземною мовою показали ефектив49
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ність використання ситуативно зумовлених сценаріїв у процесі
навчання мовної діяльності. Такий підхід допомагає готувати
студентів до реалій життя, професійної та громадської діяльності, до успішного спілкування в іншомовному середовищі.
Залежно від рівня підготовки студентів обираються відповідні сценарії, які розглядають ситуації і тематики для іноземної
мови, що вивчається. Сценарій у цьому контексті є ланцюжком
вигаданих, пов’язаних з діями завдань з реалістичним фоном.
Ролі та індивідуальні усні або письмові ситуації спілкування,
що виникають у відповідному сценарії, визначаються заздалегідь і завжди пов’язані з робочим і живим світом учасників
курсу. Мета сценарію полягає в тому, щоб зануритися в реалістичну ситуацію, щоб змоделювати абсолютно конкретні
мовні дії, такі як, наприклад, можливість майбутнього фахівця
спілкуватися з клієнтами, проводити зустрічі і документувати
інформацію. На відміну від рольової гри, сценарій завжди складається з декількох послідовних ситуацій спілкування. Наприклад, крок 1: телефонна розмова (замовлення від клієнта), крок
2: електронна пошта (підтвердження замовлення) і крок 3:
розмова (інформація для керівника) [9, с. 6]. Виходячи з цього
визначення терміна сценарію, нижче пояснюється, як сценарії,
засновані на потребах учасників, формують основу для планування курсу, його виконання та оцінювання результатів. Така
цілісна концепція щодо планування і реалізації курсів професійної мови і є сценарним методом. Коли йдеться про заходи
та дидактичні питання навчання другої мови, особливо в професійній сфері, під час лекцій, які пропонуються відповідними
інститутами, мовними школами або в навчальному каталозі
навчальних заходів Німеччини, термін «сценарій» або «сценарний метод» зустрічається дедалі частіше. Самим терміном
пропонується ідея, що це можуть бути послідовності дій, запозичених для вивчення мови з конкретного світу праці [9]. Крім
того, йдеться про розвиток мовної дидактики, а саме, що надто
вузьке обмеження викладання іноземної мови за основними
лінгвістичними аспектами отримує можливість розширення зі
зростанням комунікативної компетенції. Концентрації на технічних навичках і навичках грамотності вже не досить, отже,
центральною темою для ефективного навчання як для набуття
кваліфікації, так і для підвищення рівня знань (у разі післядипломної освіти) є розвиток методологічних, соціальних і особистих навичок. Особлива увага приділяється поліпшенню
спілкування і співпраці. Тому під час розгляду можливостей,
пропонованих сценарним методом для професійного навчання
німецької мови як іноземної, потрібно висловити кілька міркувань про історію виникнення цього методу.
Розвиток сценарного методу у викладанні мов у Німеччині можна розглянути на прикладі навчання всередині компаній
та заходів компаній, пов’язаних з підвищенням кваліфікації.
Зокрема, це компанії ERFA wirtschaft language (мережа для просування спілкування іноземними мовами на підприємствах),
а також Henkel у Дюссельдорфі, чиї філії та сфери діяльності
набули широких масштабів міжнародного співробітництва.
Відправною точкою послужили загальні міркування комерційних інструкторів з вирішення ділових питань щодо тематичних
досліджень під час занять на підприємствах. Було встановлено,
що учні мусили мати можливість систематично і конструктивно використовувати загальний бізнес-контекст. Типові сценарії мають знайомити їх з методами стратегічного планування
у виробничій практиці. При цьому зростаюча глобалізація
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в повсякденній професійній діяльності враховувалася шляхом
переміщення тематичних досліджень за кордон і додавання
текстів і завдань на іноземних мовах. Практичні приклади мали
бути представлені англійською, французькою або іспанською
мовами, зокрема, нові стратегії продажів обговорювалися
зазначеними іноземними мовами. Тому інтегрування цієї процедури безпосередньо до навчання іноземної мови було очевидним. Також існував стимул з боку Total Quality Management
(TQM), загально-організаційного методу безперервного підвищення якості всіх організаційних процесів, виробництва
і сервісу. Тематичне дослідження і рольові ігри були адаптовані
для навчання мови на робочому місці і змішані в новий метод
навчання для практики викладання мови. І мовний курс, і мовний іспит були засновані на концепції спілкування і практичної
діяльності, яка була орієнтована на типові ситуації і завдання
комерційного робочого місця. Вони використовували типові
бізнес-кейси власних компаній, які були справжніми, і надавали достатню кількість матеріалу для типових ситуацій спілкування на робочому місці. Водночас методологія сценаріїв почала використовуватись низкою компаній для розробки та оцінки
прогресу в навчанні студентів та персоналу в галузі освіти
та професійної підготовки. Переваги цього методу визнали як
загальноосвітні школи, так і професійно-технічні заклади освіти. Використання сценарного методу набуває фундаментального характеру з далекосяжними наслідками. Відправною точкою
всіх уроків є професійна практика. Це означає, що планування заходів курсу засновано насамперед на типових вимогах
і завданнях, потрібних для професійної діяльності. У результаті мова стає символом служіння, а спілкування стає засобом
для досягнення практичних цілей. Розглядання питань, що не
відповідають практичним вимогам професії і не стосуються
інтерактивного, комунікативного та орієнтованого на дії контенту, відбувається в обмеженій формі або навіть виключається з програми. Якщо в техніко-економічному сценарному
методі акцент робиться на інструментах планування, пов’язаних з процесом, і на факторах, що визначають можливий розвиток, то основна увага у навчанні другої мови на робочому
місці зазвичай більше приділяється спілкуванню та мовленню
для вирішення конкретного робочого завдання. Проте навчально-дидактичні та методологічні аспекти є типовими в обох
випадках. Отже, навчання розуміється як активний, конструктивістський процес [9]. Сценарії розробляються в групах, що
забезпечує високий рівень активного й ефективного навчання
за допомогою спільного проєктування, спілкування, спільної
роботи і взаємодії. Навчання відбувається в цілісних, складних
ситуаціях, які враховують індивідуальний досвід і дають змогу
перейти до майбутніх ситуацій.
Сценарний метод у сфері професійної мови, зокрема, для
професійної німецької мови як другої (DaZ), заснований на
чотирьох передумовах:
– Орієнтація на виробничий процес. Для студентів, що
проходять практику за фахом, акцент має бути зроблений на
типових робочих процесах практики. Відправною точкою всіх
міркувань є типові ситуації з відповідними комунікаційними
подіями з відповідних професійних галузей, меншою мірою
ситуації, пов’язані зі специфічною професійною теорією.
– Орієнтація на конкретні дії. Завдання мали бути інтерактивними. Від самого початку (включення), прямуючи до
мети, запропонованої рамками ситуації. Важливо, щоб завдан-

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
ня вимагали від учасників власних рішень, від яких залежить
вирішення проблеми або виконання завдання.
– Контекстуалізація. Завдання мали бути вбудовані
в типову ділову ситуацію, до сценарію. Вони обробляються
з урахуванням контексту і пов’язані між собою ланцюжком
сюжетів. Відсутня суто внутрішньо-текстова точка зору відповіді на питання знань.
– Орієнтація на результат. Прогрес у навчанні вимірюється за допомогою відповідного ланцюжка дій. Метою є практична діяльність, а не іспит. Учасник має підтвердити, що він може
впоратися з типовими ситуаціями на робочому місці [9, с. 10].
У 2003 році професор доктор Едгар Хайнекен сформулював
важливі основи психології навчання сценарного методу для
навчання іноземних мов у професійній сфері [7]. Наведемо
деякі важливі аспекти:
– Ефективне навчання іноземної мови має бути розроблено так, щоб учень міг отримати організовані лінгвістичні контекстуальні знання.
– Учень мусить мати можливість інтегрувати знання в свої
когнітивні схеми. Під цим розуміють збереження в пам’яті
інформаційних пакетів або складних контекстів.
– Схеми пов’язують характеристики об’єкта, епізоду
або етапів дії. У разі належного структурування вони завжди
будуть доступні та краще пам’ятатимуться.
– Сильніша орієнтація на дію сприяє набуттю здатності спілкуватися іноземною мовою. Оскільки комунікація
має характеристику процесу, структури процесу комунікації
у вивченні мови відіграють важливу роль.
– Часто повторювані події і дії уявляються в пам’яті у вигляді скриптів. У такому скрипті (сценарії, сюжетній лінії) певні
сцени наводяться у вигляді змінних просторів, які в конкретному
випадку мають бути заповнені конкретними значеннями.
– Тільки в цілеспрямованих діях іншомовні декларативні знання (незалежний словниковий запас і знання граматики)
перетворюються на процедурні знання і, отже, на практичні
знання і навички [9, с. 11].
Якщо висловитись у спрощеній формі, то учасники курсу мають здійснювати типове спілкування на робочому місці
в формі типових мовних актів у послідовних ланцюжках процесів. Це можна зробити різними способами. Основна увага
буде приділятися звичайному ходу цієї дії, від вітання до закінчення роботи, коли різні учасники будуть брати на себе різні
етапи процесу. Однак, як правило, низка мовних актів послідовно об’єднується, кожний з них підтверджується підбіркою
необов’язкових описів (наприклад, обговорення аспектів, опис
фактів) відповідно до обставин економічного обґрунтування.
Важливо, щоб мовні дії в кінцевому підсумку не розглядалися
ізольовано, а були вбудовані в ситуаційний контекст. Цей контекст визначає послідовність розумно узгодженого ланцюжка
дій, що призводить до прийнятного результату. Як структурний
принцип для типових мовних актів і необов’язкових описів
застосовуються Загальноєвропейські компетенції володіння
іноземною мовою (GER) або переглянута редакція Німецької
торгово-промислової палати (DIHT) для професії «Європейське
робоче місце». Ґрунтуючись на цьому, мовні дії і необов’язкові
описи можуть бути визначені більш конкретно. Описи навмисно носять загальний характер і допомагають з призначенням
і структуруванням. Якщо є конкретна цільова група з чітко
визначеним описом роботи, мовні дії і відповідні необов’язкові

описи мають бути адаптовані до конкретної ситуації, можливо,
мають бути перевизначені. Виходячи з цих міркувань, створюються передумови для мовного курсу, орієнтованого на робоче
місце і дію. Зважаючи на ці передумови, можуть бути розроблені подальші кроки з оцінки потреб, планування уроку, його
реалізації та оцінки результатів навчання.
Перераховані вище міркування стосуються вивчення мови
в цілому. У разі особливого розгляду застосування сценарного
методу у професійній німецькій мові як іноземній мові насамперед рекомендується вказати відповідні професійні поля і цільові групи. Після вивчення відповідних профілів роботи і після
обговорення з менеджерами з персоналу і фахівцями-практиками можна виділити найбільш важливі ситуації спілкування.
Планування курсу, орієнтоване на сценарний метод, може бути
описано як орієнтація на мету навчання або як зворотне планування. Якщо студенти бажають успішно працювати над таким
завданням, їм зазвичай потрібна низка дій, за допомогою яких
вони активують, використають на практиці або доведуть до
автоматизму необхідні лінгвістичні засоби або допоміжні навички. Таким чином, планування уроку виконується послідовно
починаючи від цільового завдання. Така форма планування
є основою для успіху сценаріїв навчання. Планування курсу,
орієнтоване на сценарний метод, послідовно орієнтоване на
процес, на дію і на завдання.
Висновки. Наведений вище огляд показує, що сценарний
підхід є специфічним для відповідних навчальних груп, отже,
навчальні матеріали можуть використовуватися тільки частково, адже процес навчання ґрунтується не на темах, викладених
у підручнику, а на ситуаціях спілкування, необхідних для конкретних (потенційних) робочих місць. Проте сценарний підхід
може бути рекомендований як інструмент для впровадження
результатів аналізу потреб у комунікації до навчальної програми. З огляду на те, що сучасна людина часто змушена змінювати місце роботи (за середніми європейськими оцінками – майже 4–5 разів протягом життя), у навчанні студентів іноземної
мови не слід обмежуватись тільки сценарним підходом. Досвід викладачів мови, які використовують такий підхід, може
бути корисним з метою збагачення професійної термінології
та забезпечення продуктивної комунікації майбутніх фахівців
в їх робочому середовищі.
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Lysenko H. Learning German for professional purposes
using the scenario-based approach
Summary. In this article, the author considers
methodological-didactic approach: the scenario-based
approach (case Germany).
Scenario-based approach
represent the current practice in institutions and countries,
which have different traditions in foreign language teaching
and learning and in adult education. Most workplaces
offer a rich language environment, which is a good source
of information for the students. Every situation, at work as
well as in the classroom, is a language learning opportunity.
A good course, well geared to workplace requirements, can
improve knowledge, work quality and communication as well
as career prospects. We should critically investigate the current
approaches and practices, and integrate their valid elements
into a comprehensive, coherent model. Scenarios are a key
instrument in designing and carrying out communication needs
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analysis in the workplace. They are a better tool than language
functions for identifying the relevant communicative tasks
of a specific workplace and a specific group of employees or
workers. They also provide a manageable model of contextual
language situations, which describes the complexity
of language, showing the interdependence and interplay
of the various components from the different levels of language.
Scenarios are a central link between communication needs
analysis and language teaching. The scenarios themselves
vary according to branch, company and activity. They provide
the essential basis for planning courses and working out
general and specific learning objectives. The scenarios give
lecturers and students an overview of the task areas, which
need to be mastered, and put the various language elements
which have to be conveyed and acquired in a more authentic
context. Scenarios are directly related to tasks people carry out
in their everyday life at the workplace and in other contexts.
In language learning, scenarios enable language students to
practise using the target language in a realistic but simulated
way or, in informal learning, as genuine communication.
The author proposes a scenario-based approach as a tool for
incorporating the results of a communication needs analysis
into the curriculum, but recommends the simultaneous use
of other approaches.
Key words: scenario-based approach, workplace, foreign
language, teaching, Germany.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ
АНАЛІЗ АНТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Анотація. У статті розглядаються спільні та відмінні
риси антонімів в українській та англійській мовах. Зроблена спроба аналізу та виявлення типологічних подібностей
і відмінностей між антонімами таких різносистемних мов,
як українська та англійська, а також вивчення принципів
їх класифікації. Розглянуто варіанти розподілу антонімів,
виходячи зі структурного принципу.
Методологічною основою цієї розвідки стали дослідження семантики лексичних одиниць, значимість антонімічних відносин у системі мовних зв’язків. Одним зі
способів глибокого проникнення в сутність мовного явища
служить його порівняльно-типологічний аналіз, що розкриває універсальне і специфічне в кожній з мов, що зіставляються, стосовно конкретної мовної одиниці і категорії.
Порівняння являє собою найважливіший універсальний метод виявлення структурних рис, характерних для
певного мовного явища, що дає змогу при цьому визначити своєрідність кожного окремого члена. Таким чином,
порівняльний метод дослідження краще за інших сприяє
розумінню і виявленню специфіки кожної з мов, що зіставляються.
Розглянуто точки зору дослідників щодо місця антонімів у лексико-семантичній системі мови і обґрунтовано
диференціацію антонімії.
Визначено сутність розуміння поняття «антонімія»,
за якого в лексичному значенні слів відображена їх протиставленість одне одному. Головним критерієм антонімії
є постійне, спільне використання таких слів у контекстах.
Склад антонімів у розглянутих мовах досить широкий
і різноманітний. Зазвичай протиставляються слова, що
містять у своєму значенні будь-яку ознаку чи якість, найчастіше це прикметники. Практично всі якісні прикметники мають антонімічну пару.
Розуміння структурних і семантичних можливостей
антонімічних опозицій дає змогу найбільш правильно
і раціонально використовувати антоніми в мові, вибирати
інформативно найбільш значущі з них. А це є важливою
характерною ознакою творчого використання лексичного
багатства української та англійської мов.
Ключові слова: антонім, протилежність, структурний
принцип, аналіз, класифікація.

Постановка проблеми. Українська та англійська мови
мають багатий словниковий запас, який ми використовуємо,
коли описуємо свої почуття, предмети і явища навколишнього світу, викладаємо свої вимоги і намагаємося щось довести.
Для цього в своїй промові ми використовуємо антоніми, які

є лексичними способами вираження категорії «протилежності» у мові.
Антоніми є об’єктом вивчення протягом багатьох років,
проте в сучасній науці про мову відсутні як єдиний підхід до
їх вивчення, так і єдність поглядів на їх лінгвістичний статус.
У зв’язку з цим необхідно визначити місце такого явища в лексико-семантичній системі мови і обґрунтувати диференціацію
антонімії.
Одним зі способів глибокого проникнення в сутність мовного явища служить його порівняльно-типологічний аналіз, що
розкриває універсальне і специфічне в кожній з мов, що зіставляються, стосовно конкретної мовної одиниці і категорії.
Порівняльне дослідження еквівалентних мовних структур
в українській та англійській мовах дає змогу виявити загальні
та специфічні національні риси мов порівняння. Проведення
подібних досліджень необхідно для встановлення ознак, що
характеризують лексикон будь-якої мови, для типології лексико-семантичних систем за сукупністю виділених рис.
Актуальність теми дослідження визначається загальнотеоретичною значимістю антонімічних відносин у системі
мовних зв’язків і їх недостатньою розробленістю в порівняльно-типологічному аспекті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження
семантики лексичних одиниць було і залишається однією з найбільш важливих і актуальних семасіологічних проблем.
Перші спроби порівняльних досліджень були здійснені ще в XIV столітті (зіставлення французької мови з латинською у 1531 р. Ж. Дюбуа і грецькою у 1539 р. А Етьєнном),
ідея зіставлення мов сходить до «Курсу загальної лінгвістики»
Ф. де Соссюра. Однак її активний розвиток почався з розробки гіпотези лінгвістичної відносності Е. Сепіра і Б. Уорфа. Як
особливий розділ мовознавства типологія отримала розвиток
у XIX столітті.
Ідеї Ф. де Соссюра про порівняльний опис мов були розвинені його учнем Ш. Баллі у роботі «Загальна лінгвістика
і питання французької мови» (1932), яка дала початок низці
робіт порівняльного характеру. Ш. Баллі вважав, що порівняльне вивчення двох мов дає можливість описати «їхні характерні
риси, які особливо легко дають змогу виявити оригінальність
кожної з них, та загальний тип, який кожна з них представляє»
[1, с. 38].
Питання порівняльного вивчення лексики знайшли своє
відображення в роботах Л.В. Щерби, В.Г. Гака, Д.Н. Шме53
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льова, В.Н. Ярцевої, В.Д. Аракіна, А. Мейе та інших. Натепер
порівняльні дослідження семантики набувають усе більшого
значення. Залежно від мети порівняльного дослідження порівнянню можуть піддаватися різні яруси, пласти мовної системи.
Крім того, предметом дослідження можуть бути всілякі мовні
явища, а також елементи системи на різних етапах розвитку.
Мовний феномен, або факт, стає більш зрозумілий, якщо його
розглянути через спектр відмінних і подібних ознак двох або
кількох мов.
Що стосується саме англістики, то важливу лепту у дослідження англійських антонімів вніс Дж. Лайонз, який мав тенденцію диференціювати глобальне розуміння антонімії. У своїх роботах «Структурна семантика» і «Введення в теоретичну
лінгвістику» Дж. Лайонз представив свого роду класифікацію
всіх антонімів за типами протилежностей. Далі в нашій роботі
ми розглянемо виділені ним групи порівняно з українськими
еквівалентами [2, c. 47].
Мета статті – виявлення типологічних подібностей і відмінностей між антонімами таких різносистемних мов, як українська
та англійська, а також вивчення принципів їх класифікації.
Виклад основного матеріалу. Мова є живим, постійно
і активно мінливим організмом. Піддається зміні граматична будова мови, нейтральні слова набувають стилістичного
забарвлення і навіть інших значень, щодня з’являються нові
слова і виходять з обігу ті, які зовсім недавно були актуальними. Завдяки цим впливам і формується сучасна мова спілкування. Під час вивчення будь-якої мови треба знати її історію,
процеси, які сформували її словниковий склад, а також використовувати певну методологію.
Порівняння являє собою найважливіший універсальний
метод виявлення структурних рис, характерних для певного
мовного явища, що дає змогу при цьому визначити своєрідність кожного окремого члена. Таким чином, порівняльний
метод дослідження краще за інших сприяє розумінню і виявленню специфіки кожної з мов, що зіставляються.
Необхідно відзначити, що типологічним методом досліджуються мови незалежно від їх спорідненості з метою встановлення подібностей і відмінностей конститутивних одиниць
і відносин між двома або кількома мовами. За допомогою
методів порівняльної типології розкриваються індивідуальні
особливості конкретної мови і разом з тим риси, загальні у неї
з іншою мовою.
Під час вивчення лексики як системи особливого значення
набуває проблема лексико-семантичних зв’язків слів. Антонімія є мовною універсалією, характерною для всіх мов, але
в кожній мові вона має свої специфічні особливості. Порівняльно-типологічний метод якнайкраще допомагає зрозуміти
ті властивості й особливості антонімії, які характерні для різних мов, у тому числі української та англійської.
Склад антонімів у розглянутих мовах досить широкий
і різноманітний. Зазвичай протиставляються слова, що містять
у своєму значенні будь-яку ознаку чи якість, найчастіше це
прикметники. Практично всі якісні прикметники мають антонімічну пару wise (мудрий) – stupid (дурний), light (світлий) –
dark (темний), strong (сильний) – weak (слабкий).
Антонімія можлива і в інших частинах мови. Наприклад,
у дієсловах buy (купити) – sell (продати), hide (ховати) – seek
(шукати) або прислівниках good (добре) – badly (погано), early
(рано) – late (пізно).
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Антонімічні пари у іменників характерні для таких груп:
1. Слова, що позначають людські почуття і властивості
характеру:
courage (сміливість) – cowardice (боягузтво), gentleness
(м’якість) – cruelty (жорстокість).
2. Слова, що позначають діяльність або стан людини або
суспільства:
laziness (лінь) – activity (активність), drunkenness (пияцтво) – sobriety (тверезість).
3. Слова, що позначають час:
beginning (початок) – end (кінець), morning (ранок) – evening
(вечір).
4. Деякі інші стани:
heat (спека) – cold (холод), clarity (прозорість) – muddiness
(каламутність).
Прийменники, що припускають антонімічні відносини,
в семантико-тематичному плані представлені тимчасовими
і просторовими аспектами як в українській, так і в англійській
мовах:
1. Прийменники, що виражають часові відносини:
after – before (після – до), from – till (з – до).
2. Прийменники, що виражають просторові відносини:
Down – up (униз – уверх), to – from (до – від), in – out (у – з),
below – above (під – над).
Через багатозначність прийменники, які виражають часові
відношення, можуть також висловлювати і просторові реалії
в англійській мові.
Номенклатура антонімів в українській та англійській
мовах практично однакова. Це антоніми-конверсиви, антоніми-комплементативи, градуальні, або власне антоніми, а також
векторні антоніми.
Антоніми-конверсиви – це слова з протилежним значенням,
що представляють конверсоване судження, за якого в реченні
міняються місцями антецедент (попередній член) і консеквент
(наступний член). Таке судження називає те ж саме ставлення
(той же самий денотат), що і вихідне, але взяте в іншому напрямі, тобто з перестановкою місць. Так, антоніми to buy – to sell
(купити – продати), to win – to lose (вигравати – програвати),
parent – child (батько – дитина), above – below (вище – нижче) є антонімами-конверсивами. Характерною рисою антонімів-конверсивів як в українській, так і в англійській мовах є їх
співвіднесеність з різними особами, яскраво виражена спрямованість, а також наявність бінарної опозиції. Наприклад:
Я шукаю його. – Він ховається від мене. Дії – шукати – ховатися – розглядаються з різних точок зору різними учасниками
ситуації. Ці дії неможливі одна без одної.
Відмітною ознакою українських і англійських антонімів-конверсивів є така властивість: в українській мові характерним способом утворювання є пасивний стан. Наприклад:
Робочі будують будинок. – Будинок будується робітниками.
В англійській мові пасивний стан не може утворювати антоніми через приналежність слів, що протиставляються, до різних частин мови. Наприклад: The workers build the house. – The
house is built by the workers. (Робітники будують будинок –
Будинок будується робітниками). Build – дієслово в теперішньому простому часі, built – дієприкметник минулого часу.
У мовах, що досліджуються, відзначаються також і інші
види відносин протиставлення. Насамперед це так звані додаткові, або комплементарні антоніми, тобто пари слів, що вира-
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жають протиставлення двох видів одного роду: mother – father
(родове поняття parent); employer – employee (родове поняття
person at work) і т. ін. До антонімів відносять і пари слів, що
описують одне й те саме явище, але з протилежних позицій:
give – take (передавання – приймання об’єкта). Такі пари називаються конверсивами.
Сутність комплементарних антонімів полягає в тому, що
два протилежні значення, кожне з яких характеризується своїм
позитивним змістом, доповнюють одне одного до вираження
меж прояву тієї чи іншої властивості, стану або відношення.
Між такими протилежностями немає нічого середнього, відповідно, для таких антонімів характерна тільки бінарна опозиція.
Найчисленнішим класом антонімів, що виділяються за
типом протилежності як в українській, так і в англійській
мовах, є градуальні антоніми. Їхня характерна особливість –
це градуальність, чи ступінчастість, їх опозицій. Вони характеризуються різним ступенем або градацією тієї самої ознаки.
Наприклад: гарячий – негарячий – нехолодний – холодний,
красивий – симпатичний – звичайний – непоказний – потворний, durable – nondurable – undurable (товари тривалого користування – товари нетривалого користування – товари короткочасного користування). Середній член ступінчатих опозицій як
в українській, так і в англійській мовах може бути виражений
дериватом з негативним афіксом. В українській мові це префікс
не-, в англійській – префікси non-, мало коли un-. Наприклад:
легкий – нелегкий – неважкий – важкий, розумний – нерозумний – недурний – дурний, kind – unkind – cruel (добрий – недобрий – жорстокий), durable – nondurable – undurable (товари
тривалого користування – товари нетривалого користування –
товари короткочасного користування).
Векторні антоніми представляють слова, які виражають
протилежну спрямованість дій, ознак, властивостей. До цього класу слів у мовах, що досліджуються, належать здебільшого дієслова, а також іменники, прикметники, прислівники
і прийменники. Наприклад: to recollect – to forget (згадувати –
забувати), to ascend – to descend (підніматися – спускатися), to
start – to finish (починати – закінчувати), tactful – tactless (тактовний – нетактовний), democratic – totalitarian (демократичний – тоталітарний).
Загальні ознаки українських та англійських векторних
антонімів припускають співвіднесеність таких лексичних одиниць з однією і тією ж особою, а також двочленну опозицію.
Відмітною ознакою англійських векторних дієслів-антонімів
є можливість вираження протилежності за допомогою антонімічних післяйменників, на відміну від української мови,
де вона виражається афіксально. Наприклад: to come in – to
come out (входити – виходити); to look in – to look out (заглядати – виглядати), але це правило нетипово, позаяк нерідко післяйменник в англійській мові взагалі змінює значення дієслова
і може не містити протиставлення. Наприклад: to look down – to
look up (дивитися звисока – дивитися угору). Down – up (униз –
угору) є протилежними, але в поєднанні з дієсловами вони не
утворюють протилежності.
Особливий інтерес являють так звані автоантоніми, коли
одне і те ж слово може мати протилежні значення. До таких
слів належать, наприклад, handicap – перешкода, каліцтво, яке
в спорті має значення «перевага». Hold up може означати «підтримувати» і «перешкоджати». Яскравим прикладом є дієслово
to dust, що значить «пилити» і «прибирати».

Антоніми англійської мови за структурою діляться на прості, похідні та складові.
До простих антонімів належать антоніми, які не мають
у своєму складі ні префіксів, ні суфіксів: to take (брати) – to give
(давати), white (білий) – black (чорний), day (день) – night (ніч),
here (тут) – there (там), cold (холодний) – hot (гарячий).
До похідних антонімів належать слова, що мають у своєму складі префікси або суфікси або одночасно і префікси,
і суфікси: happy (щасливий) – unhappy (нещасний), warmly
(тепло) – coldly (холодно), handsome (красивий) – unattractive
(некрасивий, непривабливий), equality (рівність) – inequality
(нерівність), regular (правильний) – irregular (неправильний).
Складові антоніми утворюються з двох слів: to switch on
(включати) – to switch off (виключати), low land (низина) – high
land (нагір’я), broad-minded (з широким кругозором) – bullhead
(дурень, тупиця), northland (північні країни) – southland (південні країни).
Виходячи зі структурного принципу, антоніми української
мови діляться на різнокореневі й однокореневі.
У різнокореневих антонімах протилежність виражається різними словами: рано – пізно, життя – смерть, північ –
південь. У однокореневих антонімічність передається або за
допомогою взаємно протилежних за змістом префіксів, що
приєднуються до одного і того ж слова, або шляхом додавання префікса, що надає початковому слову протилежний зміст:
вносити – винести, відкрити – закрити. Такі антоніми називають граматичними.
Однокореневі антоніми в українській мові зустрічаються серед усіх лексико-граматичних розрядів слів. Найбільше
антонімів у розряді дієслів, які утворюються за допомогою
префіксів: в- і ви-, за- і від-, недо- і пере-, під- і від-, приі у-. Наприклад: входити – виходити, закривати – відкривати,
недогодовувати – перегодовувати, підходити – відходити,
принести – унести.
Структурні типи антонімів в англійській мові – це префіксальні і суфіксальні. Такі антоніми називаються дериваційними. Наприклад:
constructive (творчий) – destructive (руйнівний)
convenient (зручний) – inconvenient (незручний)
literate (грамотний) – illiterate (безграмотний)
harmful (шкідливий) – harmless (нешкідливий)
possible (можливий) – impossible (неможливий).
У роботі виявлено, що загальні закономірності антонімічних зв’язків у мовах, що порівнюються, пояснюються тим, що
антоніми відображають характерні для всіх мов типи протилежності і, відповідно, від них отримують свою номенклатуру
і семантичні ознаки.
Наші спостереження показали, що поряд із загальними
характеристиками антонімів у двох мовах є і деякі відмінності. Незважаючи на широку представленість в англійській мові,
клас векторних антонімів не виділяється в англістиці як такий.
Крім того, основною відмінністю таких антонімів в англійській
мові від українських є можливість вираження протилежного
значення за допомогою післяйменників, чого немає в українській мові, де воно виражається в цьому випадку афіксально.
Висновки. У представленій роботі на матеріалі лексики
української та англійської мов був розглянутий такий універсальний мовний феномен, як антонімія, за якого в лексичному
значенні слів відображена їх протиставленість одне одному.
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Головним критерієм антонімії є постійне, спільне використання таких слів у контекстах.
Семантичний аналіз антонімів за типом протилежності
виявив такі подібності: як українські, так і англійські антоніми можуть бути векторними, конверсивними, градуальними
(ступінчастими) і комплементарними (додатковими). Спільною, найбільш суттєвою ознакою кожної групи є протиставлення їх значень, що належать до одного і того ж ряду об’єктивної дійсності.
Аналіз демонструє, що з позиції розгляду структури антонімічних слів як для української, так і для англійської мов характерна наявність різнокореневих і однокореневих антонімів
[3, c. 216].
Антонімія властива всім мовам, а її одиниці виявляють
принципово загальну структуру протилежних значень і велику
подібність у структурній і семантичній класифікації антонімів.
Розуміння структурних і семантичних можливостей антонімічних опозицій дає змогу найбільш правильно і раціонально використовувати антоніми в мові, вибирати інформативно
найбільш значущі з них. А це є важливою характерною ознакою творчого використання лексичного багатства української
та англійської мов.
Освоєння антонімічних рядів сприяє розширенню асоціативних зв’язків і кращому засвоєнню нової лексики. Тому не
варто нехтувати вивченням такого явища, як антонімія.
1.

2.
3.
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Mezhuyeva I., Yeltsova S. Comparative-typological
structural-semantic analysis of antonyms in Ukrainian and
English languages
Summary. Common and distinctive traits of antonyms
in English and Ukrainian are analyzed in the article. The
article contains an attempt to perform an analysis and reveal
topological similarity and distinction between antonyms
of such systematically different languages like English
and Ukrainian, also performed was a study of the principles
of their classification. Under consideration were the variants
of division of antonyms on the assumption of the structural
principle.
Investigation of the semantics of lexical units,
the significance of antonymic relationship in the system
of language connections was the methodological foundation
of the work. Comparative and typological analysis serves as
one of the ways of deep penetration into the essence of language
phenomenon, as it reveals the universal and the specific in
each language, it being applied to a specific language unit
and category.
Analyzed were the points of view of the researchers
of the place of antonyms in the language lexical and semantic
system and antonyms differentiation was substantiated. Such
notion as antonimy was determined, particularly, the lexical
meaning of words, when they contradicted to each other.
Constant application of such words in different contexts is
the main criterion of antonimy.
The article examines the common and distinctive features
of the antonyms in Ukrainian and English languages.
An attempt has been made to present a classification
of the antonyms according to the character of semantic
opposition in the languages studied. Variants of the division
of antonyms based on the structural principle are considered.
Comprehension of structural and semantic opportunities
of antonymic opposition makes it possible to use certain language
antonyms in the most correct and rational way, as well as select
most informative units. And this is a sign of creative application
of lexical wealth of the English and Ukrainian languages.
Key words: antonym, opposite, structural principle,
analysis, classification.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ БАГАТОЗНАЧНОГО СЛОВА
ЯК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ
Анотація. У статті презентовано опис особливостей
семантики багатозначних слів англійської мови як системно-структурного утворення. Автором здійснено аналіз
сутності змісту поняття «багатозначність» у зарубіжному
та вітчизняному наукових вимірах. Встановлено, що під
«багатозначністю» розуміється внутрішня будова слова,
коли одна матеріальна оболонка здатна об’єднати кілька
понять, які реалізуються у формі ієрархічно організованих
значень, що володіють семантичною ознакою. Багатозначність у сфері лексики та граматики є якістю мови, зумовлюється самою сутністю мовної системи, є результатом
класифікуючої та узагальнюючої діяльності людського
мислення. Автором здійснено аналіз окремих лексичних
одиниць англійської мови у контексті досліджуваного
явища. Виявлено відмінності лексичної номінації: наявність між варіантами термінологічних паралелей: лексикосемантичних аналогів та лексико-семантичних дивергентів. У статті дотично описано особливості лексико-семантичних процесів формування багатозначності. На основі
аналітико-пошукового дослідження семантичного перекладу англійських слів на українську мову в різних контекстах та аналізу їх структури автором визначено особливості семантики багатозначності англійської лексики:
одна словоформа асоціюється з двома або кількома
спорідненими сенсами, що, на нашу думку, виступає однією з провідних особливостей досліджуваного феномена;
інформативність змісту та значення слова передається на
основі реалізації семантичних визнань, які ідентифікуються, дефініційна та класифікаційна – на основі визначень, які відрізняються, то в текстах актуалізуються значення, що релевантні стосовно конкретної комунікативної
ситуації; смислова система англомовного багатозначного
терміна чи поняття формує сукупність ідентифікованих,
диференційованих та комунікативних загальновизнаних
та загальноприйнятих (зрозумілих для всіх) понять та словосполучень; особливість багатозначного терміна полягає
в тому, що в процесі формування багатозначності, розвитку та функціонування певного поняття одна і та ж форма
може мати функцію та характеристики різних об’єктів.
Ключові слова: багатозначність (полісемія), структурно-семантичні характеристики, дивергентність, зміст, сенс
(значення).

Процеси міжнародної кооперації та співробітництва в різних сферах і галузях життя впливають на розвиток сучасної
міжнародної наукової думки, процеси міжкультурної комунікації та сприяють інтереляції лексичних одиниць однієї мови
в іншу. Зазначені процеси апріорі актуалізують вітчизняні наукові дослідження та розвідки і в лінгвістичній сфері, а саме
системний підхід до вивчення лексичного складу англійської

мови, оскільки вона, як мова міжнародної комунікації, виступає
основним джерелом розширення української лексики та вокабуляру носіїв мови. Зазначимо, що системний підхід до вивчення мови є необхідною передумовою вирішення актуальної
проблеми сучасної лінгвістики – пізнання мови як системи, що
має певну структуру. Системний підхід у вивченні лексичної
семантики базується на визнанні того, що кожне поняття перебуває в певному відношенні/зв’язку з усіма іншими. Лексичне
значення як один із компонентів мовного знака набуває статусу
категоріальної комунікативної одиниці за умови входження до
системи мови й утворення багатоманітних зв’язків з іншими
елементами системи [7]. Дослідник Ф. де Соссюр стверджує,
що не можна розглядати слово як одиницю, в якій відповідне
звучання поєднується з відповідним значенням, «трактувати слово в такий спосіб означає ізолювати його від системи,
частиною якої воно є» [6, с. 157]. Вагомого значення у цьому
контексті набуває структурна будова та особливості семантики
слова та особливості його багатозначності у різних контекстах.
Досліджуючи проблему розробки в мовознавстві прийомів опису подібних об’єктів, Ю. Караулов вказував на неможливість однозначного впорядкування внутрішньої структури
лексичного значення слова у зв’язку з його багатозначністю
та чисельністю структур смислового поля поняття [4, c. 275].
Природа багатозначності слова та приналежність до лексико-семантичного поля зумовлена як мовними, так і позамовними чинниками. Про існування лінгвальних особливостей одиниць свідчить хоча б той факт, що значення слів у різних мовах
рідко абсолютно ідентичні й ті ж відрізки дійсності неоднаково
членовані лексикою різних мов [9, c. 8]. Аналіз лінгвістичних
доробків, присвячених розробці теоретичних питань лексичної семантики та багатозначності слів, свідчить про постійний
науковий інтерес дослідників до принципів об’єднання лексем
у різні лексико-семантичні структури та особливості структури
багатозначних слів [12, c. 26].
Предметом наукового дискурсу виступають різні аспекти багатозначності: лексико-семантичне поле [1], структурна
організація семантичних одиниць [5], полісемія [7]. Наш науковий інтерес зосереджено на описі особливостей багатозначних
слів англійської мови як системно-структурного утворення,
що становить мету представленого у статті лінгвістичного аналізу, реалізацію якої вбачаємо у поетапному розв’язанні
таких завдань: на основі теоретичного аналізу з’ясувати сутність поняття «багатозначність»; виявити відмінності лексичної номінації, а саме наявність між варіантами термінологічних
паралелей: лексико-семантичних аналогів та лексико-семантичних дивергентів; описати особливості лексико-семантичних
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процесів; ґрунтуючись на аналітико-пошуковому дослідженні
семантичного перекладу англійських слів на українську мову
в різних контекстах та аналізі їх структури, визначити особливості та природу їхньої багатозначності.
Об’єктом вивчення у цьому дослідженні є англомовні лексичні одиниці, предметом виступають особливості, а також
відмінності в структурі і семантиці загальновживаної лексики
сучасної англійської мови.
Однією з ознак сучасної англійської мови є багатоплановість її одиниць, яка знаходить своє відображення в багатозначності (полісемантичності) значної частини елементів лексичної системи мови. Багатозначність слів більшістю дослідників
сприймається як цілком об’єктивний процес розвитку мови,
але, незважаючи на це, факт наявності багатьох значень одного
і того ж слова продовжує викликати великий інтерес і дискусії
серед науковців. Загальновідома думка про те, що в ідеальній
мові кожне слово мусило б мати своє єдине значення, але ця
теза – це всього лише теоретичне припущення. Найбільш природною була б ситуація, за якої би «кожній» одиниці мовного
сенсу відповідала б окрема і строго закріплена одиниця зовнішньої оболонки. Однак такого положення, яке (абстрактно
розмірковуючи) і могло здаватися бажаним і зручним, насправді немає. Природних моносемантичних мов немає, позаяк
функціонування мови практично було б неможливо в разі, якби
мовний апарат міг би однозначно співвідносити кожен даний
ряд з відповідним конкретним предметом. Таке явище могло б створити ситуацію, за якої людина діяла б лише в сфері
абстракції і не могла орієнтуватися в світі конкретних речей,
що перетворило б мову на автоматичний пристрій, позбавлений будь-якої виразності [2].
Багатозначність, або полісемія (/pəˈlɪsɪmi/ або /ˈpɒlɪsiːmi/;
[15] з грецької: πολύ-, polý-, «багато» та σῆμα, sêma, «знак»), –
здатність мовної одиниці (слова, фрази чи символу) мати кілька
значень (тобто декілька семем – сенсів, змістів), як правило,
пов’язаних суміжністю значення в семантичному полі [11].
Визначення Чарльза Філмора та Беріл Аткінса передбачає
три елементи: 1) різні почуття багатозначного слова мають
центральне походження; 2) зв’язки між цими почуттями утворюють мережу; і 3) розуміння «внутрішнього», що сприяє
розумінню «зовнішнього» [11]. За визначенням українського
дослідника С. Карамана: «слово, що має кілька значень, називається багатозначним; здатність слова мати кілька значень
називається багатозначністю, або полісемією» [3].
Багатозначність як у сфері лексики, так і в сфері граматики
є якістю мови, зумовлюється самою сутністю її матеріального пристрою, а також біологічними передумовами мислення
людини, результатом класифікуючої і узагальнюючої діяльності людського мислення. З екстралінгвальної точки зору полісемія слів передбачає насамперед низку предметів – деноутантів, а в лінгвістичному аспекті багатозначне слово відображає
реальність через об’єктивний момент схожості – загальний
семантичний елемент або внутрішній зв’язок, що спирається
на загальні семантичні асоціації. Таким чином, багатозначність
(полісемія) – це така внутрішня будова слова, коли одна матеріальна оболонка здатна об’єднати кілька понять, які реалізуються у формі ієрархічно організованих значень, що володіють
семантичною ознакою [2]. Багатозначність виникає внаслідок того, що мова виступає обмеженою системою порівняно
з нескінченним різноманіттям реальної дійсності. Кількість
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відображених у нашій свідомості моментів дійсності і кількість понять виявляється більшою, ніж кількість окремих самостійних мовних одиниць для відображення їх засобами мови.
Отже, полісемія жодним чином не порушує закону єдності
слова і поняття, а свідчить лише про розбіжності внутрішньої
структури словникового складу мови з системою понять, яка
знаходить у ньому своє вираження. Водночас багатозначність –
це яскраве підтвердження того, що основу значення слова становить понятійний зміст, що є його джерелом і базою.
Звертаючись до аналізу системно-структурного аспекту
багатозначних слів, важливо зазначити, що системна організація, структурно-семантичні характеристики та динаміка номінативних процесів визначаються як мовними, так і немовними
чинниками [8]. До останніх А. Шаблій відносить культурні
взаємовпливи народів, наявність усних і письмових контактів між носіями різних мов, зростання актуальності вивчення
іноземних мов, авторитетність мови-донора, історично зумовленого захоплення певних соціальних шарів культурою інших
країн, стан мовної культури народу, до лексикону якого входить нове слово [8]. За твердженням дослідниці, екстралінгвістичні чинники призвели до появи запозичень та інтернаціоналізмів, які становлять більшість нової термінології. Серед
причин залучення в лексику української мови англомовних
термінів виділяється відсутність у рідній мові еквівалентного слова для позначення нового предмета, поняття або особи,
тенденція до економії мовних засобів. Зовнішні запозичення
термінів, тобто залучення до української термінології іноземних лексем зі збереженням або специфікацією їхнього основного дефініціонного параметру, з урахуванням фонетико-морфологічної адаптації [8].
Одним із прикладів, які можуть продемонструвати особливості багатозначності слова, може бути англійське слово
“mouth”»:
1. John has his mouth full of food / У Джона повний рот їжі.
2. Mary kissed him on a mouth / Мері поцілувала його в губи.
3. My mouth is sore / У мене болить рот (у значенні втомитись повторювати щось).
4. Watch your mouth / Дивись за собою (у значенні слідкуй
за тим, що говориш).
5. I have three mouths to feed / Мені треба прокормити трьох
(у значенні забезпечити).
6. You can see the mouth of the river / Ви можете побачити
гирло річки.
Зв’язки між органами почуттів у наведеному прикладі
часто метонімічні (частково в цілому), як у (4) до (5), або метафоричні, як у (6). Полісемія контрастує з моносемією, з одного
боку, і з омонімією – з іншого. Тоді як одномовна словоформа
має лише одне значення, омонімічна словоформа асоціюється
з двома або декількома неспорідненими значеннями (наприклад, coach: «автобус», «спортивний інструктор»), звичайно
розглядається як така, що включає різні лексеми, а саме: coach
1); coach 2). Отже, як свідчить наведений приклад, багатозначність слова характеризується як явище, згідно з яким одна
словоформа асоціюється з двома або кількома спорідненими
сенсами, що, на нашу думку, виступає однією з провідних особливостей досліджуваного феномена. Як системно-структурне
утворення англійське слово “mouth” не складне, але у контексті
та під час перекладу на українську мову змінює своє значення
кардинально.
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Вдалим прикладом для аналізу особливостей багатозначності англійських слів є термін “adaptation” (адаптація).
У загальному значенні – це процес зміни відповідно до різних
умов; у контексті фізіологічної здібності – процес, в якому жива
істота з часом дещо змінюється, щоб мати можливість продовжувати існувати у певному середовищі [10]. Однак коли термін
вжито у контексті певної галузі, то сутнісні ознаки поняття змінюються. Наприклад у кінематографії чи видовищному мистецтві “adaptation” розумітиметься як не абсолютне відтворення
фільму, книги, вистави, що створене з іншого фільму, книги,
п’єси тощо [10]; у біологічній галузі – це характеристика рослини чи тварини, яка робить їх здатними пристосовуватися до
умов конкретного середовища [10].
У наведених прикладах спостерігаємо так зване явище формування «елементарного смислового поняття», що, за С. Кацнельсоном, відбувається в процесі вербальної передачі значень
на основі текстового інформативного підґрунтя, іншими словами,
контекстної інформації. Це означає, що різні інформаційні відомості попереджують наявні конкретні закономірності реалізації
семантичного потенціалу терміна. Якщо інформативність передається на основі реалізації семантичних визнань, які ідентифікуються, дефініційна та класифікаційна – на основі визначень,
які відрізняються, то в текстах актуалізуються значення, що релевантні стосовно конкретної комунікативної ситуації [13, с. 108].
Отже, можемо стверджувати, що смислова система англомовного багатозначного терміна чи поняття формує сукупність
ідентифікованих, диференційованих та комунікативних загальновизнаних та загальноприйнятих (зрозумілих для всіх) понять
та словосполучень.
За дослідженням А. Шаблій, найчастіше багатозначність
англомовних термінів відбувається шляхом поширення загальновживаної лексики як у загальному значенні та конкретних
комунікативних ситуаціях, так і шляхом вживання терміна
у якійсь галузі чи сфері, який дослідниця називає «спеціалізацією» знань загальновживаного слова [8]. Таким чином,
у результаті різних шляхів видозмін та «переходів» відбувається трансформація основного значення слова до метафори,
метомімії тощо. Отже, термінам, що позначають один і той
самий предмет або явище, притаманна певна концептуальна
цілісність як основний маркер лексики літературної мови. Особливість багатозначного терміна полягає в тому, що в процесі
формування багатозначності, розвитку та функціонування певного поняття одна і та ж форма може мати функцію та характеристики різних об’єктів.
Наступним аспектом аналізу є особливості лексико-семантичних зв’язків терміна у контексті мови як системного явища.
У цьому разі наведемо приклад із загальновживаним словом
“love”, що має загальне англійське значення “a strong feeling
of caring about someone, especially a member of your family
or a close friend” та “a strong feeling of liking someone a lot
combined with sexual attraction”, має британське дивергентне
значення “someone that you feel a strong romantic attraction to”
[14, с. 963]. Очевидно, що багатозначність утворилася шляхом
метонімічного перенесення, на базі співвідношення «почуття –
особистість, до якої будь-хто відчуває подібне почуття», і між
зазначеними значеннями є імплікаційний зв’язок. Такі лексико-семантичні зв’язки термінів свідчать, що вони можуть бути
внутрішніми і межсистемними, що визначають особливості
феномена багатозначності англійських слів.

Висновки. Отже, здійснений аналіз дає змогу виокремити такі основні особливості семантики багатозначного слова,
як системно-структурного утворення в англійській мові: одна
словоформа асоціюється з двома або кількома спорідненими
сенсами, що, на нашу думку, виступає однією з провідних особливостей досліджуваного феномена; інформативність змісту
та значення слова передається на основі реалізації семантичних визнань, які ідентифікуються, дефініційна та класифікаційна – на основі визначень, які відрізняються, то в текстах
актуалізуються значення, що релевантні стосовно конкретної
комунікативної ситуації; смислова система англомовного багатозначного терміна чи поняття формує сукупність ідентифікованих, диференційованих та комунікативних загальновизнаних
та загальноприйнятих (зрозумілих для всіх) понять та словосполучень; особливість багатозначного терміна полягає в тому,
що в процесі формування багатозначності, розвитку та функціонування певного поняття одна і та ж форма може мати функцію та характеристики різних об’єктів.
Водночас здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів
та проблем визначення багатозначності англомовної лексики,
дискусійними та відкритими залишаються питання чинників
дивергентності британізмів, особливостей їхньої інтерпретації,
визначення полісемії англомовних наукових термінів тощо, що
становить перспективу подальших наукових розвідок у цьому
напрямі.
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Melnyk N. Features of semantics of a multi variety as a
system-structural derivation
Summary. The article describes the peculiarities
of semantics of multivalued words of English as
a system-structural formation. The author analyzes the essence
of the content of the concept of “multy variety” (polysemy) in
foreign and domestic scientific dimensions. It is established that
by “multy variety” (polysemy) is meant the internal structure
of a word, when a single material shell is able to combine
several concepts that are realized in the form of hierarchically
organized meanings that have a semantic feature. Ambiguity
in the field of vocabulary and grammar is the quality
of language, determined by the very essence of the language
system, is the result of the classifying and generalizing
activities of human thinking. The author analyzes some
lexical units of English in the context of the phenomenon
under study. Differences of lexical nomination: existence
between variants of terminological parallels: lexico-semantic
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analogues and lexico-semantic divergence are revealed. The
features of lexico-semantic processes of polysemy formation
are described in the article. On the basis of an analytical
search study of the semantic translation of English words into
Ukrainian in different contexts and analysis of their structure,
the author has determined the peculiarities of the semantics
of the English vocabulary:
− one word form is associated with two or more related
meanings, which in our opinion stands as one of the leading
features of the phenomenon under study;
− informative content and meaning of the word is
transmitted on the basis of realization of semantic confessions
that are identified, definitional and classification – on the basis
of definitions that differ, then in the texts the meanings relevant
to a specific communicative situation are updated;
− a semantic system of English-speaking terms or concepts
generates a set of identifiable, differentiated and communicative
universally recognized and accepted (understandable to all)
concepts and phrases;
− the peculiarity of the ambiguity is that in the process
of forming ambiguity, development and functioning of a certain
concept, the same form can have the function and characteristics
of different objects.
Key words: multy variety (polysemy), structural-semantic
characteristics, divergence, content, meaning (meaning).
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ
ЕКСПЕРІЄНТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
Анотація. У статті розглянуто семантичні особливості аспектуальної категорії експерієнтивності в сучасній
китайській мові. Сучасні дослідження семантики категорії аспектуальності визначають такі основні змістові
компоненти експерієнтивності, як фактичність, результативність, відокремленість дії від моменту мовлення, кратність, невизначеність часу завершення та ретроспективна
точка відліку. Ці компоненти визначають місце експерієнтивної категорії в аспектуальній системі сучасної мови,
реалізовуються у взаємодії граматичного показника з синтаксичними засобами. У статті проаналізовано реалізацію
цих семантичних компонентів експерієнтивного значення
в китайській мові, зокрема реалізацію цих компонентів за
допомогою морфологічного показника 过 guo. Категорія
експерієнтивності презентує певну ситуацію як таку, що
мала місце невизначену кількість разів (як мінімум один
раз) відповідно до моменту мовлення або до іншого референтного часу. Таким чином, особливістю висловлень із
граматичним показником експерієнтивності в китайській
мові є характеризування певного об’єкта, надання або
приписування йому певного досвіду. У сучасних дослідженнях категорії аспектуальності експерієнтивне (або
екзистенційне) значення розглядається в межах категорії
перфекта, тобто визначається як аспектуально-темпоральна категорія. В умовах браку темпоральних морфологічних
показників граматичні аспектуальні показники можуть
виконувати і функції вказівки на часове віднесення певної ситуації. Основним засобом реалізації експерієнтивної
семантики в китайській мові є морфологічний показник 过
guo. Морфема 过 guo може виступати як повнозначне дієслово, модифікатор напрямку дії та як аспектуальний показник. У сучасній китайській мові семантика експерієнтивного маркера 过 guo включає всі визначені компоненти, він
вказує на те, що певна подія мала місце в невизначеному
минулому як мінімум один раз, при цьому сама ситуація
завершена і на момент мовлення або на певний референтний час уже не існує. Водночас у певних контекстах експерієнтивна семантика граматичного показника 过guo може
нейтралізовуватися, тим самим цей маркер зближується за
своєю функцією з показником реалізації дії 了 le.
Ключові слова: аспектуальність, експерієнтивність,
фактичність, кратність, результативність, граничність.

Постановка проблеми. Пропонована стаття присвячена
дослідженню семантичних особливостей категорії експерієнтивності в сучасній китайській мові як аспектуальної категорії. У китайській мові бракує граматичних засобів, що безпосередньо реалізують темпоральні значення, тобто відношення
часу, коли відбувається певна ситуація, до часу мовлення або до
іншого референтного часу. У таких умовах граматичні аспектуальні показники виконують також і функції вказівки на часове
віднесення певної ситуації. Граматична категорія експерієн-

тивності в китайській мові виражає значення, які можуть бути
ототожнені з категорією перфекта, що виступає як аспектуально-темпоральна категорія. Відповідно, дослідження семантики
експерієнтивності в сучасній китайській мові дає змогу розглянути, яким чином граматичні засоби вираження цієї категорії
презентують аспектуальні і темпоральні значення.
Аналіз досліджень. Особливості та характеристики екперієнтивного значення категорії перфекта розглядаються в працях Б. Комрі [5], Дж. Байбі та ін. [4] О. Даля [6]. Є.В. Падучева розглядала семантичні компоненти загальнофактичного
екзистенційного значення недоконаного виду [2]; у дослідженні Н.В. Вострікової визначено типології засобів вираження експерієнтивного значення в мовах світу [1]. Як одна з аспектуальних категорій експерієнтивність визначена в праці К. Сміт
[9]. На матеріалі китайської мови аналіз експерієнтивності як
аспектуальної категорії проведено в працях К. Сміт [9], Ч. Лі
та С. Томпсон [7], Дай Яоцзін [10], Р. Сяо та Т. МакЕнері [8].
У праці Тань Аошуан експерієнтивність розглянуто як елемент
аспектуально-темпорального комплексу китайської мови [3].
Мета статті – визначити семантичні особливості категорії
експерієнтивності в сучасній китайській мові.
Виклад основного матеріалу. Дж. Байбі та ін. визначають
експерієнтивне значення як таке, що вказує на певні якості
або знання, набуті індивідуумом як результат минулого досвіду [4, c. 62]. Б. Комрі розглядає експерієнтивність як одне зі
значень категорії перфекта, визначає її як таку, що вказує на
певну ситуацію, яка відбувалася мінімум один раз у певний час
у минулому безпосередньо до теперішнього. Як зазнає дослідник, експерієнтивний перфект позначає, що період часу, коли
ситуація мала відбуватися як мінімум один раз, включає весь
період часу, включаючи теперішній, при цьому не визначаючи
(в основній моделі) безпосередньо певний момент у минулому,
коли відбувалася ситуація. Таким моментом або періодом часу
може виступати будь-який момент або період, який передує
теперішньому [5, c. 58–59].
К. Сміт розглядає експерієнтивність (на матеріалі китайської мови) як таку аспектуальну категорію, що триває (поширюється) за межі кінцевої точки ситуації. Такий аспект репрезентує граничну подію, вказує, що кінцевий стан більше не
існує. Таким чином, часовий проміжок експерієнтива виходить
за межі кінцевої точки ситуації (події) [9, c. 71–72].
Н.В. Вострікова визначає експерієнтивне значення як таке,
що описує досвід участі в певній ситуації, що передбачає, що
індивід брав участь у цій ситуації невизначену кількість разів,
як мінімум один раз [1, c. 1]. Репрезентація цієї аспектуальної
категорії вимагає дискретності між кінцевою стадією ситуації
та поточним моментом (станом справ). Кінцева стадія ситуації
більше не триває.
61

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
Ч. Лі та С. Томпсон визнають експерієнтивний аспект
у китайській мові як такий, що вказує на те, що певна подія
була пережита (випробувана) відповідно до певного референтного часу. Якщо референтний час є невизначеним, то подія була
пережита (випробувана) як мінімум один раз у певний невизначений час, найчастіше невизначений минулий час [7, c. 226].
Дай Яоцзін відносить експерієнтивний аспект китайської
мови до перфективних, визначаючи його таким, що описує
цілісну, неподільну ситуацію, акцентуючи на тому, що ситуація, яка описується у висловленні, була пережита [10, c. 57].
Розглядаючи узагальнено-фактичне екзистенційне значення недоконаного виду Є.В. Падучева визначає такий набір компонентів [2, c. 43]:
– фактичність або екзистенційне комунікативне членування, яке виражається у зв’язку екзистенційності з фактом того,
що певна ситуація мала місце;
– результативність – ситуація досягла своєї внутрішньої
межі, в певний момент настав її підсумковий стан;
– відокремленість дії від моменту мовлення – підсумковий стан ситуації не зберігся в момент мовлення або в якійсь
іншій точці відліку;
– кратність – ситуація, що позначається дієсловом, мала
місце як мінімум один раз, тобто один раз і більше;
– невизначеність часу завершення – момент завершення
дії та настання підсумкового стану є невизначеним або навіть
нереферентним;
– ретроспективна точка відліку, що визначається як ретроспективна позиція спостерігача.
Н.В. Вострікова узагальнює семантичні властивості експерієнтивного значення, визначаючи їх таким чином [1, c. 6]:
1. Із семантичної точки зору речення з експерієнтивним
значенням являють опосередковану характеризацію: коли
повідомляється, що Х хоча би раз брав участь у ситуації Р, тим
самим мовець приписує Х певні знання, властивості тощо.
2. З точки зору референційних властивостей важливим
є те, що маємо справу не з індивідуальною подією, а з типовою
ситуацією, саме звідси виникає семантика характеризації.
3. Наслідком такого статусу є властивість експерієнтивного значення як нелокалізованість у часі; у мові це проявляється
в тому, що форми, які виражають це значення, не часто поєднуються з обставинами часу, що задають вузький часовий інтервал.
4. З точки зору актуального членування в тематичну частину потрапляє учасник, якого характеризують, вся інша частина
висловлення перебуває в ремі, при цьому акцент падає на компонент смислу «має місце».
5. Дискурсивне функціонування таких висловлень характеризується тим, що вони є відправною точкою для логічних
висновків.
У сучасній китайській мові основним засобом вираження
експерієнтивного значення виступає морфологічний показник
过 guò [7, c. 226]. Необхідно зазначити, що ця морфема може
виступати в декількох функціях, пов’язаних між собою.
Морфема 过 guò у сучасній китайській мові може виступати як:
1. Повнозначне дієслово зі значеннями «проходити» (певне місце), «проводити» (час), «перевищувати» (певні встановлені межі) [11, c. 245]:
1) 我们的任务是过河。 Wǒmen de rènwù shì guò hé – Наше
завдання – перейти річку.
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2) 这两天过得可好？Zhè liǎng tiānguò dé kě hǎo? – Ви
добре провели ці два дні?
У функції повнозначного дієслова 过 guò може оформлюватися аспектуальними показниками 了 le，着 zhe，过 guo:
3) 是的，她回来了，三个月的假期只过了 1/3。 Shì de, tā
huíláile, sān gè yuè de jiàqī zhǐguòle 1/3. – Так, вона повернулася,
з трьох місяців канікул провела лише третину.
4) 我们正过着 40年来第二个最暖的冬天。 Wǒmen zhèng
guòzhe 40 nián lái dì èr gè zuì nuǎn de dōngtiān. – Ми зараз переживаємо другу найтеплішу зиму за останні 40 років.
Крім цього, дієслово 过guò може оформлюватися різними
модифікаторами, зокрема модифікаторами напрямку, модифікаторами тривалості, кратності, образу дії [11, c. 245].
5) 如果您过一阵儿还活着，那自然也就证明了。 Rúguǒ
nínguò yīzhèn er hái huózhe, nà zìrán yě jiù zhèngmíng le. – Якщо
ти проведеш [тут] певний період і ще будеш живий, то, природно, це і буде свідченням.
6) 马钢，你过来。 Mǎ Gāng, nǐ guòlái – Ма Ган, підійди.
Наступна функція морфеми 过 guò – модифікатор напрямку,
в якій вона, приєднуючись до дієслів зі значенням руху, виступає у значенні «пройти», «пройти повз», «рухатися з однієї точки до іншої», «змінити напрямок руху», «перевершити, перебороти» [11, c. 246]. Ці значення зберігають зв’язок і є похідними
від значення повнозначного дієслова 过guò.
7) 实验主任见到汪淼后，急匆匆走过来。 Shíyàn zhǔrèn
jiàn dào wāng miǎo hòu, jícōngcōng zǒu guòlái. – Після того, як
керівник лабораторії побачив Ван Мяо, то одразу поспіхом
підійшов до нього.
8) 我惊奇地回过了头。 Wǒ jīngqí de huíguòle tóu. – Я здивовано обернувся.
9) 你能跑过我。 Nǐ néng pǎoguò wǒ. – Ти можеш мене
перебігати.
Морфема 过 guò також виступає як службове слово, виконуючи функцію аспектуального морфологічного показника.
Службові значення морфеми 过 guo включають [11, c. 246–247]:
1. Вираження завершеності дії. Структура реалізації цього значення V+过 guò подібна до структури, в якій морфема
过 guò виступає модифікатором напрямку, але на відміну від
конструкцій з модифікатором, ця структура не може бути
трансформована у форму потенційного способу за допомогою
інфіксів –得 de-/-不 bu-, і може оформлюватися не аспектуальним морфологічним показником 了le, а омографічною йому
фразовою модальною часткою 了 le：
10) 简单地吃过午饭后，他倒头便睡，由于昨天夜里没
睡好，一觉睡醒后都快五点了。 Jiǎndānde chīguò wǔfàn hòu, tā
dǎotóu biàn shuì, yóuyú zuótiān yèlǐ méi shuì hǎo, yī jué shuì xǐng
hòu dōu kuài wǔ diǎnle. – Пообідавши по-простому, він ліг спати, оскільки вчора вночі не спав; коли прокинувся – була вже
майже п’ята година.
11) 给你，我已经签过字了。 Gěi nǐ, wǒ yǐjīng qiānguò
zìle. – Це тобі, я вже підписав.
2. Вираження експерієнтивності. Морфема 过 guò, оформлюючи дієслово або прикметник, вказує, що певна подія була
пережита відповідно до певного референтного часу, як мінімум
раз, або ж пережита в невизначений минулий час, як мінімум
один раз. Фокусом речення з експерієнтивним маркером 过 guo
буде те, що дія (ситуація) відбувалася як мінімум один раз.
Основна структура вираження експерієнтивного значення
в китайській мові – V+过 guò або V+过 guò+O：
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12) 我跟你说过的，要给中央写信。 Wǒ gēn nǐ shuōguò
de, yào gěi zhōngyāng xiě xìn. Я тобі казав, треба вірити Центру.
13) 哟，你还看过老舍的《茶馆》，文艺青年？ Yō, nǐ
hái kànguò lǎoshě de “cháguǎn”, wényì qīngnián? – Ой, ти читав
«Чайхану» Лао Ше, ти з «освіченої молоді»?
Експерієнтивний показник 过 guo зазвичай не може використовуватися з дієсловами, в семантиці яких слабко виражена
динамічність (知道 zhīdào，以为 yǐwéi，认为 rènwéi，在 zài
тощо) [11, c. 246], а також через те, що семантика експерієнтивності передбачає кратність дії, не може використовуватися
з дієсловами, що вказують на процеси, які не повторюються
(死 sǐ， 老 lǎo) [7, c. 230].
Розглянемо семантичні особливості аспектуального показника експерієнтивності 过 guo.
Семантика експерієнтивності означає, що речення має мати
екзистенційне комунікативне, тобто повідомлення факту, що
певна ситуація мала місце. Тань Аошуан зазначає, що комунікативна мета таких висловлень – це підтвердження факту дії,
основний акцент таких висловлень зосереджується на повідомленні, чи була (мала місце) чи не була (не мала місця) певна
ситуація [3, c. 448].
14) 我说过，我和你们没关系了，今后请不要跟踪我！
Wǒ shuōguò, wǒ hé nǐmen méiguānxìle, jīnhòu qǐng bùyào gēnzōng
wǒ! – Я казав, в мене немає зв’язків з ними, надалі прошу не
слідкувати за мною.
15) 我在1990 年来过。 Wǒ zài 1990 nián láiguò. – Я приїздив у 1990 році.
16) 他担任过几个大市的一把手…… Tā dānrènguò jǐ gè dà
shì de yībǎshǒu…… – Він обіймав керівні посади в декількох
великих містах.
У наведених прикладах вказується, що певні події мали місце
(відбувалися), зокрема ситуації «інформування» (14), «приїзду»
(15) або «керування» (16) визначаються як факт, що вже відбувся.
Як вказує Тань Аошуан [3, c. 449], висловлювання з аспектуальним маркером 过 guo мають кваліфікативний характер (наявність
певних якостей «керування» (16)). Тим самим такі висловлення
протиставляються висловленням з морфологічним аспектуальним показним 了 le, які носять подієвий характер.
17) 我在1990年来了。 Wǒ zài 1990 niánláile. – Я приїхав
у 1990 році.
Результативність експерієнтивного значення визначається
як досягнення внутрішньої межі. Категорія експерієнтивного аспекту в китайській мові входить до групи перфективних
аспектів, що визначає її як граничну та цілісну [8, c. 138], таку,
що не може бути розкладена на окремі фази [10, c. 57]. Категорія експерієнтивності, на відміну від результативного аспекту
в китайській мові, не передбачає досягнення певного стану або
ситуації як результату певної дії, а також не передбачає вказівки на реалізацію певної дії, яка вводиться аспектуальним маркером 了 le. Граничність категорії експерієнтивності в китайській мові виявляється в тому, що певна зміна стану (певна дія)
відбулася, дійшла до своєї межі (завершення), і кінцева стадія
(кінцевий стан) вже не існує на момент говоріння (або у вказаний референтний час).
18) 他们好像也做过一些调查。 Tāmen hǎoxiàng yě
zuòguò yīxiē diàochá. – Здається, вони також проводили деякі
дослідження.
19) 他们好像也做了一些调查。Tāmen hǎoxiàng yě zuòle
yīxiē diàochá. – Здається, вони також провели деякі дослідження.

20) 他们好像也做完一些调查。 Tāmen hǎoxiàng yě
zuòwan yīxiē diàochá. – Здається, вони також завершили проведення деяких досліджень.
У прикладі 18 акцент падає на факт того, що відбувалися
певні дослідження, які були припинені в невизначений момент
до моменту мовлення, при цьому імплікується можливість
того, що ці дослідження проводилися не один раз. Водночас не
вказується конкретно, чи був досягнутий певний результат цих
досліджень. Приклад 19 фокусується на тому, що дослідження були реалізовані, імплікує, що певний однократний процес
проведення досліджень уже завершено, але знов, як і в попередньому прикладі, невідомо, чи було досягнуто конкретного
результату. У прикладі 20, де використана структура з результативним модифікатором 完 wan, фокус повідомлення полягає
в тому, що дослідження було доведено до кінця, тобто завершено повний цілісний процес виконання певної дії.
Розглядаючи категорії експерієнтивності та реалізації в сучасній китайській мові, що, як перфективні категорії,
мають семантичну характеристику граничності, ми погоджуємося з Тань Аошуан, що протиставлення між морфологічними
показниками 了 le та 过 guo як показниками граничності йде
в аспекті кратність/одиничність дії [3, c. 435], хоча в деяких
випадках таке протиставлення може нейтралізуватися, що буде
розглянуто далі.
Наступною семантичною особливістю категорії експерієнтивності є відокремленість дії від моменту мовлення, тобто імплікація того, що підсумковий стан ситуації не зберігся
на момент мовлення або в певній іншій референтній точці.
Ця особливість експерієнтивності в сучасній китайській мові
виявляється так:
21) 儿子是个快乐的小伙子，干过几份工作都辞了。
Érzi shì gè kuàilè de xiǎohuǒzi, gànguò jǐ fèn gōngzuò dōu cíle. –
Син був веселим хлопцем, він попрацював на декількох роботах, але з усіх звільнився.
22) 一年前打前站时我就到过这个林区…… Yī nián qián
dǎqiánzhàn shí wǒ jiù dàoguò zhège lín qū…… – Рік тому, виїхавши вперед за інших, я був у цьому лісі……
У наведених прикладах відокремленість дії від моменту
мовлення виявляється в тому, що на момент мовлення суб’єкт
уже звільнився, тобто характеристика, що він працював не
декількох роботах, анульована (21). Тут відокремленість дії від
моменту мовлення експлікується також і вказівкою на те, що
на момент мовлення суб’єкт є звільненим з роботи. У прикладі
22 аспектуальний маркер 过 guo вказує, що суб’єкт має досвід
перебування в цій місцевості (лісі), але в момент мовлення він
перебуває в іншому місці. Так само відокремленість дії можна продемонструвати через протиставлення морфологічних
показників 过 guo та 了 le на основі прикладу 22, оскільки:
23) 一年前打前站时我就到了这个林区…… Yī nián qián
dǎqiánzhàn shí wǒ jiù dàole zhège lín qū…… – Рік тому, виїхавши
вперед за інших, я прибув до цього лісу… вводить інформацію
про те, що мовець і досі перебуває у вказаній місцевості.
Семантична особливість кратності категорії експерієнтивності передбачає, що ситуація, яка позначена дієсловом або
прикметником, мала місце як мінімум один раз, тобто один раз
або більше [3, c. 434]:
24) 叶文洁看过他写的文章，文笔很好…… Yè Wénjié
kànguò tā xiě de wénzhāng, wénbǐ hěn hǎo…… – Є Веньцзє читала його статті, написані вони були непогано…
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25) 他抬头看看汪淼，好像已经忘记了他们见过面。 Tā
táitóu kàn kàn Wāng Miǎo, hǎoxiàng yǐjīng wàngjìle tāmen jiànguò
miàn. – Він підняв голову і подивився на Ван Мяо, ніби вже
забув, що вони зустрічалися.
У цих прикладах імплікується, що дія відбувалася як мінімум один раз і могла повторюватися невизначену кількість
разів. Так, у прикладі 23 суб’єкт міг читати книгу як один раз,
так і декілька або багато разів. Так само у прикладі 24 ситуація
може розглядатися як така, що мала місце один або декілька
разів.
Кратність у висловленнях з морфологічним показником
експерієнтивності 过 guo також може експлікуватися за допомогою обставин, що вказують на кратність, або модифікаторів
кратності. Ці засоби можуть вводити вказівку як на визначену,
так і на невизначену кількість разів реалізації певної ситуації.
26) 多次找过无委会（国家无线电管理委员会），没有
用，我们能玩得过中国移动、联通、网通？ Duō cì zhǎoguò
wú wěi huì (guójiā wúxiàndiàn guǎnlǐ wěiyuánhuì), méiyǒu yòng,
wǒmen néng wán déguò Zhōngguó Yídòng, Liántōng, Wǎngtōng? –
Багато разів звертався до комітету з питань радіо, але це було
марно, хіба ми можемо переграти China Mobile, China Unicom,
China Netcom?
27) 上学时随便玩过几下。 Shàngxué shí suíbiàn wánguò jǐ
xià. – Коли вчився, то грав декілька разів.
28) 这种把戏过去玩过两次…… Zhè zhǒng bǎxì guòqù
wánguò liǎng cì…… – У минулому я двічі ламав таку комедію.
Аспектуальний показник 过 guo може використовуватися
також і в ситуаціях, коли дія може розглядатися як одинична.
Тань Аошуан вказує, що в таких випадках нейтралізується протиставлення морфологічних показників 过 guo та 了 le, і розмежування між цими показниками є стилістичним [3, c. 435].
На нашу думку, використання морфологічного показника 过
guo в одиничних ситуаціях у більшості ситуацій вказує, що 过
guo має не експерієнтивне значення, а значення завершення дії,
що справді зближує його семантику із семантикою аспектуального маркера 了 le.
29) 她是最后一位自杀者，前天晚上，服过量安眠药。
Tā shì zuìhòu yī wèi zìshā zhě, qiántiān wǎnshàng, fú guòliàng
ānmiányào. – Вона – останній самогубець, позавчора ввечері
прийняла дозу снодійного.
30) 你既然受过科学训练，就应该在观测中对太阳的结
构有一些了解。 Nǐ jìrán shòuguò kēxué xùnliàn, jiù yīnggāi zài
guāncè zhōng duì tàiyáng de jiégòu yǒu yīxiē liǎojiě. – Хоча ти
й отримав наукову підготовку, але в процесі спостереження
необхідно мати певне розуміння сонячної структури.
31) 蔡成功走后，侯亮平吃过晚饭照例出门散步。 Cài
Chénggōng zǒu hòu, Hóu Liàngpíng chīguò wǎnfàn zhàolì chūmén
sànbù. – Після того, як Цай Ченгун пішов, Хоу Лянпін повечеряв і як зазвичай пішов прогулятися.
У ситуаціях 29 та 30 аспектуальний маркер 过 guo може
розглядатися як показник завершеності дії, оскільки ситуації
у 29 та 30 є одиничними й не передбачають повторюваності.
Приклад 31 також виключає експерієнтивну інтерпретацію 过
guo, оскільки експерієнтивність передбачає можливість повторення дій, що неможливо у висловлюваннях з послідовним
ланцюжком дій [7, c. 230]. Тим самим за своєю семантикою цей
показник наближається до показника реалізації ситуації 了 le.
З іншого боку, 过 guo як маркер експерієнтивності може
бути використаний в одиничних ситуаціях, але в таких ситуа64

ціях, хоча семантика кратності й нейтралізується, але показник
过 guo зберігає експерієнтивне значення як вказівку на набуття
певного досвіду або того, що певна ситуація мала місце чи була
пережита.
32) 当年季昌明做过京州市公安局政委。 Dāngnián Jì
Chāngmíng zuòguò Jīngzhōu shì gōng’ān jú zhèngwěi. – Того року
Цзі Чанмін був комісаром департаменту громадської безпеки
міста Цзінчжоу.
33) 侯亮平和丁义珍一起开过公司！ Hóu Liàngpíng hé
Dīng Yìzhēn yīqǐ kai guò gōngsī! – Хоу Лянпін та Дін Ічжень
разом володіли фірмою.
У прикладі 32 ситуація 做政委 zuò zhèngwěi «бути комісаром» не є повторюваною, але може бути інтерпретована як
така, що мала місце й результатом якої є набуття певного досвіду. У висловленні 33 одинична ситуація «володіти фірмою»
може бути інтерпретована як така, що мала місце в невизначеному минулому, і характеризується набуттям певного досвіду.
Невизначеність часу завершення категорії експерієнтивності розуміється як така, в якій момент завершення дії
та настання підсумкового стану є невизначеним або навіть не
є референтним. Ситуація у висловлюванні з аспектуальним
показником 过 guo розглядається як завершена, але конкретний час завершення дії або існування ситуації є невизначеним
моментом у минулому.
34) 三颗太阳出现过，也有人看到过，但看到它们的人
不可能将信息流传下来…… Sān kē tàiyáng chūxiànguò, yěyǒu
rén kàn dàoguò, dàn kàn dào tāmen de rén bù kěnéng jiāng xìnxī
liúchuán xiàlái…… – Три сонця з’являлися, були люди, які їх
бачили, але ті люди, які їх бачили, не могли передати інформацію….
35) 我是同他一起到过这里，但从不相信他的理论。 Wǒ
shì tóng tā yīqǐ dàoguò zhèlǐ, dàn cóng bù xiāngxìn tā de lǐlùn. –
Я разом з ним бував тут, але ніколи не вірив у його теорії.
Ситуації, описані в реченнях 34 та 35, можна розглядати
як завершені, але конкретний час завершення не визначається,
ці ситуації були завершені у невизначений момент у минулому. Невизначеність моменту реалізації та завершення ситуації
у висловлюванні може підсилюватися використанням прислівника 曾经 céngjīng «колись»:
36) 他说，我曾经访问过中国，对中国的发展留下了
很深的印象。 Tā shuō, wǒ céngjīng fǎngwènguò zhōngguó, duì
zhōngguó de fǎ zhǎn liú xiàle hěn shēn de yìnxiàng. – Він сказав:
«Я колись відвідував Китай, і в мене залишилося сильне враження від розвитку Китаю».
Навіть якщо в реченні є обставина часу, що визначає період,
в який відбувалася ситуація, то завершення цієї ситуації може
відбутися в будь-який невизначений момент часу в межах цього
періоду.
37) 那 天 晚 上 ， 我 和 陈 海 也 在 这 里 喝 过 一 次 咖 啡 。
Nèitiān wǎnshàng, wǒ hé Chén Hǎi yě zài zhèlǐ hēguò yīcì kāfēi. –
Ввечері того дня я та Чень Хай пили тут каву.
У реченні 37 наявна обставина часу 那天晚上 nèitiān
wǎnshàng ввечері того дня, але завершення ситуації, описаної
у висловлюванні, відбулося в невизначений момент у межах
цього періоду.
Ретроспективна точка відліку є стійким компонентом значення аспектуального показника 过 guo. Як вказує Тань Аошуан, саме цей компонент значення пов’язує морфологічний
показник з вихідним значенням цієї морфеми «переміщення
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у просторі повз певну точки» (залишаючи певну точку в ретроспекції [3, c. 443].
38) 李 达 康 还 真 不 错 ， 迄 今 为 止 没 干 扰 过 我 们 ！
Lǐ Dákāng hái zhēn bùcuò, qìjīn wéizhǐ méi gānrǎoguò wǒmen! –
Лі Дакан дійсно непоганий, аж до сьогодні не заважав нам.
Під час використання показника 过 guo мовець займає
ретроспективну позицію.
Висновки і перспективи подальшого дослідження.
Аспектуальна категорія експерієнтивності в сучасній китайській мові у своїй семантиці включає такі компоненти, як:
фактичність; результативність; відокремленість дії від моменту мовлення; кратність; невизначеність часу завершення дії;
ретроспективна точка відліку.
Ці семантичні компоненти визначають категорію експерієнтивності та її місце в аспектуальній системі китайської мови.
Семантика експерієнтивності розкривається і під час взаємодії
граматичного показника із синтаксичними засобами (обставинами часу та модифікаторами).
Перспективи подальшого дослідження включають вивчення взаємодії граматичного показника категорії експерієнтивності з різними акціональними класами дієслів, питання нейтралізації експерієнтивного значення, а також взаємозв’язку
категорій експерієнтивності та реалізації ситуації.
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Merzliuk D. Semantic features of the category of
experientivity in the modern Chinese language
Summary. The given article deals with the semantic features
of the aspectual category of experientivity in the Modern
Chinese language. Nowadays, linguistic studies of aspectual
semantics determine such basic components of experientivity
as: factuality, resultativity, action discreteness with the moment
of speech, multiplicity, indefiniteness of the time of termination
of action and retrospective reference point. These components
determine the position of the category of experientivity in
the aspectual system of the Modern Chinese language; they are
realized in the interaction of grammar marker with syntactic
means. In the article was analyzed the realization of those
components, particularly the realization of those semantic
components by the morphological marker过 guo. The category
of experientivity presents a certain situation as the situation
was held indefinite amount of times (at least once) respectively
to the moment of speech or another referential time. Thus,
the main feature of the utterance with experientive marker in
the Chinese language is the characterization of a certain object
or attribution to it a certain experience. In the modern studies
of the category of aspectuality, experientive (or existential)
meaning is consider to be a part of the category of perfect, so it
is determined as aspectual-temporal category. In the conditions
of lack of temporal morphological markers, aspectual grammar
markers can function as the indication of temporal reference
of a certain situation. The main mean of the realization
of the experientive semantics in the Chinese language is
morphological marker过 guo. Morpheme过 guo can act as
a verb, complement of the direction and as aspectual marker.
In the Modern Chinese language semantics of experientive
marker过 guo includes all the stated components, it indicates
that a certain situation took place in the indefinite past at least
once, at the same time the situation is terminated, and in
the moment of speech or another referent time do not exist. On
the other side, in certain contexts semantics of experientivity
of the grammatical marker过 guo can be neutralized, so
the function of that marker can approach to the function
of the marker of realization了 le.
Key words: aspectuiality, experientivity, factuality,
multiplicity, resultativity, telicity.
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ
ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНИХ
АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Анотація. У статті проведено порівняльний аналіз
внутрішньої форми географічних термінів в англійській
та українській мовах. Зіставне вивчення внутрішньої форми слова відкриває можливості реконструкції окремих
ланцюжків мовної номінації. Дослідження виконано на
матеріалі термінологічних словників. Застосовано описовий метод, методи когнітивного та кількісного аналізу.
У статті розкриваються погляди О.О. Потебні на внутрішню форму слова, досліджуються міркування лінгвістів
про цю проблему. Внутрішня форма слова розглядається
з точки зору двох підходів: ономасіологічного та семасіологічного. Проаналізовано роль внутрішньої форми
слова як параметру зіставного мовознавства, що дає змогу розкрити своєрідність мов і культурних особливостей
номінації. Стверджується, що найважливіші уявлення про
предмети й явища дійсності у британців та українців збігаються. Проте номінація цих явищ відбувається по-різному.
Визначено спільні та відмінні риси при творенні географічних термінів в англійській та українській мовах.
У статті охарактеризовано поняття мотивованості;
виявлено мотивувальні ознаки, за якими здійснюється
найменування географічних термінів. Доведено, що для
багатьох географічних найменувань англійської та української мов характерна прозора внутрішня форма слова.
Виявлено, що в англійській географічній термінології
найбільш розповсюдженими є антропоморфні метафори.
В українській мові випадки таких метафор нечисленні.
Було виявлено географічні терміни, які мають прозору внутрішню форму, що збігається в обох мовах. Також зафіксовано випадки збігу як внутрішньої форми, так і вимови.
Доведено, що сфера спеціальної лексики почала формуватися на ґрунті основного словникового фонду мови.
Стверджується, що загальномовна лексика є базою розвитку англійської та української географічної термінології,
витоком її формування.
Ключові слова: внутрішня форма слова, географічний
термін, мотивація, антропоцентрична метафора.

Постановка проблеми. Внутрішня форма слова є одним
із найскладніших феноменів сучасного мовознавства й лінгвістики минулого. Як джерело мовної номінації вона є регулюючим фактором утворення мовного значення і його мовленнєвої реалізації. Її основу складає певна ознака денотата,
яка обумовлює найменування. Внутрішня форма відображає
закономірності й особливості усвідомлення людиною тієї чи
іншої реалії світу, фіксує результати її пізнання. Вона є відображенням уявлень людей про світ. Міжмовні відмінності за
внутрішньою формою слова відкривають таємниці найменувань у різних мовах. Вона є індикатором історичної пам’яті
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слова. Дослідження внутрішньої форми дає змогу розкрити
когнітивні механізми номінації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен внутрішньої форми слова здавна привертає увагу філософів і мовознавців. Спроби визначити це поняття робили представники
різних лінгвістичних сфер і напрямів: спеціалісти з загального мовознавства, етимології, стилістики, лексикології. Історія
вивчення внутрішньої форми слова свідчить про те, що вона
була предметом обговорення еллінів, Гомера, Геракліта, Платона, Конфуція, В. фон Гумбольдта, В. Вундта, В.В. Виноградова,
О.О. Потебні, В.М. Русанівського, Т.Р. Кияка, В.М. Манакіна
та багатьох інших мовознавців.
Дослідження внутрішньої форми слова в сучасному мовознавстві асоціюється з іменем О.О. Потебні, який розробив
учення про внутрішню форму слова, зміст і структуру цього
поняття. Словосполучення внутрішня форма він запозичив
у В. фон Гумбольдта. Слід зазначити, що вперше цей термін
був використаний в «Енеадах» грецького філософа Плотіна
[1, с. 37]. Основою вчення В. фон Гумбольдта є положення, що
мова є світом, який лежить між зовнішніми явищами та людиною. У змістовому плані О.О. Потебня та В. фон Гумбольдт
мають на увазі різні речі. Так, В. фон Гумбольдт розрізняє зовнішню й внутрішню форми слова. Під внутрішньою формою
він розуміє дух народу [2, с. 364]. Його вчення розкриває культурно-історичні чинники різноманітності мовних картин світу.
Він зазначає, що внутрішня форма слова є відношенням змісту
думки до свідомості; вона показує, як людина уявляє власну
думку. Тільки цим можна пояснити, чому в мові може бути
багато слів для позначення того самого предмета, і одне слово
може позначати різнорідні предмети.
О.О. Потебня розглядає внутрішню форму слова як певний вторинний розумовий образ, що є основою творення
нової номінативної одиниці, формування якого залежить від
раніше набутого пізнавального досвіду [3, с. 135]. Як бачимо,
внутрішня форма слова трактується досить широко. У працях
О.О. Потебні немає ні однозначного визначення цього поняття,
ні єдиного терміну. Замість цього він пропонує більше 50 назв
на його позначення: власне значення слова, найближче етимологічне значення, зміст образу, знак значення, єдиний об’єктивний зміст слова та інші [4, с. 20]. Він розглядав мову як активний процес, який пояснює ставлення людини до світу.
Сучасні мовознавці також не полишають поза увагою
внутрішню форму слова. Цей аспект дослідження входить до
кола інтересів М.І. Голянич, М.П. Кочергана, В.М. Манакіна
та інших учених.
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У сучасній лінгвістиці внутрішня форма слова здебільшого
розглядається в двох аспектах: ономасіологічному й семасіологічному. Згідно першого аспекту внутрішня форма розглядається з психологічної точки зору. Психічною основою внутрішньої
форми є уявлення про певну ознаку – джерело номінації. При
такому підході внутрішня форма виводиться за рамки семантичної структури слова в область психічних категорій, що
автор вважає однобічним підходом. Основи семасіологічного
підходу були розроблені О.О. Потебнею в другий період його
лінгвістичної діяльності. Він запропонував розрізняти мовні й позамовні знання про певний об’єкт номінації, назвавши
перші найближчими, а другі – найдальшими значеннями; при
цьому найближчі значення є знаком, конструктивним моментом у розвитку найдальшого значення.
На думку автора, внутрішню форму слід розглядати у взаємодії ономасіологічного й семасіологічного підходів. У сучасній лінгвістичній науці існує неоднозначне розуміння цієї мовної категорії. Так, О.І. Блінова під внутрішньою формою слова
розуміє морфосемантичну структуру слова, яка дозволяє пояснити зв’язок між його звучанням і значенням [5, с. 34–91]. Для
В.М. Манакіна внутрішня форма слова – мотиваційні ознаки, що
покладено в основу найменування [6, с. 39]. В.Д. Пономаренко
внутрішньою формою називає мотивувальний образ слова [7].
Автор погоджується з тими дослідниками внутрішньої форми,
які стверджують, що вона пов’язана з мотивованістю, яку вважають одним із принципів номінації. Під мотивованістю, за прикладом Н.О. Заніздри, автор буде розуміти структурно-семантичну
властивість слова зумовлювати вторинні найменування первинними через ознаку, покладену в основу найменування [8, с. 99].
А.А. Сагітова стверджує, що слова з внутрішньою формою
закріплюють досвід пізнання світу, вказуючи на властивості
й характеристики реалій, які лягли в основу їхнього найменування [9, с. 11]. В.М. Манакін зазначає, що відмінною рисою
сучасних досліджень внутрішньої форми є те, що вона здебільшого розглядається як суто мовне явище, без орієнтації на її
багатопланову природу [1, с. 36].
Відомо, що найважливіші уявлення про предмети й явища
дійсності в усіх народів збігаються. Проте номінація цих явищ
у різних мовах відбувається по-різному. Тому вивчення способів та особливостей номінації є надзвичайно цікавим.
Актуальність теми дослідження зумовлена розвитком
антропологічної лінгвістики, яка відображає взаємовідносини
між людиною і світом, що її оточує, а також необхідністю виділення спільних та відмінних особливостей при творенні англійських та українських географічних термінів на основі мовної
картини світу та національно-культурної специфіки кожної з мов.
Мета цієї розвідки полягає у вивченні глибинних процесів
найменування, внутрішніх форм географічних термінів англійської та української мов.
Основними завданнями статті є: визначити місце внутрішньої форми в структурі значення слова; окреслити шляхи
асоціацій, за якими здійснюється номінація; виявити внутрішні
форми географічних термінів у двох мовах.
Об’єктом дослідження є вивчення внутрішньої форми географічних термінів. Предметом цієї розвідки – порівняльний
аналіз внутрішньої форми географічного терміну в англійській
та українській мовах.
Матеріалом дослідження слугують лексичні одиниці, відібрані з термінологічних словників методом суцільної вибірки
[10; 11].

Розгляд фактичного матеріалу дослідження передбачає
застосування таких методів: описовий метод (для виявлення характерологічних ознак обробки і класифікації зібраного
матеріалу); метод когнітивного аналізу (для дослідження причин і мотивів метафоризації); метод кількісного аналізу (для
підрахунку мовних одиниць).
Аналіз внутрішньої форми на матеріалі географічної
термінології показує, що найменування, мотивоване іншим
мовним знаком, утворюється в першу чергу семантичним
шляхом, тобто шляхом встановлення певних відношень між
фрагментом дійсності, який уже зафіксований у номінативному арсеналі мови, і новим фрагментом, що фіксується
в мовній свідомості. Ознака, яка складає основу найменування, виступає в якості мотиву й одночасно основою семантичного перенесення.
Функція найменування реалізується через виділення якоїсь
ознаки предмета, що називається. Ознаку, яка має мовне вираження й покладена в основу найменування, мотивує це найменування, автор буде вважати внутрішньою формою слова.
Як показує дослідження, для багатьох географічних найменувань англійської та української мов характерна прозора внутрішня форма слова, випадки, коли значення загальновживаних слів переноситься на значення слів-термінів за
образною схожістю. Автор вважає це закономірним явищем,
оскільки пізнання світу людиною починається з середовища
проживання.
Матеріал дослідження дозволив виявити географічні найменування за такими мотивувальними ознаками:
1) за зовнішньою подібністю: ice cap – льодовий покрив;
river terrace – тераса ріки; earth’s crust – літосфера; shelf –
шельф; shield volcano – щитовий вулкан. Вони складають 38,4%;
2) за схожістю розміщення (24,2%): core – барисфера, земне
ядро; deep-sea floor – глибоководне морське дно; inface – передній
схил куести; river bed – русло ріки; saddle – антикліналь;
3) за схожістю характеристик (22,6%): bogburst – зсув грунту; shock wave – ударна хвиля;
4) за умовною аналогією (14,8%): wandering dune – блукаюча дюна; standing wave – стояча хвиля; sandblasting – вітер із
піском.
Мови, що належать до різних сімей, виявляють спільні мотиваційні ознаки. Автор висловлює припущення, що це
пов’язано зі спільністю історичних коренів часів індоєвропейської спільноти.
Відомо, що характерним способом номінації в будь-якій
термінології є антропоцентричність. Терміни завжди пов’язані
з людиною та її уявленнями про світ. Дослідження показує, що
в англійській мові антропоморфні метафори є найбільш розповсюдженими: elbow – крутий закрут річки; finger lake – витягнуте вузьке озеро; foothills – передгір’я; footbridge – пішохідний
міст; jaw – вхід (затоки); river arm – річний рукав; river mouth –
дельта; rock face (steep face) – скельна поверхня; shoulder – гірський схил; to mouth – впадати (про річку). Вони складають
38,3% серед усіх термінів-метафор галузі, що розглядається.
В українській мові випадки антропоморфної метафори нечисленні (9,7%): солифлюкційний язик – solifluction lobe (tongue);
язик льодовика – snout.
В обох мовах, які порівнюються, зафіксовано географічні
терміни-метафори, внутрішня форма яких пов’язана з речами
повсякденного вжитку, винаходами людини: apron – алювіальне віяло; tablecloth – скатертина (біла хмара в Південній
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Америці); plinth – плінтус (зовнішня частина дюни в єгипетській частині Сахари). Іноді такий термін зафіксовано лише
в одній із мов: гребінь (гори) – ridge; поріг (річковий) – cataract,
rapid; глетчерний млин (круглий отвір у льодовику) – moulin.
В англійській мові такими прикладами можуть бути терміни:
bed – дно моря; pocket – вибоїна; tableland – плато, нагір’я;
plate – платформа. Наведені приклади демонструють прозорість внутрішньої форми географічних термінів.
Слід зазначити, що багато географічних термінів мають
прозору внутрішню форму, що збігається в обох досліджуваних мовах (29,4%): foot – підніжжя (гори); needle ice – голковий лід; seafloor – морське дно; snow belt – сніговий пояс;
intermountain – міжгір’я; earthquake – землетрус; interglacial –
міжльодовиковий; mountain chain – гірський ланцюг.
Автором зафіксовано випадки збігу як внутрішньої форми, так і частково вимови: regolith – реголіт; regosol – регосол;
sloot – слут; tіbba – тібба; typhoon – тайфун; pingo – пінго.
Вони складають 8,3%. Це терміни, запозичені з інших мов до
англійської та української в результаті довготривалого історичного розвитку мов. Часто це лексичні одиниці, які відображають реалії певного регіону. Визнаючи, що запозичення
є одним із найбільш продуктивних способів номінації нових
явищ, автор дотримується думки, що внутрішню форму слова
не можна ототожнювати з його етимологією.
З огляду на значення та форму географічних найменувань
можна виділити такі типи співвідношень між англійськими
та українськими географічними термінами:
1) повна еквівалентність, при якій терміни однієї мови мають
ідентичні лексичні та фонетичні відповідники в іншій мові;
2) часткова еквівалентність, при якій терміни в обох мовах
мають прозору внутрішню форму, що збігається, але різне
фонетичне оформлення;
3) нульова еквівалентність, при якій географічні терміни мають
прозору внутрішню форму в обох мовах, але вона не збігається.
Результати розвідки свідчать, що сфера спеціальної лексики почала формуватися саме на ґрунті основного словникового
фонду мови. Можна стверджувати, що загальномовна лексика
є базою розвитку англійської географічної термінології, витоком її формування.
Висновки. Зіставне дослідження внутрішньої форми дозволяє розкрити своєрідність мов і культурних особливостей
номінації, простежити як впливає походження слова на лексичне значення, охарактеризувати мотивації лексем англійської
та української мов. Узявши до уваги все вищесказане, можна
зробити висновок, що будь-яка ознака номінації закарбовує
актуальні для соціуму ознаки предмета найменування.
Для багатьох географічних найменувань англійської
та української мов характерна прозора внутрішня форма слова. Дослідження виявило три типи співвідношень між внутрішньою формою англійських та українських географічних
термінів: з повною еквівалентністю, частковою та нульовою.
В англійській мові найчастотнішими є антропоморфні метафори. В українській мові такі метафори нечисленні. Система
мотиваційних ознак назв відображає ставлення соціуму до того
чи іншого предмета, тому склад найменувань нерідко виявляє
значні риси національної специфіки.
Перспективу подальшого дослідження автор вбачає
у вивченні морфологічної структури географічних термінів
із прозорою внутрішньою формою з метою характеристики
їхньої національної специфіки.
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Myzyn T. Peculiarities of the inner form of geographical
terms in the modern English and Ukrainian languages
Summary. The article deals with the contrastive analysis
of the inner form of geographical terms in the English
and Ukrainian languages. The contrastive investigation of the inner
form of the word makes it possible to reconstruct certain chains
of nomination. The research is conducted on the material
of terminological dictionaries. The descriptive method, methods
of cognitive and quantitative analyses were used. O. Potebnya’s
views on the inner form of the word are revealed; main standpoints
of linguists on this problem are investigated.
The inner form of the word is considered from
the point of view of two approaches: onomasiological
and semasiological. The article deals with inner form
of the word as a parameter of contrastive linguistics, which
enables us to reveal peculiarities of the languages and cultural
characteristics of nomination. It is asserted that the most
important notions about things and phenomena of life coincide
in English and Ukrainian. But their nomination is different.
General and distinctive features of geographical terms in
languages under consideration are defined in the research. The
notion of motivation is characterized in the article; motivational
features are determined. It is proved that the transparent
inner form is characteristic of many English and Ukrainian
geographical terms. It is found out that in English geographical
terminology anthropomorphic metaphors are most frequently
used while instances of anthropomorphic metaphors in
the Ukrainian language are not numerous.
Geographical terms that have a coinciding transparent
inner form in both languages are studied. Cases of coincidence
of the inner form and pronunciation are considered. It is
proved that the range of special vocabulary began to be formed
on the basis of the basic word stock. It is the foundation
of the English and Ukrainian geographical terms development.
Key words: inner form of the word, geographical term,
motivation, anthropomorphic metaphor.
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GENDER SUFFIX PARADIGMS CORRELATION
IN ENGLISH, RUSSIAN, AND UKRAINIAN
Summary. The word-formation category of femininity
and masculinity and their overlaping are the problems
of the universal grammar.This paper is a study of the common
gender nouns with the agent-meaning suffixes in English
and their Russian and Ukrainian correspondences, which
create the nominations of the doer of an action. The paper
presents a contrastive research into the combinatorial potential
of the agentive suffixes in English, Russian, and Ukrainian
and their common and distinctive features. A set of agentive
suffixes of the English derivative nouns does not coincide with
a set of agentive suffixes of the Russian and Ukrainian derivatie
nouns (see Classen 1919, Booij, 1995, Jovanovic 2013, Hill
2014, Сrystal, 2019). Corbett (1999) refers Grammatical
Gender t o Agreement Classes: Feminine, Masculine, Neuter,
and Natural. The different terms like Masculine, Feminine,
and Neuter genders are merely the products of different
linguistic traditions and schools.
Most Englsh suffixes are gender neutral, i.e. all of them
may be used to form masculine and feminine performer nouns.
There is no separate, sex-indefinite class for reference to
human beings in general. The neuter gender, which theoretically
could have taken over such a function, has lost the capacity to
classify animate nouns almost completely The typical English
agentive derivative tmploys a free base of simple morphological
structure, formed from a bare infinitive. It’s sometimes useful
to have a feminine version of a masculine noun, since English
overall is gender-neutral, unlike many other languages, where
each noun has a gender or masculine and feminine forms. The
use of feminine suffixes has declined and has become less
acceptable due to the influence of feminism in the Englishspeaking world. Kazaki (2013) presents the data which proves
that several feminine suffixes such as -ette, -trix are of limited
use, while -ess is the most common form among feminine
suffixes, though a reduction in the use of -ess forms over
time is apparent As opposed to some other languages, English
agentive suffixes are devoid of gender distinctions.
Key words: suffix, nomination, feminine, musculine,
semantics, functions.

Preliminaries. It is a truth universally acknowledged
that natural languages do not exhibit an absolute one-to-one
correspondence between meaning and form. The noun grammatical
category of gender – Masculine, Feminine, and Neuter – rarely
coincides with the biologicl sex of the referents. Brown ponits to
the relation of grammatical gender with the natural one: “connected
with gender, this term originally meant ‘type’ or ‘class’
but in European linguistics usage was narrowed to that
of natural gender, ‘male’ vs ‘female’, plus ‘neuter’ (neither
male nor female). Nouns in many Indo-European languages
are divided into classes which have a basis in natural gender”

[5, p.163]. Corbett refers Grammatical Gender to Agreement
Classes: Feminine, Masculine, Neuter, and Natural [8]. While
these Agreement Patterns are governed by Natural Gender where
it exists in a head noun where itdoes not, Agreement defaults to
the Declension Class of that noun [3, p. 59].
An agent noun is a derived noun whose general meaning is
“person who usually / typically does”. Thus it is characterized
by the feature [+ Human], irrespective of the fact that the person
involved actually performs an action (swimmer “a person who
swims”), carries on a profession (carpenter “a person who builds
or repairs wooden structures”), or adheres to a certain ideology or
group, e.g., a socialist “a person who supports or follows “socialist
party.” A set of agentive suffixes of the English derivative nouns
does not coincide with a set of agentive suffixes of the Russian
and Ukrainian derivatie nouns [6, p. 163; cf 9; 4, p. 503;
16, p. 85; 18, p. 167]. The deﬁning characteristic of gender
is agreement, like in Russian and Ukrainian, a language
has a gender system only if noun phrases headed by nouns
of different types control different agreements with adjectives
or verbs. The evidence that nouns have gender in the English
language is more extralinguistic than intralinguiatics. The different
terms like Masculine, Feminine, and Neuter genders are merely
the products of different linguistic traditions and schools.
This paper presents a research of the frequent agentive
suffixes of English derivative nouns their Russian and Ukrainian
correspondences. The main purpose of the research undertaken is to
investigate the characteristics of the bases involved in a derivative
relationship with agentive suffixes and establish the potential points
of similarity and / or distinction between the three languages.
Discussion. The concept of gender means that there are three
different sets of noun types, and their modifiers (adjectives)
and determiners (articles and demonstratives) have different
forms accordingly. Nofal admits that “the sets of noun types
are masculine, feminine, and neuter, but there is not any
absolute relation between these conventional labels for the word
categories and the objects, persons or animals that the nouns
refer to” [22, p. 205]. The lack of one-to-one correspondence
between form and meaning is referred to as ‘morphological
asymmetry’ by Beard (1984, 1995) who says that “recent work
son grammatical categories define Gender as an Agreement class,
and a close examinationof the Slavonic languages, however,
reveals that Natural ender, Agreement, and Declension Class all
must be maintained and distinguished [2, p. 56].
More than one third of all commonly used nouns are feminine,
most of them belong to the so-called – ō declension (corresponding to
the ā stems. In the nominative singular, these have – u (sometimes – o)
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after a short syllable, as in lufu (love) and no ending at all after
a long syllable, as in lār (learning) and wūnd (wound) [22, p. 206].
This asymmetry has led several grammarians to disconnect form
and meaning in morphology, for example, Beard distinguishes
between derivation rules and affixation rules [3, p. 639–640].
The gender studies and correlation of Mascular/Common nouns
with Feminine nouns in the English Community pose, primarily,
socio-linguistic problem where there is a strive to avoid a feminine
marker. On the contrary, feminizing the Masculine/Common
nouns is gathering its pace in cross-cultural linguistics, namely, in
Ukrainian [20, p. 238fl].
Throughout the historical changes English obviously lost
the case marking system, and it was more or less completely
lost by the end of the Middle English period [11, p. 6–7]. The
category of the doer of action is on the crossroads of morphology,
lexicology,and semantics. The names of the performers of the action
by the nature of their occupations and mode of activity, the genus
of their profession is one of the richest word-forming categories
both in terms of the number of tokens and in the variety of wordforming types within the word-forming category of a person.
The grammatical category of English gender nouns seased to be
marked due the reduction and loss of the stressed vowels in the final
position [6, p. 97]. Some authors stress that the origin of gender is
purely formal: some suffixes of sex-diff erentiable nouns acted as
attractors, and created the genders in a purely formal, non-semantic
way (Brugmann, 1899). This leaves the question of what caused
sex-differentiable nouns open. Another possible answer is that
in some languages the initially semantic neuter gender was lost,
and the void was filled by masculine and feminine genders being
assigned to previously neuter nouns.
Corpus analysis. The research is based on the corpus
of animate agent noun derivatives functioning in English, Russian,
and Ukrainian to differentiate common, masculine, and feminine
genders that may result in the typology of gender means of expression.
Models of the mechanisms by which nouns are allotted to genders
are called ‘assignment systems.’Assignment may involve two
sorts of information about the noun: its meaning and its form [8].
We are planning an inquiry into the general qualities of the most
frequent agentive suffixes in English and Russian and Ukrainian.
Even though agentive suffixes exist in the typologically different
languages, their properties may considerably differ, particularly
in terms of volume, type, productivity, combinatory power or
grammatical implications. The problem of the combinatorial
properties of derivational suffixes has been described by Plag
and Baayen as “one of the most intricate problems in English
morphology” [23, p. 109–110]. The main purpose of the research
undertaken is to investigate the characteristics of the bases involved
in a derivative relationship with agentive suffixes and establish
the potential points of similarity and / or difference between the three
languages. Due to the span of the research, the focus of the attention
is exclusively nomina agentis in the three languages including other
related derivational phenomena, such as nomina professionalis,
names of practitioners, or professionals in different fields.
English agentive suffixes of the masculine or common
gender
Agentive suffixes are usually said to be post-positioned
affixal morphemes used to produce derivatives the meaning
of which refers to “a person who has to do with what is indicated
by the base”. From a different perspective, agentive suffixes are,
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strictly speaking, used to derive nouns the semantic role of which
is that of an AGENT. As it has been already determined by Fillmore
(1968) that agentive suffixes may be appended to different
types of bases. The most typical base would be a verb base, as
the verbs designate actions, states or events. However, nouns
may serve as bases when the outcome is nomina professionalis,
both conversion-nouns and ordinary nouns. When some of these
suffixes are added to adjectival bases, the derivatives are not
strictly agentive nouns [13].
Foundalis writes that learners of languages that employ “natural
gender”, such as English, notice the close correlation between
gender and sex [14, p. 4] it makes more sense in the mind of a native
speaker of a natural gender language (such as English), where
“male” – “masculine” and “female” – “feminine” nearly coincide
conceptually. For a native speaker of a formal gender language this
explanation seems to be simplistically projecting the natural-gender
speaker’s view of the world onto everyone else.
English agent-meaning suffixes (common or masculine
genders)
The suffix – er of the Germanic origin produced the most nouns
in the period 1500 – 1700. It is extremely productive with vebal
nouns but also yields denominal nouns (tinner, paddler) in Early
Modern English. In the late 15th century it begins to produce agent
nouns and further used to derive nouns meaning an inhabitant of.
[17, p. 392 –393). Nouns ending in -er, and have a meaning roughly
equivalent to ‘doer of X’, where ‘X’ is the action denoted by that
part of the word that is not -er. Historically, the suffix -er denoted
individuals of male gender, but the feature is not sustained. The noun
with the suffix – er is frequently polysemous as it may have all three
semantic components and the context can reveal the component
encoded by the authorchoice of the desired value is determined by
the context.
The suffix – er may be combined with vervb base denoting
the type of activity; the verb bases denoting the process of utterance.
However, certain noun-based derivatives may pose a problem as
it is unclear whether the base is a noun or a conversion-verb, see
box-er, may well have been derived from the verb to box. The
stems with the suffix can have a feminine counterpart – ress, though
there can be a genderless equivalent used, cf.: police officer instead
of policeman/policewoman.
The suffix -ar is considered to be an alteration of -er or -or,
occurring in a handful of instances like beggar, liar and padlar,
and unlike its alternatives, it is unproductive. The suffix -or unlike–
er, which combines with bases of different origins the suffix – or
produces derivatives from Rom – or doctor, professor are used for
both masculine and neuter. Sometimes the traditionally-male word
is used for all genders: for example, actor for both male and female,
instead of actor for male and actress for female. The suffix - aster /
-estre borrowed from Latin became a productive masculine agentive
suffix in the older Germanic languages, gradually displacing various
native agentive suffixes.
Despite some assertions to the contrary, OE -estre can be
shown to have been a feminine agentive suffix of Germanic origin
that was also applied to certain feminine animal names. During
the Old English period, a pattern obtained whereby masculine agent
nouns were frequently derived using -ere (< PGmc. *-ārjaz), while
the corresponding feminine agent nouns used -estre [15, p. 130].
This system died out in English as -er was increasingly used to form
agent nouns of both genders.
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The – aster is generally a pejorative suffix denoting
resemblance was common a couple hundred years ago but is
rare today; the only well-known surviving instance is poetaster,
a word describing an inferior poet, rhymester, youngster, songster. Some -er occupations (used to) become -ster, e.g. baxter =
female baker, and brewster = female brewer (of ale). The French
suffix -ant/-ent which can be found predominantly in adaptations
of boirrowings from French, reveals two semantic components in
the lexical meaning derivatives, “a person that performs the action
in the base”, an agent, as in as in assistant, inhabitant, president,
protestant, suppliant and “a material agent that does something
expressed by the base”, as disinfectant.
The suffix -ee of Latin and French origin primarily used to
designate a person who undergoes a certain action, or presents
an indirect object of the verb in the base, it also may have agentive
implications, as in atend-ee “someone who attends or is present”,
returnee “someone who returned”, but surrender-ee is “someone
to whom a surrender is made”. The nominations do not differentiate
between Masculine and Feminine. The suffix -ee is the counterpart
in legal matters to the Latinate suffix -or, appearing in pairs such as
less-or vs. less-ee or grant-or vs. grant-ee, etc.
The French-based suffix -eer became productive in the 15-th
century more significant in derivation of professional names, can
also be employed in the agentive noun derivation, as nouns such
as commandeer, mutineer, racketeer can confirm. Another suffix
that could be considered within this group is the suffix -ist added to
noun bases to produce nouns signaling professionals, adherents or
generally performers of certain actions as copy-ist, typ-ist. However,
when -ist is affixed to verbal bases to form agentive nouns,
the productivity is much more limited. Of around 700 derivatives
in -ist, only 1% would be those based on verbs, such as computist,
guitarist, etc. The suffix –ian produces derivatives from noun bases:
musician, beautician,. The suffix –ian as well as the suffix –ist
actualize the component of a specialist or expert: grammarian,
logician, etc.
English agentive suffixes of the feminine gender
Fowler (1926) once discussed the use of the nouns with
feminine suffixes and predicted that the day would come when
feminine forms for vocation-words were a special need of the future,
with the coming expansion of vocations open to women. Contrary
to Fowler’s prediction, the use of feminine suffixes has declined
and has become less acceptable due to the influence of feminism.
Kazaki’s data proves that sveral feminine suffixes such as -ette,
-trix, are of limited use, while – ess is the most common form
among feminine suffixes, though a reduction in the use of -ess forms
over time is apparent [19, p. 185; cf 10].
The -ess agent nouns, form female counterparts to masculine
agent nouns, but in the case of sorceress, the female counterpart can
in some cases be attested earlier than the masculine form (OED).
The suffix -ster (Old English -istre from Proto-Germanic *-istrijon,
feminine agent suffix used as the equivalent of masculine -ere). Also
used in Middle English to form nouns of action (meaning “a person
who ...”) without regard for gender: chorister, spinster probably
carries an originally female ending). In Middle English many words
in -esse were adopted from French; such as, countess, duchess,
mistress, and princess [1, p. 343]. The most common feminine
suffix in English is “-tress, for instance, auditress “female hearer
or listener,” ancestress (s) (noun), ancestresses (pl) “a woman
from whom a person is descended, benefactress “a woman, who

is inclined to participate in activities which support individuals or
institutions,” adulteress (“a woman who commits immoral relations
with a man who is not her husband”.
The suffix -stress is considered to be a dead one: seamstress.
The suffix – trix: Webster’s New World College Dictionary says, is
the “suffix forming feminine nouns of agency”. The masculine suffix
is “or”. Thus, executor / executrix, administratrix, aviatrix, directrix,
dominatrix, executrix, and testatrix, dominatrix. The Oxford
English Dictionary traces the “-trix” suffix to the 15th century, from
Medieval Latin. A few others, like “directrice,” use an alternate
spelling of “-trix.” The suffix -ine: English does not have a dearth
of ways to let you know whether a man or woman is the subject.
Some, like fiancé / fiancée and “comedian / comedienne,” are
adopted directly from other languages.
The suffix -ette: English nouns in which the suffix -ette
designates a feminine role or identity have been perceived by many
people as implying inferiority or insignificance: bachelorett.; drum
majorette, usherette. Of these terms, only drum majorette – or
sometimes just majorette – is still widely used, usually applied to
one of a group of young women who perform baton twirling with
a marching band. A woman or man who actually leads a band is
a drum major. Baton twirler is often used instead of (drum) majorette.
Farmer, suffragist, and usher are applied to both men
and women, thus avoiding any trivializing effect of the -ette ending.
Cf.:farmer → farmerette, usher →usherette; major vs majorette.
The suffix -euse, borrowed from French, masseur vs masseuse.
The Russian verbal derivatives with the agentive suffix
of the masculine or common genders
As in many other European languages, Doleschal and Schmid
(1999) write, in Russian nouns and pronouns are divided into
three gender classes. There are three gender classes: feminine,
masculine and neuter. Nouns denoting persons normally belong to
the masculine or feminine gender, i.e. nouns denoting male human
beings are masculine, and nouns denoting female human beings
are feminine (Švedova, 1980). There is no separate, sex-indefinite,
class for reference to human beings in general. The neuter gender,
which theoretically could take over such a function, has lost
the capacity to classify animate nouns almost completely [12, p. 253,
7]. The suffix -аг(а): бродяга, работяга; -ак/ -ак(а): вожак,
гуляка; -ант: консультант, оккупант; -арь: звонарь, пахарь;–
-атай: глашатай; -атор: организатор; -ач: рвач, ткач; -ец:
борец, творец; -ник/ -еник/ -енник: работник, проводник,; -ок/
-ток: едок, игрок; – -ёр /-ор: гравёр, инструктор; -с(а): плакса;
-тель/-атель/-итель: испытатель, писатель; -ун: бегун, лгун,
опекун; --х(а) / -ох(а): пряха, выпивоха; -ц(а)/ -йц(а) / -ойц(а):
пропойца, убийца; -щик/-чик /-льщик: прицепщик, переводчик;
-ыш: оборвыш, подкидыш.
Russian feminine agentive nouns and their derivative
suffixes
Russian feminine agentive nouns are formed with the help
of 25 suffixes. The suffixes form feminine nouns from verbs actualizing
a semantic component “carrier (performer) of an action or state”: -лк
(а): гадать – гадалка, сидеть – сиделка (медсестра); -ея: шить –
швея, ворожить – ворожея; -ин(я)/ -ын(я): рабыня, героиня; -ис(а)/
-есс(а): актриса, директриса; -их(а): повариха, портниха, -иц(а):
императрица, мастерица;– -j(а): гостья, сватья;– -к(а)/ -овк(а)/
-анк(а)/ енк(а): гречанка, плутовка, монашенкa.
The Russian suffixes of the Fеminine gender are linked to
the derivatives with the Masculine agentive suffixes: Noun base +
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musculine agentive suffix (-ник) + feminine suffix (-ица): и т. д.
Noun base + musculine agentive suffix (-чик/-щик) + feminine suffix
(-чица/-шиц(а): (а) переписчик → к переписчица; (б) натурщик
→ натурщица. Noun base + musculine agentive suffix (-льщик) +
feminine suffix (-льщица): рисовальщик → рисовальщица. Noun
base + musculine agentive suffix (-тель) + feminine suffix (-льница):
житель – жительница. Obviously, the vast majority of these words
are formed by the Masculine agentive noun and the Femine noun
suffixes. But, of course, it is possible to directly produce the names
of female persons from the verb stem using the feminine suffix.
Russian Noun base + Masculine (Common) –ент /ист + → Femininе
suffix -к(а) студент – студентка, артист – артистка. Noun base
+ Masculine (Common) (–ец-/ель/арь) + → Femininе suffix (-ица/ша.-иха/-иня/-есс): -иц (а): красавец – красавица, певец – певица;
-ниц (а): учитель – учительница; -ш(а): музыкант – музыкантшa;
-их (а): повар – повариха; -ин (я): герой – героиня; -есс (а):
принц – принцесса. Cf the Engliss suffixes of the Faminine gender
are linked to the derivatives with the Masculine agentive suffixes:
Noun base + Masculine /-Common suffix (-or/er/-0): Feminine
suffix (-ess, -ine, -trix): author – authoress; baron – baroness;
count – countess; giant – giantess; heir – heiress; host – hostess; poet –
poetess. The following Feminine nouns are formed by substituting
the Masculine or Common gender or, -er → -es: (a)actor –actress;
emperor – emperess; enchanter – enchantress; waiter – waitress;
master – mistress; sorcerer – sorceress; and by adding the suffix –ess
to the Masculine noun base: duke – duchess; prince – princess.
Ukrainian agent nouns suffixes: masculine and feminine
They distinguish between Masculine and Feminine genders:
Ukrainian noun base + Masculine suffix –як/ -ар/ -ач/ -н-ик/-ist +
Feminine suffix, for instance: -як, m → -ячкa, f :моряк,m –
морячка f: -ар, m → -рка, f: лікар – лікарка; - ач, m → -ач-ка,
f: викладач – викладачка; -н-ик m → -н-иця, f: учасник –
учасниця; - ик, m → иця, f: художник – художниця; -ist, m →
-іст-ка, f: кераміст – керамістка. The most frequent Feminine
suffix in the Slavonic languages -ka, has also the diminutive
and instrumental functions [16, p. 16]. According to Russian
and Ukrainian grammars the suffix – к(a) is attached to motiveless
nouns of masculine gender [24, p. 503; see also 21].
Findings and perspectives. Various terms like Masculine,
Feminine, and Neuter genders are merely the products of different
linguistic traditions and schools. Most Englsh suffixes are
gender neutral, i.e. all of them may be used to form masculine
and feminine performer nouns. There is no separate, sex-indefinite
class for reference to human beings in general. The neuter gender,
which theoretically could have taken over such a function, has
lost its capacity to classify animate nouns almost completely The
typical English agentive derivative tmploys a free base of simple
morphological structure, formed from a bare infinitive.
The English feminine suffixes must be used judiciously.
Although some individuals are unconcerned about morphological
forms that distinguish men from women, others see such distinctions
as unnecessary and perhaps even demeaning to women, though in
Ukrainian they become popular iparticular in mass media. The
Ukkrainian suffix-к(a) is the most popular in feminist media space
for several reasons: (i) the existence of a large number of feminitives
formed by derivational model that emphasizes the “naturalness”
of Russian / Ukrainian language forming feminitives-neologisms;
(ii) lack of restrictions (formal, semantic, stylistic), affecting ability
of morphemes to join different types of bases; (iii) regularity
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of suffix -к(a) in Slavonic languages (see Ukrainian: лікарка,
авторка, but Russian врач, доктор, автор).
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Михайленко В. Кореляція парадигм родових
суфіксів в англійській, російській та українській мовах
Анотація. У статті представлено дослідження парадигм
англійськоих, російських та українських суфіксів агентивних суфіксівта, які утворюють номінативний простір діяча.
У фокусі дослідження – вивчення поширених родових іменників з суфіксами на позначення агента дії – суфіксальних
парадигм в англійській, російській та українській мовах.
Стаття присвячена контрастивному аналізу комбінаторного потенціалу агентивних суфіксів в англійській,
російській та українській мовах та їх спільних і відмінних особливостей. У більшості індо-європейських мов,
наприклад російській та українській, іменники та особові займенники вирізняють три граматичні родові класи (Шведова, 1980). В англійській мові не існує окремого, «невизначеного» роду іменників на позначення статі
людини (Doleschal and Schmid, 1999), а середній род, який
теоретично міг би виконувати зазначену функцію, втратив
майже повністю свою здатність класифікувати іменники
на позначення «живої істоти».

Типовий англійський агентивний дериватив має просту
морфологічну основу й утворюється від інфінітивної форми дієслова. Безумовно, у мові могли б бути іменники
жіночого роду для протиставлення іменникам чоловічого
роду, проте англійська мова на противагу іншим індо-європейським мовам, де кожен іменник має три родові форми, – гендерно нейтральна.
Англійські жіночі суфікси не часто вживаються у сучасному дискурсі: одні мовці відносятья нейтрально до їх
вирізнення, інші вважають такі відмінності непотрібними
та, можливо, навіть принизливими відносно жінок, проте,
в українській мові вони стають популярними, зокрема,
у мові ЗМІ.
Суфікс -к(а) є частотним у слов’янському феміністичному медіапросторі з кількох причин: 1) існування значної кількості фемінітивів, утворених дериваційною моделлю, що підкреслює «природність»
російської/українськоїмови,щоформуєфемініти-неологізми;
2) відсутність обмежень (формальних, семантичних,
стилістичних), що впливають на здатність морфем
приєднуватися до різних типів основ; 3) регулярність
суфікса -к(а), наприклад, в українській: лікарка, авторка, мністерка, але в російській – врач, доктор, автор,
министр.
Ключові слова: суфікс, номінація, жіночий, чоловічий, семантика, функція.
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КРАСНОМОВСТВО В АРАБСЬКОМУ ОРАТОРСЬКОМУ МОВЛЕННІ:
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ
Анотація. Статтю присвячено огляду історії формування та розвитку красномовства в арабському ораторському мовленні. Подано специфіку функціонування арабської
риторики, починаючи з найдавніших часів і до сучасності.
Виокремлено специфічні риси бачення риторики в дослідженнях учених Заходу та Сходу. Автором досліджено
та проаналізовано як класичні, так і сучасні доробки щодо
проблеми красномовства арабів.
Наука про красномовство на теренах арабського світу
стала ядром існування арабської мови разом із поширенням ісламу. Базовими елементами арабської риторики є:
1) стилістика (ma ān); 2) фігури мови (bayan); 3) стилістичні фігури, «прикраси» (badī). Вони стали основними
компонентами аналізу для філологів.
Іще в доісламську епоху слово мало сакральне значення для арабів, тому красномовні люди мали високий статус у тогочасному суспільстві. У класичну добу риторика
та доісламська поезія стали ключовими об’єктами дослідження для класичних філологів. Згодом напрацювання
вчених переросли в масштабний корпус для досліджень
риторики та специфіки коранічних текстів. Так, науковці
починають досліджувати мовну тропіку (majāz), зокрема
небуквальне, переносне значення слова. На той час побутували дві основні течії в риториці: 1) суто літературна;
2) суто схоластична. Серед найвизначніших творів з риторики на той час можна назвати доробок Ibn al-Mutazz Kitāb
al-Badi, де автор уперше окреслив хронологічні межі формування принципів риторики.
У своїй праці Asrār al-Balaghā Abd al-Qāhir Al-Jurjānī
надав детальну класифікацію різним стилістичним засобам
та фігурам, зокрема тропу majāz mursal, що базується на
суміжності понять, а також схарактеризував такі мовно-стилістичні явища, як метонімія та перифраз, в основі яких
лежить приховування реального змісту речей шляхом використання інших мовних одиниць. Цей же автор виокремлює семантику як інтегральну дисципліну в межах риторики, а також формує теорію системності композиції тексту
(naz̳m), тобто специфічне розташування слів у реченні.
Значна зацікавленість специфікою текстового аналізу
не могла не призвести до активізації уваги дослідників
до письма. У зв’язку з цим відбувається процес розмежування риторики і красномовства. Таким чином, риторика
отримує особливий статус, незалежний від красномовства.
Вже у XX столітті арабські вчені робили спроби віднайти
грецький вплив в арабській риториці, хоча й донині серед
науковців точаться суперечки щодо цього питання.
Ключові слова: риторика, красномовство, стилістика,
стилістичні фігури, синтаксис, текст.

Постановка проблеми. У давній західній філологічній
традиції риторика вважалася одним із трьох видів дискурсу
та складником системи освіти на Заході, особливо це стосуєть74

ся античної доби. Тоді як в арабському культурному середовищі риторика (ilm al-balāghah) стала ядром арабської мови разом
із появою ісламу. Її три складники – ma ān (стилістика), bayan
(фігури мови) та badī («прикраси», стилістичні фігури – стали
ключовими елементами аналізу для арабських філологів.
Побутує ще й інший термін – fann al-khataba – термін, що
використовується, коли йдеться про зарубіжну риторичну традицію, незалежну від релігії [1, с. 20]. Актуальність цієї наукової розвідки зумовлена важливістю глибинного аналізу наукових надбань класичних арабських філологів, а також порівняння
їхнього бачення особливостей класичної риторики з баченням
представників західної риторичної традиції. Для цього автором
було вивчено та проаналізовано низку класичних та сучасних
наукових розвідок, присвячених цій темі: праці класичних арабських авторів – аль-Джагіза, аль-Фарабі, ібн-Кутаби, ібн-Муатаза, ібн-Рушда (Аверроеса) тощо, а також сучасних арабських,
вітчизняних та зарубіжних дослідників: Х. Самуда, аль-Аскарі, аль-Хатимі, абу-Діба, С. Боунбеккера, І. Фільштинського,
Б. Шитфар, Л. Кларк, С. Бороумана та інших.
Мета цієї статті полягає в більш детальному та глибокому
аналізі арабської риторики в діахронічному розрізі з боку як
сучасних арабських авторів, так і зарубіжних дослідників східного красномовства.
Виклад основного матеріалу. Відомий вітчизняний арабіст
І. Фільштинський у своїй спільній праці з Б. Шитфар «Очерк
арабо-мусульманской культуры (VII – XII вв.)» [2, с. 225] зазначає, що культ слова в арабо-мусульманській словесності відігравав величезну роль, витоком його були доісламські часи.
Араби вже в ті давні часи пишалися своїм красномовством,
адже, на їхнє переконання, слово мало сакральне значення
та захищало їх від «злого ока». Тому в тодішньому суспільстві
високо цінувалися красномовні люди, зокрема поети, які мали
численні почесті при дворах халіфів. Такі поети вірили у свою
винятковість та змушувати в це повірити і своє оточення. Але
якщо в доісламську епоху слово цінувалося за його емотивну
функцію, то в пізніші часи воно набуло критерію логічності за
всіма законами розуму та логіки. На цій основі сформувався
один із законів красномовства, згідно з яким мистецтво слова
поєднує довершеність думки та вишуканість форми [2, с. 227].
Поняття «красномовство» (арабс. balāghah), на думку
середньовічних арабських теоретиків літератури, передбачає стрункість та логічність композиції твору, а також уміння
висловлювати свої думки фігурально [2, с. 226].
Арабський термін balāghah охоплює не лише поняття «красномовство», але й ширший спектр знань про мову, а саме такі терміносистеми: риторика, красномовство і faṣāḥah (чистота і вдоско-
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налення мови). Цей термін (balāghah) набув поширення ще з часів
доісламської доби і стосувався стислих та лаконічних висловлювань з метою підвищення комунікативної ефективності. Арабський дослідник з Тунісу Х. Самуд вважає, що етимологія поняття
balāghah стосується як процесу досягнення цієї ефективності, так
і ефекту (результату) [3, с. 100–113]. Арабська лінгвістична традиція пов’язує згадане поняття (ilm al-balāghah) здебільшого з культурно-релігійними надбаннями ісламу, тоді як етимологія цього
поняття на Заході набуває іншого забарвлення, а саме: «термін,
пов’язаний із політичними поняттями та діалогом» [4, с. 243].
Уже згодом, починаючи з IX століття, доісламська поезія
та риторика стали важливим об’єктом у дослідженнях класичних арабських філологів, теологів та граматистів, адже таким
чином ці дослідники намагалися зберегти коріння своєї давньої
традиції та звеличити її, аби протистояти культурному підриву
з боку новоствореної ісламської цивілізації. Згодом ці спільні
зусилля окремих дослідників переросли в масштабний корпус
для досліджень із писемності та риторики. Паралельно з цим
створювалися арабські богословські школи, основною діяльністю яких була інтерпретація та пояснення Священного Письма
мусульман. Більшість послідовників таких шкіл вірили в чистоту та неповторність Корану (принцип Ṣirfah), хоча серед учених
тієї доби все ж точилися суперечки стосовно специфіки тлумачення (семантики) та форми (стилістики) коранічних текстів.
Ця проблематика стала ключовим концептом з теорії арабської риторики та культури в ті часи. Можна сказати, що активні
дослідження специфіки Ісламу сприяли підтримці культурної
ідентичності арабів, а також зародженню герменевтики образного стилю та більшому розповсюдженню книжкової продукції.
Відомий арабський філолог, основоположник арабської літературної критики Аль-Джагіз (al-Jāḥiz̳) вихваляв книгу за її доступність, зазначаючи, щоб книгу «читали всюди, вивчали завжди»,
допоки вона є «недорогою і доступною» [5, с. 471]. Це означає,
що читання книг і розуміння їхнього змісту ставить конкретні
вимоги до риторики, перетворюючи її на одну з основних царин
дослідження в тогочасній лінгвістичній традиції.
Дихотомія наукових досліджень цього періоду не могла не
позначитися на природі та напрямах арабської риторики (ilm
al-balāghah). За словами аль-Джагіза, «значення мають міститися на основних та периферійних шляхах» [8, с. 354], привертаючи основну увагу дослідника. У той період арабські філологи,
зокрема Abu Ubayda, Ibn Qutabah, досліджують тропіку арабської мови (majāz), тобто переносні значення слів або виразів,
які вживаються заради увиразнення мовлення. Ці вирази спочатку тлумачилися, як «девіації від норми, яких слід дотримуватися» (Abu Ubayda). Ibn Qutabah в одній зі своїх праць також
згадує про тропи в арабській мові (majāzāt), які базуються на
принципах суміжності, перифраз, еліпсиса та синтаксичному
перенесенні. Подібні тропи були необхідні авторам, аби пояснити, витлумачити складні мовні явища небуквально, а через
притчі, каламбури, загадки для спрощення сприйняття адресатом сказаного. Ishāq bin Ibrāhīm bin Wahab, арабський дослідник, зазначає, що через надлишок слів араби «вдалися до використання метафори», тобто використання іншого слова для
вираження значення, за словами арабського філософа al-Fārābī
[9, с. 405]. Таким чином, він окреслює тенденцію до переходу
від буквального то тропічного (фігурального) значень [9].
Дослідження буквального та фігурального значень слова
або виразів поширювалося не лише на рівні коранічного тексту

чи поезії, а на широкий культурний контекст, зокрема на ораторське мистецтво арабів.
Згаданий вище арабський вчений аль-Джагіз наголошує на
важливості використання конкретного дискурсу, залежно від
того чи іншого мовного середовища, реципієнта та прагматичних цілей мовця. Тому «вміння володіти красномовством складніше за красномовство» [5, с. 162]. На його думку, основним
завданням риторики є потреба переконати та вплинути на аудиторію, тобто цілком прагматична ціль. Але ораторське мистецтво – це особливий вид мистецтва, не підвладний усім, бо
його «голова – це природа [не штучна], її стовп – це практика, її
крила – знайомство з традицією, її орнамент – граматика, а слава – вибір слова» [5, с. 44]. Можна сказати, що головна задача
ритора – не просто володіти певною інформацією, але й уміти
аргументувати свою думку, поділитися з іншими своїм розумінням певного явища [5, с. 43, 76].
Праці аль-Джагіза стали широковідомими та поширеними серед двох тогочасних течій у риториці та красномовстві:
1) суто літературної (Ibn al-Mutazz, Abu Hilāl al-Askarī, Ibn
Rashīq, Ibn al-Athīr тощо); 2) схоластичної з усіма притаманними їй стилістичними засобами та фігурами мовлення для
надання тексту промов необхідної смислової забарвленості
та пафосу заради впливу на аудиторію (Ibn Wahab, al-Bāqillānī,
al-Razī, al-Sharif al-Raḍī, al-Qazwīnī, al-Taftazānī тощо).
Серед найвизначніших творів із питань риторики можна
назвати працю Ibn al-Mutazz Kitāb al-Badi, де автор детально
аналізує принципи звертання оратора до своєї аудиторії і стилістичні засоби, які використовує промовець під час таких звертань. Таким чином, автор поринає більше в царину граматичних конструкцій звертання, а не літературної теорії [10, с. 390].
Ця праця стала ніби спробою підбиття підсумків щодо ідей
інших вчених: Amr bin al- Alā, Khalaf al-Aḥmar, Yūnus bin Habīb
тощо. Праця Kitāb al-Badi важлива тим, що автор окреслив
хронологічні межі у формуванні принципів риторики, тоді як
в аль-Джагіза це питання радше носить міждисциплінарний
характер. Тут найбільша увага приділяється особливостям тексту, а не контексту [3, с. 381].
Цікаво, що час появи цієї праці збігся з періодом, коли точилися суперечки стосовно сучасної арабської поезії. Сучасні автори того часу почали активно оперувати різними стилістичними
засобами (al-badī), зокрема це стосувалося поезії Abū Tamman.
Одні дослідники активно протистояли використанню таких стилістичних фігур, вважаючи це неприродним (al-maṣnū), тоді як
інші обстоювали право авторів на використання різноманітних
засобів увиразнення поетичного мовлення, поділяючи ту думку,
що це аж ніяк не означає відхід від традиційного канону. Ці суперечки між різними тогочасними критиками й посприяли тому,
що в риториці окреслилася тенденція до посередництва та рівноваги. З цього часу стилістичне увиразнення мовлення почало зазнавати ще більшого розвитку та вдосконалення. Автори
художніх творів вдаються до імпровізації, а ораторське мистецтво стає окремою сферою наукових досліджень.
Тільки з появою праці al-Qazwīnī Talhkīṣ al-Miftāḥ, де badī
(прийоми увиразнення мовлення) стали невід’ємним елементом науки про риторику та красномовство. До цього ж цей компонент включався в науковий обіг лише спорадично. Крім того,
al-Qazwīnī у названій праці включає al-badī до складу а) науки
про значення слова та його синтаксис (ma ānī), б) науки про
красномовні вирази (bayān).
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Abd al-Qāhir Al-Jurjānī у своїй праці Asrār al-Balaghā надав
детальну класифікацію різним стилістичним засобам та фігурам. Зокрема, він детальніше аналізує такий троп, як majāz
mursal, що базується на суміжності понять, а також такі мовно-стилістичні явища, як метонімія та перифраз, в основі яких
лежить приховування реального змісту речей шляхом використання інших мовних одиниць. Зрозуміло, що такі тексти не
були призначені для поверхневого ознайомлення реципієнтом.
Аl-Jurjānī в іншій своїй праці Dalā’il al-I jāz [12, с. 262–263]
вказує на певне покликання, яке допомагає читачеві розкрити
істинний зміст тексту; також автор неабияку увагу приділяє
феномену метафори, «таємниці красномовства». Щось подібне
автор знаходить в аль-Джагіза про bayān – «очевидне, зрозуміле значення для слова або виразу з прихованим змістом». Abd
al-Qāhir al-Jurjānī у своїй доктрині виводить поняття психологічної інтеракції за межі загальної риторики.
Якщо такі філологи, як Qudāmah і Ibn al-Mu tazz, виокремили у своїх працях стилістику як самостійну дисципліну, що
«призвело до надмірних і зайвих мовних прикрас» [10, с. 46],
то al-Jurjānī в уже згаданій праці Dalā’il al-I jāz (що стала останнім його доробком) розглядає семантику як інтегральну дисципліну в межах риторики. Окрім цього, автор формує теорію
системності композиції тексту (naz̳m), тобто специфічне розташування слів у реченні.
Згідно з його теорією, зміст тексту формують не окремі лексеми, а синтагми. Адептами теорії Abd al-Qāhir al-Jurjānī стала
чимала кількість класичних арабських філологів: al-Rummānī,
al-Bāqillānī і al-Khaṭṭābī. Ці автори зробили значні внески в розвиток теорії naz̳m. Зокрема, al-Rummānī подає власну класифікацію
риторики, виокремлюючи 10 підрозділів або категорій у межах
цієї дисципліни: порівняння, метафору, гармонійність (стрункість) композиції тощо. Аl-Khaṭṭābī, так само як і al-Jurjānī, вбачає
в терміносистемі naz̳m специфічне розміщення слів у конкретній
позиції в межах фрази. Abd al-Qāhir al-Jurjānī [11, с. 96] зазначає,
що взаємопов’язаність слів у межах фрази є семантичним аспектом, адже «слова є слугами, підлеглими смислу».
Значна зацікавленість специфікою текстового аналізу не могла
не призвести до активізації уваги дослідників до письма. У зв’язку
з чим відбувається процес розмежування риторики від красномовства. Таким чином, риторика отримує особливий статус, незалежний від красномовства. Цікаво, що Ibn Sinān al-Khafājī, сучасник
Abd al-Qāhir al-Jurjānī, характеризує красномовство, як схильність
до «опису та змалювання слів», тоді як «риторика – це опис слів
та значень». Abu Hilāl al-Askarī зазначав, що «красномовство – це
риса оратора, а не промови, яку він проголошує» [14].
Вишуканість та складність риторики як наукової дисципліни спонукала арабських інтелектуалів ХХ століття (Taha
Hussein, Amīn al-Khūlī, Shukrī Ayād та Abd al-Rahmān Badawī)
вдатися до пошуків елліністичного впливу в цій царині, в основі
якого лежать коментарі та натяки на грецьких ораторів та філософів. Згадані дослідники витратили чимало зусиль та часу, аби
віднайти цей грецький вплив в арабській риториці. Під впливом
західної традиції вони оминули увагою індійський та перський
вплив [3, с. 75–81; 10, с. 408]. Ще аль-Джагіз у своєму доробку
критично зауважував, що елліністична риторика наявна в арабській філологічній традиції значно менше порівняно з філософією. У ґрунтовній праці Бонебаккера Kitāb Naqd al-Shi’r
зазначається, що наявність грецького впливу занадто мала, аби
породжувати якісь дискусії стосовно цього питання, адже «ідеї
Арістотеля були чужими для середньовічного мусульманина».
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Деякі західні дослідники (Borrowman, Lea Clark) дотримуються іншої думки стосовно взаємозв’язку та взаємовпливу
риторик Заходу та Сходу. Зокрема, побутує думка, що західна
риторична традиція зобов’язана визнати вплив ісламських учених (Borrowman), оскільки саме маври виявили твори Арістотеля після того, як вони були втрачені століттями. Вони перевезли ці праці з собою з Африки до Іспанії у VIII столітті після
завоювання Іспанії, яка була під контролем маврів протягом
800 років, аж до Реконкісти у 1492 році.
У період правління маврів центром наукових досліджень
в Іспанії став регіон Андалусія [16, с. 368], де й почали вивчати твори Арістотеля у створених навчальних центрах. Піком
наукового, інтелектуального та культурного розвитку цього
регіону стало X століття, адже на цей період припадає розквіт
літератури, мистецтва, медицини, астрономії тощо [15, с. 343].
У цей час праці Арістотеля, зокрема «Риторика», були перекладені з латини на арабську мову. Араби не просто перекладали, але й «узгоджували язичницькі ідеї цих творів із власними
монотеїстичними поглядами» [15, с. 346]. Тому багато дослідників погоджуються з думкою, що, якби не зусилля арабів, то
праці Арістотеля пішли б у забуття [16, с. 370].
Одним із найвидатніших учених XII століття Ібн Рушд
або Аверроес переклав та прокоментував переважну більшість творів Арістотеля, які були відомі арабам [15, с. 353].
Аверроес увійшов в історію науки під ще одним іменем –
«Коментатор» [15, с. 344] за його величезний вклад у дослідження та поширення творів Арістотеля, зокрема «Риторики». Ідеї Арістотеля не могли не вплинути на світобачення
Аверроеса. Як зазначає дослідниця Lea Clark [16, с. 375],
Аверроес, так само як і Арістотель, розглядав риторику як
один із ефективних та переконливих інструментів у дискурсі, а логічні міркування та умовиводи – як важливі складники
риторики. Ще одне твердження, яке підтримував Аверроес, –
логіка та риторика незалежні від ідеології та релігії. Таким
чином, арабський учений дотримувався революційних на
той час ідей та концепцій, які підривали тодішню офіційну
ідеологію, оскільки система цінностей мусульман базувалася на домінантній позиції релігії в суспільстві. На відміну
від ісламських доктрин, язичницькі тексти були засновані на
тому, що знання формується за допомогою логіки та раціонального осмислення речей [16, с. 371–373].
Аверроесу все ж вдалося у своїй доктрині майстерно поєднати арістотелівську (язичницьку) та ісламську (релігійну) ідеології. Зрозуміло, що поширення таких революційних на той
час ідей могло зрости лише на ґрунті релігійної толерантності.
Пізніше, починаючи з XII століття, посилилися ісламські фундаменталістські рухи, що закріпило іслам. У цей період переклади
та коментарі Аверроеса почали суперечити основній ідеологічній програмі руху [15, с. 344] й були залишені без уваги. Через це
адепти ісламського релігійного фундаменталізму залишаються
сам на сам із творами Арістотеля. Однак про переклади Аверроеса згадали пізніше, після Реконкісти, коли католицькі богослови знайшли ці праці й переклали їх на латину [15, с. 354–357].
Із цієї причини, західні вчені дотримуються думки, що внесок Аверроеса в риторику Заходу досить значний, адже його
переклади та коментарі слугували інструментом, завдяки якому
розвивалася західна риторична традиція [15, с. 354; 16, с. 380].
Брак належної уваги до здобутків Аверроеса на Близькому Сході пояснюється тим, що перекладені ним твори (зокрема, твори
Арістотеля) не носили релігійного характеру. Втім, незважаю-
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чи на це, доробок Арістотеля останнім часом викликає більший
інтерес арабських дослідників.
Арістотелева «Поетика» та «Риторика» спонукали арабського дослідника al-Ḥatimī проводити наукові розвідки
з компаративістики та впливу елліністичної традиції на поезію al-Mutanabbī. Ці спроби представлені у праці “al-Ḥatimī”,
яка має назву “al-Risalah al-Hatimiyah”. Хоча у своїй статті
“Rhetoric and Poetics”, представленій у виданні “Encyclopedia
of Arabic Literature”, W.P. Heinrichs [17, с. 654] зазначає, що
«праці Аристотеля залишаються сферою зацікавлень філософів, а не теоретиків літератури» [10, с. 408].
Як доказ подібній специфіці арабської риторики, арабські
укладачі підручників із риторики дотепер послуговуються класифікацією моделей риторики, запропонованої такими арабськими вченими, як al-Qazwinī і al-Sakkākī. У цих підручниках
представлено власне арабське бачення методології та систематизації знань із класичної арабської риторики, до яких подаються відповідні приклади та ілюстрації.
Висновки. Починаючи з XX cтоліття, деякі представники
арабського риторичного дискурсу поновлюють спроби своїх
попередників у пошуку зв’язку з грецькою риторикою. Можна сказати, що арабська риторика XX cтоліття піднімається на
вищий рівень розвитку як протидія злиттю з масовою культурою або модерними течіями сьогодення. Вона характеризується зверненням до традиційних канонів класичної арабської
риторики, відродженням одних рукописів та переписуванням
інших, а також розширенням тематичного кола досліджень
з арабської риторики. Зрозуміло, що далеко не останню роль
у цьому відіграло пожвавлення політичного дискурсу в арабських країнах, загострення деяких політичних проблем, тому
й не дивно, що значна кількість ідей та аргументів, які були
поширеними в добу Середньовіччя, стали слушними та актуальними в наш час, а саме тому потребують подальших наукових пошуків та досліджень.
1.
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3. Ṣammūd Hammādī. Al-Tafkīr al-Balāghī inda al-Arab (Arab Rhetorical Thought). 1981; reprinted Tunis, 1994.
4. Smyth William. “Rhetoric and Ilm al-Balāgha: Christianity and
Islam”. Muslim World 82. 3–4, (July–October 1992), pp.pp. 242–255.
An attempt to compare and to specify difference; it may prove useful
to non-specialists.
5. Al-Jāḥiz̳. Al-Bayān wa-al-Tabyīn, edited by Abd al-Salām Hārūn,
4 vols. Cairo, n. d.
6. Al-Jāḥiz̳. Rasā’īl (Epistles), edited by Ḥassan al-Sandūbī, pp.p. 119.
Cairo, 1933.
7. Al-Jāḥiz̳. Al-Ḥaywān, edited by Abd al-Salām Hārūn. Cairo, 1969.
8. Abū Deeb Kamal. “Literary Criticism.” In Abbasid Belles-Lettres,
edited by Julia Ashtiany, et. al., pp.pp. 339–387. Cambridge, U.K.,
1990. Coverage of literary criticism is provided, with a bias toward
formalism.
9. Al-Fārābī. Al-Ḥurūf, edited by Muhsin Mehdi, pp.p. 141. Beirut, 1970.
10. Bonebakker S.A. “Ibn al-Mu tazz and Kitāb al-Badī”. In Abbasid
Belles-Lettres, edited by Julia Ashtiany, et al., pp.pp. 388–411. Cambridge, U.K., 1990. This reading attempts to explain the significance of
the book; it is a careful, well-documented study.
11. Al-Jurjānī Abd al-Qāhir. Asrār al-Balaghā (Mysteries of Eloquence),
edited by H. Ritter. Istanbul, 1954.

12. Al-Jurjānī Abd al-Qāhir. Dalā’il al-I jāz. Cairo, 1372 h.; also edited by
A. M. Khafājī. Cairo, 1969.
13. Bonebakker S.A. The Kitāb Naqd al-Šir of Qudāma b. Ǧa -far. Leiden,
Netherlands, 1956. The introduction is of some value, as it places the
text (original translation) within the context of literary criticism.
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Muzannar L. Eloquence in Arabic oratory: the history
of development and specifics of the functioning
Summary. The article is devoted to an overview
of the history of the formation and development of eloquence
in Arabic oratory. The specifics of the functioning of Arabic
rhetoric from ancient times up to now are presented. Specific
features of vision of rhetoric in researches of scientists
of the West and the East are distinguished. The author researches
and analyzes both classical and modern developments on
the problem of Arabic eloquence. The science of eloquence
in the Arab world became the nucleus of the existence
of the Arabic language along with the spread of Islam.
The basic elements of Arabic rhetoric are: 1) stylistics
(ma ān), 2) figures of language (bayan), 3) stylistic figures,
“ornaments” (badī). They have become the main components
of analysis for philologists. Even in the pre-Islamic era, the word
was sacred to the Arabs, so eloquent people had a high status in
that society. In the classical era, rhetoric and pre-Islamic poetry
became the key subjects of study for classical philologists. It
later evolved into a large-scale corpus of research on rhetoric
and the specifics of Quranic texts. Scientists, in particular, are
beginning to explore the language tropics (majāz) and the nonliteral, figurative meaning of the word.
At that time, there were two main trends in rhetoric:
1) purely literary; 2) purely scholastic. Among the most notable
works on rhetoric at that time were the works of Ibn al-Mutazz
Kitāb al-Badi, in which the author first outlined chronological
boundaries in the formation of the principles of rhetoric. In
his work, Asrār al-Balaghā Abd al-Qāhir Al-Jurjānī has given
a detailed classification to various stylistic aids and figures,
where he analyzes in more detail a trope such as majāz mursal
based on the contiguity of concepts.
Furthermore, the author has characterized linguistic
and stylistic phenomena such as metonymy and periphrasis,
based on the concealment of the real sense of things by the use
of other linguistic units. The same author distinguishes semantics
as an integral discipline within the rhetoric, and also forms
the theory of systematic composition of text (naz̳m), that is,
the specific arrangement of words in a sentence. It is clear that
such a keen interest in the specifics of textual analysis could not
but have led to a resurgence of researchers’ attention to writing.
The process of differentiating rhetoric from eloquence
had place. Thus, rhetoric is given a special status independent
of eloquence. Already in the 20th century, Arab scholars have
been trying to find Greek influence in Arab rhetoric, although
controversy still persists among scholars on this issue.
Key words: rhetoric, eloquence, stylistics, stylistic figures,
syntax, text.
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KOMMUNIKATIVE FUNKTIONEN
DER EINFACHEN AUSSAGESÄTZE IN DER GESTALTSPRACHE
DER DEUTSCHEN SPIELFILME
Анотація. У статті представлено результати дослідження комунікативних функцій простих розповідних
речень, реалізованих у персонажному діалогічному мовленні німецьких художніх фільмів. Речення розглядається
як одиниця мовного та мовленнєвого рівнів, адже має чітко визначену структурну будову, яка фіксує його зміст, при
цьому здатна реалізувати комунікативні наміри мовців.
Просте розповідне речення в німецькій мові є двоскладною мовною структурою, дієслово-присудок у якій
займає другу позицію. Проте, реалізуючись у діалозі,
таке речення підкоряється не тільки мовним законам, але
й комунікативним намірам співрозмовників. Вектор
дослідницької уваги в представленій науковій праці спрямований на двосторонній підхід до розгляду простого розповідного речення, яке, з одного боку, слугує засобом реалізації режисерського задуму, а з іншого, є інструментом
комунікативної взаємодії акторів, що намагаються уподібнити своє мовлення до природного.
Під час вивчення враховуються також позамовні фактори (умови позамовної дійсності, що впливають на зміст,
структуру, а також функції простого розповідного речення): комунікативні наміри мовців та міжособистісні стосунки, які склались між ними. Вивчення комунікативних
функцій простого розповідного речення у статті здійснено
з урахуванням таких позамовних факторів, як конфліктність та формальність. Конфліктність та формальність
розрізняються характером стосунків співрозмовників
та емоційністю їх мовлення. Конфліктність передбачає
конфронтативні відносини, засновані на емоційній неприязні мовців один до одного, метою яких є протиставлення
позиції одного учасника дискусії, поглядам іншого і навпаки. Експресивність мовлення комунікантів при цьому
впливає на вибір мовних засобів, вираження яких повністю підкоряються меті мовця. У зв’язку з цим структуру
речення та його зміст можуть бути змінені. Формальний
характер стосунків, навпаки, максимально позбавлений
емоцій та спрямований на конструктив, а речення в ситуації формальної взаємодії слугують засобом донесення
інформації та максимально позбавлені впливу емоцій на
їхнє вираження.
Ключові слова: речення, просте розповідне речення,
персонажне мовлення, комунікативна функція.

Problemstellung. Die moderne Linguistik konzentriert sich
immer wieder auf die Untersuchung von Spracheinheiten, die als
Mittel der menschlichen Kommunikation in künstlerischen Bedingungen (Filmen, Ausstellungen usw.) [1; 3; 8; 9] ausgeübt ist.
Die GS (Gestaltsprache) ist ein Bestandteil des Films, ein
Hauptmittel der Realisation der Idee von den Autoren. Die Autoren des sprachlichen Kodes im Film sind die Autoren, Regisseure
und Schauspieler. Für in dem Film realisierter GS sind einige typi78

sche Merkmale charakteristisch: 1) die Ähnlichkeit der in dem Film
dargestellten Kommunikation der menschlichen Rede in der Wirklichkeit; 2) zwei Autoren des Textes der GS (der Drehbuchautor
und Regisseur, manchmal auch Schauspieler); 3) zwei Adressaten
(im Film – der andere Gestalt, außer des Films – der Zuschauer).
Diese Besonderheiten des Films können auch die syntaktischen
Besonderheiten der sprachlichen Einhdeiten, die als Mittel der
Kommunikation gebraucht wird, beeinflussen.
Analyse der aktuellen Forschungsergebnisse und Veröffentlichungen. Mit dem Problem der kommunikativen Rolle
der Sprachelementen waren viele ukrainische (F.S. Bazevitsch,
L.R. Bezugla, Y.O. Dzekun) als auch russische (A.R. Atchipov,
N.D. Arutiunova, Y.A.Vodnev, V.D. Devkin, L.M. Michailov) und
deutsche (H. Welman, G. Zifonnun) Forscher beschäftigt.
Vorstellung des Hauptmaterials. Die sprachliche Bezeichnung des Minimums der kommunikativen Information in den
gespielten Situationen, wie in der natürlichen Sprache, ist der Satz.
Der Satz ist Instrument der Widerspiegelung des menschlichen
Gedankens [5, s. 45]. Die Realisationsform des Satzes unterordnet
sich den Gesetzen der Sprache. In der Interpretation des Begriffs
„Satz“ schließen wir uns der Meinung von Pr. Potscheptsov G.G.
an. Der Wissenschaftler bezeichnet den im Dialog realisierten Satz
als minimale syntaktische Struktur, die in Akten der Sprachkommunikation verwendet wird, und realisiert ein bestimmtes Strukturschema [4, s. 165]. Das bedeutet, dass in der Rede realisierte Sätze
unter dem Einfluss von außersprachlichen Faktoren eine Möglichkeit X-beliebige kommunikative Funktionen ausüben haben.
Eine der wichtigsten sprachlichen Instrumente der menschlichen Kommunikation sind die einfachen Aussagesätze. Einfacher
Aussagesatz ist eine Einheit der Sprache, die inhaltlich beendete
Information ausdrückt [2, s. 178]. Diese Sätze gehören zur Gruppe
der Verbzweitsätze (Sätze, in denen das Verb-Prädikat sich in der
zweiten Position befindet) [7, s. 903]. Was die deutsche Sprache
betrifft, entscheidende Rolle in der Struktur des Satzes ein Prädikat
spielt, der erste oder dritte Position einnehmen kann. Die anderen
Satzglieder können „freie“ Plätze besitzen [6, s. 128]. Diese Charakterzüge bestimmen zwei Strukturarten der einfachen Aussagesätze
im Deutschen, die wir mit der Hilfe von solchen Modellen darstellen
können: 1) S+P+(O) – Sophie liest (ein Buch); 2) Adv+P+S+(O) –
Zu Hause liest Sophie ein Buch, wo S (Subjekt), P (Prädikat),
O (Objekt), Adv (Adverbialbestimmung) sind.
Aber in der Gestaltsprache (GS) der deutschen Filme gebraucht
man auch die Aussagesätze, die den anderen Modellen entsprechen.
Die Veränderungen in der Satzstruktur sind von den außersprachlichen Faktoren verursacht, z.B. von dem Wunsch des Menschen den
Mitsprecher zu beeinflussen.
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Das Ziel des Artikels besteht darin die kommunikativen Funktionen der einfachen Aussagesätze in der GS der modernen deutschen Filme zu forschern. Die Aufgabe des Artikels ist Bestimmung
und Interpretation der Funktionsbesonderheiten der einfachen Aussagesätze in der GS der modernen deutschen Filme.
Das Objekt der Forschung ist eine einfache Aussagesatz
der deutschen Sprache; der Gegenstand ist Besonderheit der
kommunikativen Funktionen von oben genannten Sätze in der GS
der deutschen Filme.
Das Material der Forschung bilden 1 230 einfache Aussagesätze, die aus den modernen deutschen Spielfilmen ausgewählt
werden.
Die Aktualität des Artikels besteht darin, dass untersuchtes
Problem sich in den Rhamen der modernen linguistischen Studien
befindet und ist dem Erlernen der Funktionen der Spracheinheiten
in dem Kommunikationsprozess gewidmet.
Die wissenschaftliche Neuheit der Arbeit ist die Bestimmung
der Funktionsbesonderheiten der einfachen Aussagesätze in dem
Kommunikationsprozess.
In unserer Forschung bestimmen wir alle strukturellen Modelle
der in der GS gebrauchten einfachen Aussagesätze und entscheiden danach, ob die Veränderung der Struktur die kommunikativen
Funktionen dieser Sätze beeinflusst. Damit beachtet man auch die
Verhältnisse zwischen den Gesprächspartnern, die sich von folgenden Kriterien abhängen: Formalität (nähere oder offizielle Verhältnisse) und Konflikt (freundliche oder feindliche Verhältnisse).
In der GS der deutschen Filme die einfachen Aussagesätze
verwendet man für den Bericht neuer Information, als auch für die
Versorgung der kommunikativen Tätigkeit der Gesprächspartner. In
dieser Hinsicht können die Aussagesätze in zwei Gruppen unterteilt
werden: a) Informationsmittel; b) Mittel der kommunikativen Wirkung. Im ersten Fall übt der Aussagesatz seine direkten Funktionen
aus. In der zweiten kann er Anzeichen von anderen Satzarten (interrogativen oder imperativen) bekommen, d.h. indirekte Funktionen
(Anforderung, Ersuchen, Aufruf, Warnmeldung u. a.) ausüben.
Wie die Beispiele zeigen, sind einfache Aussagesätze in der
GS der deutschen Filmen Hauptmittel Bericht, Erklärung, Überzeugung und Nachweis auszudrücken. Oben genannte Funktionen
können sich aufgrund subjektiven und objektiven Bedingungen
verändern: 1) die Einstellung des Sprechers zur Information und
zum Begleiter; 2) sein emotionaler Zustand; 3) die Wichtigkeit der
Nachrichtenbedeutung das Gespräch fortzusetzen; 4) Abhängigkeit
des Satzes vom Kontext der früheren Aussagen.
Die Untersuchung zeigte, dass der Ausdrucksmittel der unbekannten Information im GS einfache Aussagesätze, die dem Modell
S+P+(O): Peter liest (ein Buch) entsprechen, sind. Solche kommunikative Funktionen können sie in den verschiedenen Situationen,
insbesondere in den nicht formellen Konfliktsituationen, wo Interaktion von keinen Regeln (sozialen, sprachlichen) eingestellt ist,
erwerben.
In dem Film „Die Welle“ stellte man den Dialog von dem Mann
und seiner Frau vor. Beide sind Lehrer in einer Schule aber haben
unterschiedliche Ansichten an die Erziehung der Jugendlichen. Die
Frau versteht nicht den Optimismus des Mannes, der durch die
positiven Veränderungen in dem Verhalten der Schüller unter dem
Einfluss der Gemeinschaft „die Welle“ hervorrufen ist. Sowieso
versucht Rainer die Frau zu überzeugen ihm zu glauben.
Rainer: Kaschi ist total motiviert. Die Kids machen gerade ne
richtige Veränderung durch.

Frau: Klar. Sieht man ja auch. Ihr mit euren weißen Hemden.
Rainer: Ja okay, ich hab vergessen mich umzuziehen.
Frau: Im Kollegium reden sie auch schon über dich.
Rainer: Das ist mir egal. Das haben die immer gemacht.
(Die Welle, 00:46).
Rainer versucht positive Seite seiner neuen Methodik in der
Jugende „rziehung vorzustellen. Mit den Sätzen „Kaschi ist total
motiviert“ und “Die Kids machen gerade ne richtige Veränderung
durch“ berichtet er der Frau über die Veränderungen, die mit den
Jungen passierten.
In dem selben Dialog verwendet man die Sätze mit
eingeschränkter syntaktischen Struktur, die auf Grund der Modellen
S+NP, wo NP nominales Prädikat ist: “Ihr mit euren weißen
Hemden” und P+S+(Si): “Sieht man ja auch” verbalisier sind. Diese
Sätze dienen als Ausdrucksmittel der Wunsch der Frau zu berichten,
dass der Mann in seiner Vermutungen neue hocherzogene Generation zu entdecken irrt. Anke verändert die Struktur des Satzes
„Sieht man ja auch“, um den Mann zu beeinflussen. Es wandelt ihr
Satz auf expressive Aussage um. Der Satz “Ihr mit euren weißen
Hemden” ist ein Mittel der Verbalisierung des emotionellen Einflusses auf Rainer, womit will die Frau ihn überzeugen, die Verwendung
von weißen Hemden abzulehnen. Die Frau ist überzeugend, dass
diese Attribute “Welle” in der Sekte verwandeln und dass Rainer
sein Experiment beenden soll.
Als sprachlicher Mittel der Realisierung des Beweisen in GS
können die Sätze, die der Modelle NP(O)+P+S entsprechen, dienen: Gut liest Peter. Solche kommunikative Funktion übt man die
Sätze in formalen Konfliktsituationen aus. Der in die Präposition
gestellter nominaler Prädikat dient dafür, die Aufmerksamkeit des
Sprechers auf dem bestimmten Fakt zu akzentuieren. Dank solcher
Unternehmen, bekommt der Sprecher eine Möglichkeit aufgrund
der Vernichtung der Gedanken des Mitsprechers seine Rechtlichkeit zu beweisen.
In den nicht formaler Konfliktsituation, die ein Gespräch von
zwei Brüdern darstellt, gebraucht man der Satz, der aufgrund von
oben genannter Modelle realisiert wird, mit dem Ziel der Schuld
von Sebastian in dem Tode der Mutter, die im Moment des Geburten gestorben ist, zu beweisen.
Bruder: Die Hasen ja. Und wen hast du noch umgebracht?
Sebastian: Ich weiß nicht.
Bruder: Du weißt nicht?
Sebastian: Nein.
Bruder: Mama hast du umgebracht.
Sebastian: Was?
Bruder: Dafür entschuldigst du dich! (Wer früher stirbt, ist länger tot, 00:10).
Das Herz des Bruders tut ihm bis jetzt weh wegen des Mutterstode, Sebastian aber erinnert ihm darüber immer wieder. Dieses
Mal hat er drei beste Kaninchen umgebracht. Mit der Hilfe von veränderter Wortfolge versucht der Bruder zu beweisen, dass Sebastian
in allen von diesen Toden schuldig ist. Die Aufmerksamkeit von
dem Gesprächspartner auf die Tatsachen, die in der Präposition verwendet sind: “Mama hast du umgebracht”; “Dafür entschuldigst du
dich”, orientiert ist.
Analyse von der GS des deutschen Films zeigten, dass die
implizite Ausdruck des Ersuchens kann mit der Hilfe der Sätze
gemacht werden, die auf der Basis von dem strukturellen Modell
S+P+(O) vorgestellt werden. Aber für Realisation solcher Funktion
müssen einige Voraussetzungen gehalten werden: das Subjekt ist in
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1. Person Sg. oder Pl. dargestellt und Prädikat ist von dem Verbindung der Vers brauchen und dem Vinf (Infinitiv), vorgestellt. Kommunikative Funktion des Ersuchens können solche Sätze in den nicht
formalen konfliktlosen Kommunikationsbedingungen zu erwerben.
Kommunikative Funktion des Ersuchens erwarbt der Satz “Ich
brauch Hunderttausend Mark” (Lola rennt, 00:22), der von Lolla
im Gespräch mit ihrem Vater gesprochen wurde. Die Verwandten
(Vater und Tochter) besprechen eine Möglichkeit der finanziellen
Unterstützung für das Mädchen. Lolla versucht das Geld, das das
Leben ihres Freundes retten können, zu bekommen. Sie erzählt dem
Vater, dass sie seine finanzielle Unterstützung braucht, “Ich brauch
Hunderttausend Mark” (Lola rennt, 00:22). Obwohl sie fragt nach
Geld, die Information aber klingelt wie Bitte um Hilfe. Hinsichtlich
ähnlicher Situationen in der GS der deutschen Spielfilme kann man
sagen, dass oben beschrieben einfache Aussagegesätze eine Funktion des Ersuchens bekommen können.
Im demselben Dialog mit der Ziel der Anforderung das Geld zu
bekommen, verwendet Lola einfacher Aussagesatz, der auf Grund
des Modells S+MV+(E)+Vinf: „Du musst mir helfen“ (Lola rennt,
00:24), wo MV (Modalverb) ist, gebildet ist. Imperative Eigenschaften können diese Sätze dank der grammatischen Form der
Hauptsatzglieder bekommen. Dazu muss das Subjekt durch das
Personalpronomen der 2. Pers. Sg. oder 3 Pers. Pl und Prädikat –
durch eine Kombination aus dem Modalverb im Sinne „Notwendigkeit“ (sollen / müssen) und dem Hauptverb im Infinitiv ausgedrückt
sein. Z.B. bei dem Gebrauch des Satzes „Musst Du mir helfen“ versucht Lola die Vatersgefühle zu erwachen. Solcher Weise fordert
das Mädchen seine Bitte auszuüben.
Model S+P+(O) kann in der GS verwendet werden um den
Anruf zu äußern. Solche kommunikative Funktion können die Sätze
im Falle, wenn die Hauptsatzglieder durch bestimmte Satzkomponente dargestellt sind: du/wir/ihr/Sie+P+(O). Kommunikative Funktionen des Aufrufs verlangt auf Grund von diesem Model gebildeter
Satz im Rahmen der formalen konfliktlosen Gesprächssituationen.
Z.B. in dem Film „Im Juli“ eines der Mädchen versucht Mitschülern
davon zu überzeugen, das Klassenzimmer organisierend zu verlassen. Sie motiviert ihre Entscheidung mit der Meinung, dass vor den
Ferien die Kinder nicht so lange lernen dürfen.
Kira: Herr Bannier, wir können doch nicht in der letzten Stunde
vor den Ferien Unterricht machen.
Daniel: Was sollen wir denn sonst machen?
Kira: Wir machen Schluss. Tschüß, Herr Bannier.
Daniel: Tschüß, Kira. Frohe Ferien. (Im Juli, 00:17).
Die Aussage des Mädchens ist auf Konsolidierung der
Mitschüler ausgerichtet. Sie klingelt wie ein Ausruf zusammen zu
versammeln und den Klassenraum zu verlassen. Radikalität der
Entscheidung ist in der maximalen Einschränkung der Satzform
ausgedrückt. Der Satz „Wir machen Schluss“ enthält nur die
Hauptsatzglieder und hat keine Elemente, die seine Struktur und
Inhalt erweitern können.
Imperative Bedeutung können auch einfache Aussagesätze
erwerben, die auf Grund des Models S+P+(O) gebildet sind.
Diese Bedeutung erwerben sie im Fahl, wenn das Subjekt durch
unpersönliches Pronomen (Es+ist+O) ausgedrückt wird. In
den formalen konfliktlosen Bedingungen werden sie für die
Warnmeldung gebraucht aber nur im Fahl, wenn es nötig ist ein
Zweckmäßigkeit / Nichtzweckmäßigkeit zu erklären.
Formale konfliktlose kommunikative Situation ist in dem Film
„Good bye, Lenin“ präsentiert. Während des Gesprächs mit dem
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Arzt, erklärt der Sohn einer Patientin, die lange Zeit im Koma lag,
warum er seine Mutter aus dem Krankenhaus nicht abholen muss.
Arzt: Sie müssen jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer
Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten. Und wenn ich das sage,
dann meine ich jedwede Aufregung, Herr Kerner.
Alex: Jedwede Aufregung.
Arzt: Es ist lebensbedrohlich. (Good bye, Lenin, 00:22).
Der Junge hat ein Wunsch seiner Mutter etwas Angenehmes zu
machen, dazu will er sie zu Hause zu kehren. Aber der Arzt ist nicht
sicher, dass sein Versprechen für eine kranke Frau zu kümmern der
Junge genau ausüben wird, wie er dies sicherstellt. Also der Mann
verwarnt den Jungen das Leben der Mutter nicht zu riskieren: „Es
ist lebensbedrohlich“.
Die einfachen Aussagesätze mit den Modalverben werden in
dem kommunikativen Prozess die Funktionen: der Genehmigung,
die Wahrnung ausüben. Für die Realisation der Genehmigung
können solche Sätze gebraucht werden, die den Modellen
MV+S+(E)+Vinf oder O+Vmod+S+(Si/O)+(Vinf) entsprechen, wo
MV – Modalverb, E – Ergänzung, Si – Kommunikative Situation.
Dieser Funktion erwerben die Sätze, prädikatives Zentrum von
welchen durch die Verbindung von dem Hauptverb in Modalverb
mit der Bedeutung der Möglichkeit (können oder dürfen) gebildet
wird.
Die Funktionen der Genehmigung erwerben oben genannte
Sätze in den nicht formalen Konfliktsituationen. Zum Beispiel im
Film „Mondscheinkinder“, wenn ein Junge auf Bitte des Mädchens
den Fahrrad zu reparieren mit der Genehmigung der Verkehrsmittel
bei ihm zu lassen antwortet.
Simon: Kannst du dein Fahrrad lassen. Die Gangschaltung ist
kaputt. Kostet’n Zehner.
Lisa: (antwortet nichts). (Mondscheіnkinder, 01:08).
Expressivität des Ausdrucks von Simon erreicht man dank der
Präpositionsstellung des Modalverbs. Der Junge hat kein Wunsch
Lisa zu helfen und um sein Ärger zu zeigen, umstrukturiert er den
Satz solcher Weise, dass am Anfang sich ein Modalverb befindet.
Damit zeigt Simon, dass er erlaubt, das Fahrrad zu lassen.
Die Sätze mit indirekter Wortfolge, die dem Modell
O+MV+S+(Si/O)+(Vinf) entsprechen, in den nicht formalen konfliktlosen Situationen könne auch die Warnung zum Ausdruck bringen. Solche kommunikative Funktionen erwirbt ein Satz im Fahl,
wenn Modalverbs „Notwendigkeit“ ausdrückt, d.h. durch Verben
sollen / müssen repräsentiert ist. Warnung erwerben Sätze, in denen
der Sprecher über die Handlungen der anderen entrüstet und Absicht
die Möglichkeit von unerwünschten Situationen in der Zukunft zu
verhindern akzentuiert.
Mit dem Satz Das muss ich Dr. Mauer sagen (Mondscheіnkinder,
01:16), der dem Modell O+MV+S+(Si/O)+Vinf entspricht, äußert
Krankenbruder seinen Unzufriedenheit mit dem Benehmen von
zwei Jugendlichen, die aus dem Krankenhaus das an Hautkrebs
kranke Kind gestohlen haben.
Krankenbruder: Da seid ihr ja. Ihr seid völlig verrückt
geworden. Paul braucht unbedingt Ruhe. Das muss ich Dr. Mauer
sagen. Jetzt ab ins Bett.
Die Kinder: (gehen einfach) (Mondscheіnkinder, 01:16).
Der Mann kann seine Gefühle nicht zurückhalten, weil das
unverantwortliche Verhalten von Kindern Tod des kleinen Jungens
verursachen konnte. Der Krankenbruder warnt die Kinder, dass er
über den Vorfall den Doktor berichtet: Das muss ich Dr. Mauer
sagen. Sein Versprochen muss für die Kinder wie eine Gefahr nicht
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mehr den kleinen Bruder zu sehen klingeln, weil der Doktor ihnen
verboten hat mit dem Paul draußen zu gehen.
Die Ergebnisse von der Untersuchung zeigen, dass in der GS
der deutschen Spielfilme gebrauchte einfache Aussagesätze nicht
nur als Informationsträger betrachtet sind, sondern auch als Kommunikationsmittel. Die wichtigste Voraussetzung für Veränderung
der syntaktischer Struktur und kommunikativer Funktion des einfachen Aussagesatzes bildet die außersprachliche Situation, wo sich
die Gesprächspartner befinden. Dank der extralinguistischen Faktoren verwandeln sich einfache Aussagesätze in die Kommunikationsmittel. Die Schauspieler gebrauchen diese sprachlichen Einheiten um den kommunikativen Einfluss auf die Zuschauer zu machen.
Je nach der Kommunikationsbedingungen und den Kommunikationsabsichten der Gesprächspartner, können einfache Aussagesätze in ihren direkten Funktionen, wie Bericht, Erklärung, Überzeugung und Nachweis, gebraucht sein; oder indirekte Funktionen,
wie Beweisen, Anfrage, Anforderung, Erlaubnis oder Annahmen
ausüben.
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Orobinska R. Communicative functions of simple
narrative sentences in the characters speech of German
feature films
Summary. The article summarizes the results
of the study of the communicative functions of simple
narrative sentences implemented in the characters’ dialogical
speech in German feature films. The sentence is considered
as a unit of speech and a speech level, since it has a clearly
defined structure, which captures its content, while being
able to realize the communicative intentions of the speakers.
A simple narrative sentence in the German language is
a complete linguistic structure; the verb-predicate occupies
the second position.
However, being realized in a dialogue such a sentence
obeys not only linguistic laws, but also the communicative
intentions of the interlocutors. The vector of research
attention in the presented scientific work is aimed at a twoway approach to the consideration of a simple narrative
sentence, which, on the one hand, serves as a means
of implementing the director’s plan, and on the other hand,
is an instrument of communicative interaction of actors
trying to assimilate their speech to the natural.
During study, extra-language factors (conditions of extracurricular validity affecting the content, structure, and functions
of simple narrative sentences) are taking into account:
communicative intentions of the speakers and interpersonal
relationships that have developed between them. The study
of the communicative functions of a simple narrative sentence
in the article is taking into account such extralinguistic factors
as conflict and formality. Conflict and formality differ in
the nature of the interlocutors’ relations and the emotionality
of their speech. Conflict involves confrontational relations,
based on emotional hostility of speakers to each other,
whose purpose is to oppose the position of one participant in
the discussion, the views of the other and vice versa.
The expressiveness of speech communicants thus
influences the choice of linguistic means, whose expressions
are subordinated to the speaker’s purpose. In this regard,
the structure of the sentence and its contents may be changed.
The formal nature of the relationship, on the contrary, is
as much as possible emotionally devoid and constructive
and sentences in the formal interaction situation serve as
a means of communicating information and, as far as possible,
deprived of emotional influence on its expression.
Key words: sentence, simple narrative sentences,
character’s speech, communicative function.
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МЕТОДИ ЛІНГВОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА»
У ТЕКСТАХ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ РЕЯ БРЕДБЕРІ
Анотація. У статті описано методику лінгвопоетичного аналізу бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах
наукової фантастики Рея Бредбері. У ході дослідження
визначено доцільність застосування лінгвопоетичного
аналізу на першому етапі вивчення бінарної опозиції
«людина-техніка» у творчості письменника, що зумовлюється можливістю розгляду бінарної опозиції як компоненту художнього цілого відповідно до творчого замислу
автора та його індивідуального досвіду.
Результати аналізу демонструють, що лінгвопоетичний
аналіз бінарної опозиції «людина-техніка» у творчості Рея
Бредбері вимагає застосування таких методів: жанровий,
трирівневий (семантичний, метасеміотичний та метаметасеміотичний) аналіз та лінгвопоетичний аналіз художнього концепту шляхом його моделювання. Жанровий аналіз
застосовується як засіб визначення специфіки жанру твору,
в якому вербалізується бінарна опозиція, та індивідуального світогляду автора, який визначає його ставлення до
понять, що складають бінарну опозицію. Трирівневий аналіз уможливлює введення кожного конкретного контексту,
що містить засоби вербалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у загальний контекст творчості автора і дозволяє виявити сутність ідеї, закладеної в такому контексті.
На заключному етапі лінгвопоетичного аналізу бінарної опозиції «людина-техніка» доцільно звернутися до
моделювання художніх концептів людина та техніка у творчості Рея Бредбері шляхом визначення універсально-смислового, узагальнено-змістовного та оцінно-образного
компонентів наведених концептів, що дозволяє виявити
співвідношення авторського та загальнолюдського бачення цих концептів для більш глибокого розуміння бінарної
опозиції «людина-техніка» у творчості письменника.
Ключові слова: бінарна опозиція «людина-техніка»,
Рей Бредбері, лінгвопоетичний аналіз, жанровий аналіз,
трирівневий аналіз, лінгвопоетичний аналіз художнього
концепту.

Постановка проблеми. Хоча подвійне сприйняття оточуючого світу споконвічно властиве людському мисленню,
вербальна репрезентація бінарних опозицій залежить від конкретного контексту та конкретного автора. Це явище зумовлене тим, що бінарні опозиції лежать в основі конфептосфери,
або картини світу, індивідуума і нації, а існування бінарних
опозицій у художньому тексті зумовлене природою літературної творчості.
Аналіз бінарних опозицій у творчості окремого письменника дозволяє визначити особливості його світосприйняття
та глибше пізнати його картину світу, що зумовлює необхідність розробки методики аналізу бінарних опозицій у художніх
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текстах. Перший крок у такій методиці – це лінгвопоетичний
аналіз, який актуалізує бінарні опозиції як компонент художнього тексту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методи опису змістовної і композиційної сторін художніх текстів розроблені у літературознавстві, а мовні особливості вивчаються
лінгвостилістикою. Однак для визначення того, як ті чи інші
мовні одиниці включаються письменником у складний процес
художньої творчості, однієї лише лінгвостилістики виявляється
недостатньо. Це питання виходить за рамки традиційної лінгвостилістичної проблематики і є центральним для іншої філологічної дисципліни – лінгвопоетики [1, с. 23].
Лінгвопоетичний аналіз, за О.Б. Борисовою, передбачає
«розчленування складно організованого цілого на частини,
осмислення виділених в ньому сторін, елементів, а також зв’язків між ними» [2, с. 101]. Зокрема, на думку В.Я. Задорнової,
лінгвопоетичний підхід до творів словесно-художньої творчості спрямований «не на просте виявлення тих чи інших стилістичних прийомів або мовних засобів, а на роз’яснення емоційно-естетичного впливу, що здійснюється художнім твором»
[3, с. 127]. Як вважає авторка, дослідника цікавить, як текст
(мовленнєвий твір) перетворюється на витвір словесного мистецтва та якими художніми засобами втілюється ідейний задум
автора [3, с. 127].
Таким чином, звернення до лінгвопоетичного аналізу
бінарних опозицій дозволяє розглядати їх як компонент художнього цілого, зумовлений творчим замислом автора та визначений його індивідуальним досвідом, що визначає актуальність
теми дослідження.
Мета статті – описати методику лінгвопоетичного аналізу
бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової фантастики Рея Бредбері.
Виклад основного матеріалу. Лінгвопоетика, відповідно
до твердження А.О. Ліпгарта, сприймається як третій рівень
дослідження художнього тексту, якому передують, по-перше, семантичний аналіз, по-друге, лінгвостилістичний аналіз
з урахуванням додаткових особливостей мовних одиниць, що
властиві їм незалежно від контексту або ж виникають у контексті [4, с. 44]. Однак, на відміну від суто лінгвостилістичного
аналізу, якому може підлягати будь-який уривок із будь-якого
тексту, лінгвопоетичний розбір можна починати тільки тоді,
коли прочитано і відчуто весь твір. Від дослідника вимагається
проникнення в ідейний задум письменника, знайомство з його
світоглядом і естетичною позицією, способом художнього мислення, ставленням до культурно-філологічної традиції [5, с. 52].
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Оскільки в роботі розглядається бінарна опозиція «людина-техніка» в контексті наукової фантастики Рея Бредбері, то
лінгвопоетичний аналіз доцільно почати саме з аналізу контексту твору, що обумовлює доцільність застосування методики
жанрового аналізу, оскільки, за М. Яремкович, для цілісного
розуміння художнього твору «показовою […] є жанрова дефініція, для з’ясування якої виокремлюються загальні ознаки груп
творів, пов’язаних приналежністю до одного жанру, при цьому
вони виявляються досить різнорідними» [6, с. 176].
Жанр, за твердженням М. Яремкович, «акумулює численні характеристики тексту лише при його визначенні можлива
повноцінна інтерпретація художнього твору» [6, с. 176]. Індивідуальні особливості реалізації жанрової своєрідності в конкретному тексті, в творчості окремого письменника становлять
предмет зацікавленості дослідників впродовж багатьох десятиліть [6, с. 176].
Беручи до уваги твердження Л.В. Скориної, яка радить
з метою спрощення жанрового аналізу застосовувати «систему домінант, які характеризують певний […] різновид»
[7, с. 387–388], автор вважає за доцільне сконцентрувати жанровий аналіз текстів наукової фантастики Рея Бредбері до тих
домінант, що детермінують існування у цих текстах опозиції
«людина-техніка». Тому жанровий аналіз у дисертаційній праці зводиться до визначення особливостей наукової фантастики
Рея Бредбері як жанру художньої літератури та її художньої своєрідності, зумовленої індивідуальним авторським баченням світу.
Жанр фантастики належить до художнього стилю, якому належить особливе місце серед стилів. Він відрізняється
образністю та виразністю, поетичністю, естетикою мовлення
й завдяки своїм особливим експресивно-естетичним якостям
помітно виділяється серед інших різновидів літературної мови
[8, с. 59]. Сутність наукової фантастики складає мрія про використання наукових досягнень людиною, до перетворення природи, суспільства і людини. Показ впливу науки на розвиток
суспільства і людини, відображення наукового прогресу, оволодіння природою і пізнання світу в психіці, почуттях, побуті
людини – головний сенс, значення і мета науково-фантастичної
літератури [9, с. 3].
Твір фантастичної прози – твір, сюжет якого ґрунтується
на фантастиці, тобто уявний світ якого не відповідає наявному реальному світу або прийнятому, усталеному поняттю
можливого. Художній образ у фантастичній прозі виходить за
межі мімезису, твориться шляхом моделювання письменником
«нового» світу, який живе за своїми законами й нормами, чи
завдяки створенню автором двох паралельних світів – дійсного та ірреального, фантастичного [10, URL]. Тож наукова фантастика – жанр художньої літератури, який характеризується
взаємозв’язком двох формально-змістових планів – наукового
й художнього – та метою якого є художнє зображення вигаданого фантастичного світу як реально існуючого на підставі чотирьох ознак: фантастичності, науковості, орієнтації на сучасність і спрямованості в майбутнє [11, с. 6].
Аналіз бінарної опозиції «людина-техніка» у творчості Рея
Бредбері вимагає змалювання авторської картини світу та його
ставлення до наведених явищ. Рей Дуглас Бредбері – видатний
письменник-фантаст ХХ століття. Рей Бредбері – мислитель зі
своєрідним поглядом на сьогоднішній світ і перспективу людської еволюції (у цьому плані він близький до Олдоса Хакслі
та Джорджа Оруелла). Твори Рея Бредбері, справді національ-

ного письменника, дають можливість зрозуміти особливості
сучасної американської культури [12, c. 3].
Художній світ Бредбері відкриває ситуацію земної самотності людини в Космосі і стверджує непорушність духовних
цінностей людства, завдяки яким людина здатна створити власний космос як невід’ємну частину загального світового порядку і зберігати його як землю. Бредбері наполегливо і послідовно входить у фантастичний простір не для того, щоб створити
захоплюючі фантасмагорії міжпланетних контактів (подібні
сюжети займають в його творчості периферійні ділянки), а для
того, щоб втілити жагу людини до пізнання безмежного світу
і самопізнання [13, с. 23].
Твори Рея Бредбері в більшості своїй – це короткі оповідання, що містять замальовки, які зводяться до гостро драматичних, психологічних моментів, побудовані в основному на діалогах, монологах, міркуваннях героїв. Більш того, визначною
особливістю творчості письменника постає спроба зрозуміти,
як насправді пов’язані між собою людина та її творіння – техніка. Зокрема, наукова фантастика Рея Бредбері не концентрується на перевагах досягнень науки і техніки. Сам науково-технічний прогрес виступає у Бредбері складником «цивілізації
споживання», а для автора головне – його морально-психологічні наслідки. З огляду на це, проза Рея Бредбері – це психологічна проза на фантастичній основі.
Трирівневий аналіз доцільно використовувати з метою
визначення лексичних та лексико-семантичних засобів образної номінації бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах
наукової фантастики Рея Бредбері, що зумовлене його сконцентрованістю на окремих лексичних одиницях і стилістичних
явищах та їх ролі у тексті. Таким чином, застосування трирівневого аналізу є доцільним з огляду на його потенціал у визначенні членів бінарної опозиції «людина-техніка», які є визначними для текстів наукової фантастики Рея Бредбері.
Метод трирівневого аналізу було вперше запропоновано в роботах О.С. Ахманової та Р.Ф. Ідзеліса [5], а пізніше –
і в роботі В.Я. Задорнової [3]. Він спирався на сходження від
часткового до загального, оскільки було зрозуміло, що загальний естетичний ефект літературних творів обумовлений, крім
змістовних і композиційних характеристик, вживанням стилістично маркованих мовних одиниць; було поставлено питання
про способи розуміння художнього тексту та обговорення його
естетичної значущості в зв’язку з конкретними мовними одиницями [14, с. 83].
Трирівневий аналіз складається з семантичного, метасеміотичного і метаметасеміотичного опису художнього твору. При
аналізі тексту на семантичному рівні обговорюються значення
конкретних слів, тому що без розуміння одиниць, що власне
вкладають текст, неможливо обговорення його більш складних
конотативних властивостей. Крім лексики, можуть враховуватися певні факти морфологічного або синтаксичного рівня,
якщо вони звертають на себе увагу і потребують особливого
коментаря. Далі відбувається перехід до метасеміотичного рівня, коли дослідник обговорює не окремі одиниці, а способи їх
поєднання в рамках словосполучення і речення або в рамках
цілого тексту у зв’язку з тими конотаціями, які тягне за собою
вживання цих мовних одиниць. Далі у ході трирівневого аналізу після обговорення значення одиниць і їх конотативних
властивостей підводиться загальний підсумок і визначається
те, що в цілому означає художній твір. Це є метаметасеміо83
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тичним рівнем: «Загальна лінія міркувань зрозуміла, але аналіз такого роду просто констатував безпосередній зміст вірша
[художнього твору] і наявність у ньому конотативних одиниць»
[15, с. 225].
Автор розглядає особливості застосування методу трирівневого аналізу на прикладі: “Hello,” whispered Montag, fascinated as always with the dead beast, the living beast [16, c. 11]. У наведеному фрагменті концепт техніка актуалізується за допомогою
прикметника dead. Словникове значення прикметника dead:
«1) позбавлений життя; 2) такий, що виглядає мертвим; що не
має сил рухатися або здійснювати інші дії; 3) неживий [не має
душі]; 4) абсолютно уніфікований» [17, URL].
Метасеміотичний аналіз дозволяє стверджувати, що в аналізованому контексті актуалізується значення (3). Таким чином,
одиниця техніки описується як така, що позбавлена душі, на
відміну від людини, в чому і вбачається бінарна опозиція
«людина-техніка» у наведеному контексті. Прикметник застосовано у словосполученні dead beast, тобто поєднано із номінацією живого об’єкта, що є оксоморонним словосполученням.
Метаметасеміотичний аналіз уводить аналізований контекст
у загальний контекст творчості автора, що дозволяє виявити
наступну ідею, закладену в аналізованому контексті: навіть
якщо людина і намагається створити живу істоту із застосуванням технологій, така істота не стане по-справжньому живою.
Наступний крок – метод лінгвопоетичного аналізу художнього концепту. Доцільність наведеного методу пов’язана
з тим, що, якщо суспільним корелятом образного й концептуального знакоутворення можна розглядати широкий культурно-історичний контекст, то авторський світогляд набуває
акцентуації у смислових домінантах «глибинних семантичних
перетворень (передусім шляхом створення авторської метафоричної образної системи) та опозиціях як вербалізаторах авторських концептів» [18, с. 158]. Підсилення асоціативних мовних
зв’язків відбувається шляхом континуальності смислового процесу в образних вербалізованих структурах (символи, поетичні
формули, стилістичні тропи тощо) [18, с. 158].
У цьому руслі доцільно створювати модель художнього
концепту, яка містить концептуальні ознаки, що виокремлені
з трьох основних вимірів знань: універсально-смисловий, узагальнено-змістовий та оцінно-образний. З метою реконструкції
моделі художнього концепту вслід за Ю.Л. Главацькою вважається за доцільне здійснити виявлення складників кожного
виміру знань про цей художній концепт [19, с. 47].
Універсально-смисловий вимір знань про художній концепт корелює з передконцептуальною іпостассю концепту,
тобто його архетипами, «колективним позасвідомим», які
є стрижнем, що забезпечує єдність складників концепту. Ця
площина носить універсальний характер та містить такі складники концепту, які співвідносяться носіями різних мов з одним
і тим самим фрагментом дійсності, об’єктивують спільні для
всього людства знання про досліджуваний концепт [19, с. 47].
Узагальнено-змістовий вимір знань про концепт – це узагальнений зміст мовних одиниць, які є засобами прямої номінації,
що покривають семантичну область концепту. Аналіз дефініцій лексичних одиниць, які вербалізують концепт, здійснюється на основі тлумачних словників із залученням семантичного
аналізу [19, с. 47]. Оцінно-образний вимір знань про художній
концепт відображає опредметнені у мовній свідомості концептуальні метафори та оксиморони, через які осмислюється
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досліджуваний концепт, та набір позитивних і негативних оцінок, через які він емоційно «переживається» [19, с. 48].
Автор розглядає модель художнього концепту техніка
у творах Рея Бредбері. Універсально-смисловий вимір концепту техніка полягає в тому, що у всьому світі поняття «техніка»
пов’язане з автоматизацією, спрощенням колись ручних процедур та в загальному вигляді користю для людства. Узагальнено-змістовний вимір концепту техніка “technology”: «1) практичне застосування знань, особливо в певній галузі; 2) спосіб
виконання завдання, особливо з використанням технічних процесів, методів чи знань; 3) спеціалізовані аспекти певної галузі
діяльності» [17, URL].
Оцінно-образний вимір концепту техніка передбачає аналіз асоціацій, які пов’язуються із цим концептом в уяві автора.
Основні асоціації, пов’язані із концептом техніка у Рея Бредбері, – позбавленість життя (The Mechanical Hound slept but did
not sleep, lived but did not live in its gently humming, gently vibrating, softly illuminated kennel back in a dark corner of the firehouse
[16, c. 11]), статичність (Come off it. It doesn’t like or dislike.
It just “functions”. It’s like a lesson in ballistics [16, c. 12]),
хижість (At night when things got dull, which was every night,
the men slid down the brass poles, and set the ticking combinations
of the olfactory system of the Hound and let loose rats in the firehouse area-way, and sometimes chickens, and sometimes cats that
would have to be drowned anyway, and there would be betting to
see which the Hound would seize first [16, c. 11]). Таким чином,
лінгвопоетичний аналіз художнього концепту техніка дозволив
виявити, що у творчості Рея Бредбері цей концепт відрізняється
від загальнолюдського, оскільки автор з певним острахом ставиться до надбань технічного прогресу, вважаючи їх потенційно небезпечними для людства.
Висновки. При використанні методів лінгвопоетичного
аналізу основна увага зосереджується на виявленні та інтерпретації значущих для наукової фантастики Рея Бредбері лексичних та лексико-семантичних засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» шляхом застосування методів
жанрового, трирівневого (семантичного, метасеміотичного
та метаметасеміотичного) аналізу та лінгвопоетичного аналізу
художнього концепту. Застосування жанрового аналізу дозволяє розглянути сутність бінарної опозиції «людина-техніка»
в контексті жанру та авторського світогляду. Трирівневий аналіз уможливлює введення кожного конкретного контексту, що
містить засоби вербалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у загальний контекст творчості автора і дозволяє виявити
сутність ідеї, закладеної в такому контексті. Лінгвопоетичний
аналіз художнього концепту на основі його моделювання дозволяє виявити співвідношення авторського та загальнолюдського
бачення аналізованого концепту, що сприяє більш глибокому
розумінню бінарної опозиції «людина-техніка».
Перспективним напрямом дослідження є розроблення
комплексної методики вивчення лексичних та лексико-семантичних засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка»
у творчості Рея Бредбері із застосуванням методів лінгвопоетичного, лінгвістичного та лінгвокогнітивного аналізу.
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Posievak K. Methods of linguopoietic analysis of binary
opposition “human being – technology” in science fiction
texts by Ray Bradbury
Summary. The article describes the methodology
of linguopoietic analysis of binary opposition “human
being – technology” in science fiction texts by Ray Bradbury.
The research justifies the use of linguopoietic analysis
at the first stage of studying the binary opposition “human
being – technology” in the writer’s works which is conditioned
by the possibility of considering the binary opposition
as a component of the artistic whole in accordance with
the creative intent of the author and his individual experience.
The results of the research demonstrate that the linguopoietic
analysis of the binary opposition “human being –
technology” in the works by Ray Bradbury requires the use
of such methods as genre, three-level (semantic, metasemiotic
and metametasemiotic) analysis and linguopoietic analysis
of the artistic concept through its modeling.
Accordingly, genre analysis is used as a means
of determining the specifics of the genre of the work in
which the binary opposition is verbalized and the individual
worldview of the author which determines his attitude to
the concepts that constitute the binary opposition. Three-level
analysis makes it possible to introduce each context containing
the means of verbalizing the binary opposition “human being –
technology” into the general context of the author’s work and to
reveal the essence of the idea embedded in such a context.
At the final stage of the linguopoietic analysis of the binary
opposition “human being – technology”, it is advisable to use
modeling the artistic concepts human being and technology
in Ray Bradbury’s work by defining universally-meaningful,
generic-meaningful and evaluative-figurative components
of the above concepts which allows to identify the author’s
and the general universal view of these concepts for a deeper
understanding of the binary opposition of “human being –
technology” in the writer’s work.
Key words: binary opposition “human being – technology”,
Ray Bradbury, linguopoietic analysis, genre analysis, threelevel analysis, linguopoietic analysis of artistic concept.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ»
ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Анотація. Статтю присвячено розкриттю сутності
поняття «наукова комунікація» засобами англійської мови,
яка полягає в обміні інформацією між певною групою
людей, пов’язаних спільними ідеями та інтересами. Проаналізовано дослідження вітчизняних і зарубіжних учених
із зазначеної теми. Доведено, що поглиблене вивчення
наукової комунікації соціологами, психологами, фахівцями з інформатики починається у 90-х роках XX ст. Це було
пов’язано з пошуком можливості інтенсифікувати дослідницьку діяльність, опрацювати великий обсяг інформації.
При цьому комунікаційну інтерпретацію отримали практично всі інформаційні процеси, що відбуваються в сучасній науці, починаючи з масиву дисциплінарних публікацій
і найважливіших інформаційних зборів та функціонування
потужних систем науково-технічної інформації і закінчуючи особистими контактами вчених із приводу приватних
епізодів дослідницької діяльності. У вітчизняній лінгвістиці різні аспекти наукової комунікації почали вивчатися
в 70-ті роки ХХ ст. Вони розглядаються в роботах Г.С. Батигіна, В.Ж. Келле, Д. Хаймза, М.Г. Лазара, І.А. Майзеля,
Ю.З. Мирського, Е.М. Мирського. На основі аналізу зазначених вище наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених визначено сутність поняття та зміст наукової
комунікації, що полягає в забезпеченні кожного учасника
процесу оперативною і якісною інформацією про стан
справ у цьому науковому напрямі з цієї тематики. Наукова
комунікація – сукупність видів професійного спілкування
в науковому співтоваристві, один із головних механізмів
взаємодії дослідників і експертизи отриманих результатів;
необхідна умова розвитку науки. Головна сутність наукової комунікації полягає в обміні інформацією між певною
групою людей, пов’язаних спільними ідеями та інтересами, а головним змістом наукової комунікації є забезпечення кожного учасника процесу оперативною і якісною
інформацією про стан справ у цьому науковому напрямі
з цієї тематики. Описано такі форми наукової комунікації,
як: формальна і неформальна, усна і письмова, очна (безпосередня) і заочна (опосередкована), первинна і вторинна. Формальна комунікація вчених здійснюється переважно в письмовій, а також в усній формах за встановленими
в цьому науковому співтоваристві правилами і документально фіксується. Неформальна комунікація в науці – це
бесіди вчених в робочий чи неробочий час. Очна або безпосередня форма наукової комунікації передбачає прямий
контакт учасників, які обмінюються інформацією в зазначених вище випадках. Заочна або опосередкована форма наукової комунікації передбачає наявність одного або
декількох опосередкованих ланок.
Ключові слова: наукова комунікація, наукова компетенція, англійська мова, комунікативний підхід, комунікаційні відносини, міжнародні контакти.
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Постановка проблеми. Англійська мова є однією з найбільш поширених мов на землі. Це мова країн із досить високим рівнем розвитку культури, науки і техніки. Через це стає
можливим віднести її до однієї з міжнародних мов. Також
англійська мова широко використовується в галузі науки. Завдяки використанню англійської мови під час підготовки наукових робіт, написання статей, доповідей, повідомлень результати дослідження можуть бути представлені широкому колу
вчених, а також людям, які цікавляться відповідними галузями
досліджень. Ученим і дослідникам доводиться приділяти багато часу й уваги діяльності, яка пов’язана з їхньою професією,
через це вони завжди можуть засвоїти всі аспекти англійської
мови. Також англійська мова може бути необхідною науковцям
для обміну своїми роботами з ученими інших країн світу.
Отже, в умовах розвитку всебічних міжнародних контактів
англійська мова стає важливим засобом професійного спілкування спеціалістів різних профілів, тому останнім часом
в Україні та за її межами все більше уваги приділяється проблемі викладання англійської мови з урахуванням потреб майбутніх фахівців. Тому доцільно проводити професійну підготовку з англійської мови у вищому навчальному закладі у такий
спосіб, щоб вона сприяла формуванню в студентів здатності
англомовного спілкування в конкретних професійних, ділових
і наукових сферах діяльності.
Метою статті є розкриття сутності поняття «наукова комунікація» саме засобами англійської мови. Основними завданнями на шляху до розв’язання поставленої мети є такі: проведення докладного аналізу досліджень вітчизняних і зарубіжних
учених із зазначеної теми; визначення безпосередньо змісту
та сутності наукової комунікації англійською мовою; опис її
основних видів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова комунікація – сукупність видів професійного спілкування в науковому співтоваристві, один із головних механізмів взаємодії
дослідників і експертизи отриманих результатів; необхідна
умова розвитку науки. Починаючи з епохи Середньовіччя було
зроблено зусилля з процедурного оформлення процесу наукової комунікації. У десятках європейських університетів трактат
або критичні нотатки, підготовлені одним зі схоластів, використовувалися і відправлялися всім зацікавленим у дискусії
колегам. Відповідно, були закладені основи системи оперативного зв’язку, погоджених дій і самоорганізації наукових співтовариств [1].
Поглиблене вивчення наукової комунікації соціологами,
психологами, фахівцями з інформатики починається у 90-х
роках XX ст. Це було пов’язано з пошуком можливості інтенси-
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фікувати дослідницьку діяльність, опрацювати великий обсяг
інформації. При цьому комунікаційну інтерпретацію отримали
практично всі інформаційні процеси, що відбуваються в сучасній науці, починаючи з масиву дисциплінарних публікацій
і найважливіших інформаційних зборів та функціонування
потужних систем науково-технічної інформації та закінчуючи
особистими контактами вчених з приводу приватних епізодів
дослідницької діяльності .
У вітчизняній лінгвістиці різні аспекти наукової комунікації почали вивчатися в 70-ті роки ХХ ст. Вони розглядаються
в роботах Г.С. Батигіна, В.Ж. Келле, Д. Хаймза, М.Г. Лазара,
І.А. Майзеля, Ю.З. Мирського, Е.М. Мирського.
Поняття комунікативної компетенції було введено в науковий обіг американським лінгвістом Д. Хаймзом у 1972 році на
противагу теорії мовної компетенції Н. Хомського, який пов’язував свою теорію здебільшого з ідеальними слухачами-співрозмовниками в однорідному мовному середовищі [2, с. 102].
Теорію комунікативної компетенції Д. Хаймза було спрямовано
на визначення того, що має знати мовець, аби бути компетентним у спілкуванні [3, с. 286]. Дослідник наголошував на необхідності зосереджуватися на комунікативних уміннях більше,
ніж на знаннях граматичних структур.
Комунікативний метод навчання англійської мови є одним
із найефективніших, адже власне процес оволодіння мовою
має бути своєрідною моделлю процесу спілкування. Мова
професійного спілкування включає в себе мову для ділового
спілкування, оскільки професійні інтереси можуть бути пов’язані з науковими дослідженнями, спілкуванням із закордонними колегами, з участю у конференціях, з написанням статей,
резюме, анотацій, читанням наукових статей, слуханням лекцій, виступом із доповіддю. Зазначені аспекти стали змістом
навчальної дисципліни «Основи наукової комунікації іноземною мовою», яку було введено до базової підготовки студентів
вищих навчальних закладів України з 2010 року.
Виклад основного матеріалу. Наукова комунікація англійською мовою охоплює сукупність видів і форм професійного спілкування вчених, що здійснюється як за допомогою
стандартизованих, регулярних письмових публікацій, так і за
допомогою широкого спектра усних або електронних засобів
спілкування [4, с. 51–60].
Головним змістом комунікації в сучасній науці є забезпечення кожного учасника процесу оперативною і якісною інформацією про стан справ у цьому науковому напрямі з цієї тематики. Зміст навчання наукової комунікації англійською мовою
має забезпечити досягнення головної мети навчання, спрямованої на вдосконалення студентами університету: умінь і навичок
практичного оволодіння іноземною мовою; умінь одержувати
та передавати іншомовну наукову інформацію за фахом; здійснення читання і осмислення професійно орієнтованої та наукової іншомовної літератури, використання її в соціальній і професійній сферах; анотування наукових статей та обґрунтування
свого наукового дослідження англійською мовою.
Тому можна стверджувати, що сутність наукової комунікації англійською мовою полягає в обміні інформацією між
певною групою людей, пов’язаних спільними ідеями та інтересами, а комунікаційні відносини – це інформаційні відносини.
Тому формування основ наукової комунікації англійською
мовою в студентів буде ефективним за умов впровадження
системного підходу до засвоєння іноземної мови. Комунікатив-

на та лінгвістична компетентності майбутніх фахівців дадуть
змогу брати участь у міжнародних наукових конференціях, а це
сприятиме постійному розширенню всебічних міжнародних
контактів.
У лінгвістиці описані такі форми наукової комунікації,
як: формальна і неформальна, усна і письмова, очна (безпосередня) і заочна (опосередкована), первинна і вторинна [4, с. 52].
Розглянемо більш детально деякі із зазначених вище форм наукової комунікації англійською мовою.
Формальна комунікація вчених здійснюється переважно
в письмовій, а також в усній формах за встановленими в цьому
науковому співтоваристві правилами і документально фіксується. Мова йде не про ділове листування, а про статті, що надруковані в наукових журналах, збірниках, монографіях і навіть
про електронні ресурси. Публікація наукових статей і монографій здійснюється завдяки компетентному рецензуванню фахівцями або після обговорення на будь-якому рівні організації науки. До формальної комунікації слід віднести і публічні захисти
магістерських, кандидатських або докторських дисертацій, їхні
тексти та автореферати, останні в Україні мають статус рукопису, хоча друкуються офіційно і у той самий спосіб, що й статті
та книги. Усі перераховані форми являють собою формальні
канали первинної наукової інформації, тоді як наукові огляди,
реферати книг, наукові рецензії являють собою вторинні формальні способи інформації.
Видами неформальної комунікації в науці є бесіди вчених у робочий чи неробочий час. Що стосується спілкування
у вигляді виступів учених на наукових семінарах, конференціях, симпозіумах і конгресах, то вони мають двояке значення.
Загалом, це формальне спілкування, але чим більше в ньому
неформальних моментів, тим воно продуктивніше для кожного учасника такого виду спілкування. Тут відбувається більш
вільний обмін інформацією, а наукова комунікація має безпосередній, міжособистісний характер. Але на конференціях і симпозіумах можливий також нелегальний збір найбільш свіжої
інформації з теми, що є порушенням норм наукового спілкування. До неформального типу спілкування належить і електронне
листування вчених, їхні блоги та інші форми комп’ютерного
спілкування. Телеконференції через Інтернет також підпорядковані певним правилами етикету, але специфіка віртуального
спілкування така, що є багато можливостей неформального
спілкування [5, с. 7]. Комунікація у віртуальному співтоваристві слабо структурована і не пов’язана з регіональними, дисциплінарними обмеженнями, а тільки з правовими обмеженнями і морально-естетичним самообмеженням.
Очна (безпосередня) і заочна (опосередкована) форми наукової комунікації стосуються швидше розподілу ролей їхніх
учасників. Наприклад, перша форма передбачає прямий контакт учасників, які обмінюються інформацією в зазначених
вище випадках. Друга форма передбачає наявність однієї або
декількох опосередкованих ланок. До опосередкованого типу
наукового спілкування та комунікації також відносимо спілкування сучасних вчених із представниками попередніх поколінь
у науці через їхні публікації, як і заочне спілкування учасників
наукової дискусії в журналах або електронні телеконференції.
Усі зазначені форми наукової комунікації являють собою
формальні канали первинної наукової інформації, тоді як наукові огляди, реферати книг, наукові рецензії являють собою
вторинні формальні способи передачі та обміну інформацією.
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Висновки. Провівши аналіз наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, ми дійшли таких висновків. Наукова комунікація – сукупність видів професійного спілкування
в науковому співтоваристві, один із головних механізмів взаємодії дослідників і експертизи отриманих результатів; необхідна умова розвитку науки. Головна сутність наукової комунікації полягає в обміні інформацією між певною групою людей,
пов’язаних спільними ідеями та інтересами, а головним змістом наукової комунікації є забезпечення кожного учасника процесу оперативною і якісною інформацією про стан справ у цьому науковому напрямі з цієї тематики. Описано такі форми
наукової комунікації, як: формальна і неформальна, усна і письмова, очна (безпосередня) і заочна (опосередкована), первинна
і вторинна. Формальна комунікація вчених здійснюється переважно в письмовій, а також в усній формах за встановленими
в цьому науковому співтоваристві правилами і документально
фіксується. Неформальна комунікація в науці – це бесіди вчених у робочий чи неробочий час. Очна або безпосередня форма
наукової комунікації передбачає прямий контакт учасників, які
обмінюються інформацією в зазначених вище випадках. Заочна або опосередкована форма наукової комунікації передбачає
наявність однієї або декількох опосередкованих ланок.
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Polianichko O. The concept of “scientific communication” by means of English language
Summary. The article is devoted to the discovery
of the essence of the concept of “scientific communication” by
means of the English language, which consists in the exchange
of information between a particular group of people associated
with common ideas and interests. The researches of domestic
and foreign scientists on the mentioned topic are analyzed. It
is proved that in-depth study of scientific communication by
sociologists, psychologists, and specialists in computer science
begins in the 90’s of the XX century. This was due to the search
for opportunities to intensify research, to work out a large
amount of information. In this communication interpretation
received almost all the information processes that take place
in modern science, ranging from the array of disciplinary
publications and the most important information gatherings
and the functioning of powerful systems of scientific
and technical information and ending with personal
contacts of scientists about private episodes of research
activities. In the domestic linguistics, various aspects
of scientific communication began to be studied in the 70’s
of the twentieth century. They are considered in the work
of G.S. Batigin, V.J. Kelle, D. Heems, M.G. Lazar, I.A. Mazel,
J.Z. Mirsky, E.M. Mirsky. On the basis of the analysis
of the above scientific studies of domestic and foreign
scientists, the essence of the concept and content of scientific
communication, which consists in providing each participant
with the process of operative and qualitative information
on the state of affairs in the given scientific direction, on
the given subject is determined. Scientific communication is
a set of types of professional communication in the scientific
community, one of the main mechanisms of interaction
of researchers and examination of the results; a necessary
condition for the development of science. The main essence
of scientific communication is the exchange of information
between a particular group of people associated with common
ideas and interests, and the main content of scientific
communication is to provide each participant with operational
and high-quality information on the state of affairs in this
scientific field on this topic. The following forms of scientific
communication are described: formal and informal, oral
and written, internal (direct) and correspondence (mediated),
primary and secondary. Formal communication of scientists
is carried out mainly in writing, as well as in oral forms,
according to the rules established in this scientific community
and documented. Informal communication in science is
the conversation of scientists in working or non-working
hours. Exact or direct form of scientific communication
involves direct contact between participants who exchange
information in the above cases. Extramural or mediated form
of scientific communication involves the presence of one or
several mediated units.
Key words: scientific communication, scientific
competence, English language, communicative approach,
communication relations, international contacts.
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ПРО ЕМОЦІЇ У ГРАФІЧНІЙ ВЕРСІЇ
НІМЕЦЬКОМОВНОГО ЩОДЕННИКА АННИ ФРАНК
Анотація. Стаття присвячена описові психічного світу та емоцій підлітка-емігранта. Підлітковий вік є етапом онтогенетичного розвитку дитини від 11 до 15 років,
переходом до дорослості, що супроводжується численними якісними зрушеннями й змінами в організмі. До
характерних новоутворень підліткового віку належать:
самоутвердження, самоосвіта, самовиховання, самооцінка, самокритичність, інтенсивний розвиток уяви, фантазії,
формування нового світогляду, визначення нахилів, професійних уподобань, ідеалів, потреба в спілкуванні, суттєве збільшення контактів із однолітками. Визначальними
постають товариські якості: взаємоповага, взаємодопомога, вірність, чесність, щирість, чуйність, уміння берегти
таємницю. Не менш важливими для підлітка є приваблива зовнішність, почуття, емоції, настрій, статеві потяги
й пов’язані з ними переживання.
Внутрішній світ підлітка постійно ускладнюється,
вимагає певної інтимності й автономії, а також доброзичливих зовнішніх впливів, особливо з боку батьків, учителів, дорослих. Помічаючи байдужість, роздратування
дорослої спільноти, підліток часто протестує, стає агресивним, конфліктним, намагається звернути на себе увагу
через порушення соціально-моральних норм або ефектної
поведінки. Виявлено, що емоційна сфера підлітка-іммігранта вразлива, нестійка, мінлива, динамічна, хвороблива, зазнає певних обмежень через культурну, ідеологічну,
політичну специфіку, орієнтована почасти на сімейні,
почасти на традиційні, почасти на етнічні, почасти на національні, почасти на гендерні пріоритети, характеризує
індивідуальність суб’єкта.
Доведено, що емоції дівчини-підлітка пов’язані зі
змістом ситуації, їх модальність відповідає позитивному
(любов, кохання, захоплення, надія, тріумф, здивування,
задоволення, інтерес, радість, дружелюбність, ніжність,
розрада, щастя), негативному (самотність, недовіра, страх
різної інтенсивності, невдоволення, нудьга, обурення,
безпомічність, сором, нещастя, неприємність, помста,
зухвалість, горе, ненависть, зневага, сум, тривога, біль,
боягузтво, депресія, вина, лють, огида, нерозважливість),
нейтральному (спокій, байдужість, гармонія) та невизначеному (мовчання, душевний стан) ставленням до навколишнього світу.
Ключові слова: емоції, підліток, Анна Франк, поведінка, дорослий світ.

Постановка проблеми. Феномен емоцій як невід’ємну
психологічну властивість людини досліджують здебільшого у художніх текстах і дискурсах дорослої аудиторії [6; 7],
лишаючи дитячу чи підліткову на периферії. Психологи стверджують, що кожний вік людини має свої особливості, детерміновані соціальним чинником [3, с. 47]. Йдеться про різні

види діяльності: гру, навчання, працю, їхню ієрархію та участь
у формуванні і розвиткові людської психіки. До прикладу,
дошкільнята надають перевагу грі, учні молодшої ланки орієнтовані на навчання, старшої – на працю [3, с. 48]. При цьому
підлітковий вік (11–15 років) характеризують як «кризовий»,
«критичний» [5, с. 124], «конфліктний», «переломний», «перехідний», «кипучий» тощо. Автора цікавить винятково мовна
реалізація емоцій підлітків, які разом із родиною були змушені
іммігрувати за межі рідної країни через політичну ідеологію
30-х років ХХ ст. на теренах Німеччини.
Деякі представники цієї вікової категорії вели щоденники, в яких описували факти особистого реального або уявного життя, нотували значущі для них події і явища, фіксували свої / чужі переживання, враження, емоції, свій / чужий
настрій, свою / чужу оцінку пережитого [8]. Звідси й бажання
сучасних дорослих фахівців-художників проілюструвати новому «технічному» поколінню насамперед багатство внутрішнього (психічного / духовного) світу й динаміку моделі емоційної
поведінки підлітка. З цього погляду емоції є фіктивними, штучними, належать до естетичної сфери, зберігають матеріально
етнокультурну специфіку на тлі транскодування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Емоції дітей
осмислюють переважно у літературознавчій (О. Вовк, О. Жук),
психолого-педагогічній (О. Олійник, Л. Шкребтієнко), гендерній (Х. Душко), перекладознавчій (А. Мознюк, О. Шапошник)
площинах. Номінативний, лексико-семантичний, лексико-граматичний, лексико-стилістичний, функціональний, комунікативний та інші аспекти досліджено фрагментарно або неґрунтовно, що й визначає доцільність пропонованої студії.
Формування мети статті. Мета наукової розвідки – реконструкція психічного світу підлітка-іммігранта та окреслення палітри його емоцій у графічній версії німецькомовного
щоденника.
Виклад основного матеріалу. Зі щоденника 13-річної
Анни-Лізи-Марії Франк дізнаємося, що у неї є батьки, старша
сестра, дві найкращі подруги Ганнелі (Hanneli) і Жаклін (Jackline), багато знайомих meinen Bekannten, кішка Мофі (Moffi),
бабуся і дідусь, дядько Улі (Uli). Однак дівчина почувається
дуже самотньо ganz allein auf der Welt, тому підсвідомо шукає
надійну підтримку eine große Stütze й джерело довіри die beste
Freundin, яким і стає подарунок батька на день народження was
Besonderes! Через 16 місяців цей подарунок асоціюватимуть із
життям das ist mein Anfang und mein Ende [8, с. 87], «святинею»,
якій обіцятимуть вистояти, знайти свій шлях, «перезавантажити своє «Я» Ich verspreche ihr, dass ich trotz allem durchhalten
werde, mir meinen eigenen Weg suche und meine Tränen hinunter89
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schlucke [8, с. 87]. Підлітковий максималізм межує тут із програмою особистого розвитку психічних властивостей. Анна
прагне, мабуть, виховати в собі такі риси характеру, як сміливість, наполегливість, стійкість. Ці риси потрібні підліткові,
щоб зайняти «своє» місце в дорослому агресивному світі.
Персоніфікація подарунка Kitty підтверджує той факт, що
Анна – непересічна, творча й сентиментальна особистість
Liebe Kitty!, Beste Kitty!, Meine liebe Kitty, Liebste Kitty!, Liebe
Kitty. Вона любить пригоди, романтику, розваги Ich betrachte
dieses Verstecken als ein gefährliches Abenteuer, das romantisch
und interessant ist [8, с. 131], не терпить сварок Streit, кваліфікує їх на «правильні» „richtigen“ Streit й «неправильні» falsch,
намагається нейтралізувати останні через синонімічність Diskussion. Крім того, їй не подобається бути в центрі уваги, чути
лайку й образи в свій бік Mein Auftreten, mein Charakter, meine
Manieren werden Stück für Stück von vorn bis hinten und von hinten
bis vorn bequatscht und betratscht, und etwas, an das ich überhaupt
nicht gewöhnt war, nämlich harte Worte und Geschrei an meine
Adresse, soll ich jetzt laut befugter Seite wohlgemut schlucken. Das
kann ich nicht! [8, с. 36].
Можна виокремити і бажання Анни «перевиховати» своє
найближче оточення Sie werden sich noch wundern und ihre große
Klappe halten, wenn ich ihnen klarmache, dass sie nicht mehr mit
meiner, sondern erst mal mit ihrer eigenen Erziehung beginnen müssen [8, с. 36]. Очевидною є ідея про норми соціальної поведінки
за формулами «дорослий1 – дорослий2», «дорослий – підліток» Plötzlich sagte Frau van Daan, die jedes Gespräch auf sich
beziehen muss: „Ich bin auch sehr bescheiden, viel bescheidener
als mein Mann!“ Hast du je im Leben so was gehört? Dieser Satz
zeigt doch schon sehr deutlich ihre Bescheidenheit! [8, с. 36–37].
Дієвим механізмом пізнання характеру інших людей є «правильна сварка» Aber eines weiß ich jetzt: Man lernt die Menschen
erst gut kennen, wenn man einmal richtigen Streit mit ihnen gehabt
hat. Erst dann kann man ihren Charakter beurteilen! [8, с. 37]. За
таких міркувань емоції тотожні ментальним станам, характеризуються ситуативністю й предметністю. Вони не потребують
підготовки й навчання, «формуються паралельно зі здобуттям
суспільного досвіду» [2, с. 134], наприклад, під час вечері мешканці «схованки» почули по радіо новину про вагітність принцеси Юліани. Реакція старшого покоління відзначається байдужістю Ach … wie langweilig!, молодшого – подивом, цікавістю,
радістю Langweilig? Das ist die aufregendste Neuigkeit seit wir
hier sind! [8, с. 34]. Свій новий емоційний досвід Анна описує
через дивне відчуття, порівнюючи останнє з уявним моральним імперативом та соціально-психологічним компонентом
Das war ein seltsames Gefühl, als hätte ich die Menschen verraten
und würde nun heimlich ihr Unglück betrachten [8, с. 53].
Коло інтересів Анни розмаїте: від читання «дорослих» книг
іноземною мовою „Evas Jugend“ von Nico van Suchtelen до віртуальної подорожі Європою Ich stelle mir jetzt vor, dass … ich in
die Schweiz gehe [8, с. 39], участі у «дорослих» бесідах Heute
erzählte Miep uns ein paar grausige Nachrichten aus der echten
Welt [8, с. 40], вечірок із друзями Punkt acht bin ich schon nach
oben zu ihm auf den Dachboden gegangen [8, с. 42], якості харчування у «схованці» Ich muss dir auch mal was von der Lebensmittelversorgung im Hinterhaus erzählen [8, с. 43], спостережень над
сусідами Nach 6 Monaten im Hinterhaus habe ich endlich entdeckt,
worin Herr van Daan gut ist [8, с. 50], вигадування кумедних
історій Da du noch nie einen Krieg mitgemacht hast, Kitty, will ich
90

dir zum Spaß mal erzählen, was der erste Wunsch von uns acht ist,
wenn wir wieder mal hinauskommen [8, с. 70], написання книги
„Madame van Daan“ після війни [8, с. 75], опису спільної тематичної вечері в «схованці» Und das heutige Thema: Abendessen
[8, с. 76], розмірковувань про: а) власні емоційні стани (страх)
Ich kann dir wirklich nicht sagen, warum, aber ich glaube, dass
es meine Feigheit ist, gegen die ich immer wieder stoße [8, с. 81],
(сором) Ich schäme mich so: Ich bin hier und habe alles, was ich
mir wünschen kann, und sie ist irgendwo da draußen und muss
womöglich sterben [8, с. 88], б) подальшу долю мешканців «схованки» Ich sehe uns acht im Hinterhaus, als wären wir ein Stück
blauer Himmel, umringt von schwarzen, schwarzen Regenwolken
[8, с. 83], в) почуття до батьків: гіпертрофовану любов до батька
Denn Vater ist mein Alles, er ist mein großes Vorbild, und ich liebe
niemanden auf der Welt außer Vater [8, с. 86] та дистанціювання
від матері Für mich ist sie eben keine Mutter. Ich selbst muss meine
Mutter sein [8, с. 87], д) фізіологію жінки Immer wenn ich meine
Periode habe, habe ich das Gefühl, dass ich trotz der Schmerzen
und des Unangenehmen ein süßes Geheimnis in mir trage [8, с. 92],
е) нетрадиційну сексуальну орієнтацію Ich muss gestehen, ich
gerate jedes Mal in Ekstase, wenn ich eine nackte Frauengestalt
sehe [8, с. 93], є) статеве виховання Bevor ich hierherkam, wurde
zu Hause oder in der Schule über Geschlechtsfragen geheimnisvoll oder Ekel erregend gesprochen [8, с. 98], ж) звички дорослих
Die Erwachsenen haben die Angewohnheit, ihre längst erzählten
Geschichten immer wieder aufzuwärmen [8, с. 101], захоплення
кіномистецтвом і кінозірками Bette Davis, Joan Fontaine, Carola
Lombard, Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, Marlene Dietrich,
які були ідеалом, до якого прагнула Анна Aber meine Leidenschaft für Kino und Filmstars hab ich noch immer [8, с. 100], листування зі старшою «зразковою» сестрою Deinen Brief fand ich
außerordentlich lieb, aber ich bin doch nicht völlig beruhigt und
werde es wohl auch nicht werden [8, с. 113], слухання класичної
музики Im Radio lief ein Mozartkonzert, und alles war ruhig, bis
Peter hochgelaufen kam und sagte, im Lager wären Einbrecher!
[8, с. 124], зовнішньої політики Die Engländer dürfen aber nicht
in den Niederlanden bleiben, müssen allen besetzten Staaten ihren
untertänigsten Dank anbieten, müssen Niederländisch-Indien
dem ursprünglichen Eigentümer zurückgeben und dürfen dann,
geschwächt und arm, nach England zurückkehren [8, с. 138], ролі
жінки в історії людства Die modernen Frauen wollen das Recht
zur völligen Unabhängigkeit [8, с. 139].
Своє майбутнє життя Анна вбачала в журналістиці та письменницькій діяльності Du weißt längst, dass es mein liebster
Wunsch ist einmal Journalistin und später eine berühmte Schriftstellerin zu werden [8, с. 135], вважаючи їх божевільним заняттям Ob ich diese größenwahnsinnigen (oder wahnsinnigen) Neigungen je ausführen kann, das wird sich noch zeigen müssen.
За всією «енциклопедичністю» інтересів Анни стоять
інтраверсія Zum Glück bin ich daran gewöhnt, mein Inneres zu
verbergen, deshalb gelingt es mir ausgezeichnet, nicht zu zeigen,
wie versessen ich auf ihn bin [8, с. 119] та дисоціація особи Ich
habe dir schon öfter erzählt, dass meine Seele sozusagen zweigeteilt
ist [8, с. 146]. Інтраверсія може бути зумовлена темпераментом
дівчини ich mit meinem aufbrausenden Temperament beleidigt
oder traurig gemacht habe [8, с. 91], рівнем її духовного розвитку Ich halte meistens den Mund, wenn ich mich ärgere, специфікою способу життя Mein Verlangen, mit jemandem zu sprechen,
ist unerträglich geworden [8, с. 94], тобто є природним явищем

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
[5, с. 73], роздвоєння особистості – набутим через патологічні зміни в організмі, нервово-психічні розлади, різного роду
потрясіння, конфлікти «з природним середовищем чи соціальним оточенням» [8, с. 44].
Необхідно зауважити, що Анна симпатизує веселій, дотепній, зухвалій, життєлюбній, легковажній або першій, «справжній», «нормальній» Анні й не сприймає другу, вигадану, «аморфну» Анну – боязку, недовірливу, сентиментальну, самотню,
тиху, серйозну, немилу, неслухняну [8, с. 127, 146].
Батьки знають про психічну хворобу дочки й лікують її
амбулаторно. Важливим моментом у цьому лікуванні є комплексний підхід. З одного боку, застосовують медикаменти –
пігулки від головного болю Kopfwehpillen, заспокійливі таблетки Beruhigungstabletten, з іншого, здійснюють огляд верхньої
частини тіла – перевірка пульсу an Hals und Stirn fühlt, з третього, проводять «психотерапевтичні сеанси» у формі бесіди
про загальний фізичний ob ich Fieber habe, фізіологічний nach
meinem Stuhlgang fragt стани та критично ставляться до негативного психологічного стану meine schlechte Laune kritisiert
[8, с. 146]. Анна не витримує «надмірної уваги» й тиску з боку
рідних, інстинктивно захищається, ділиться із Кіті фазами
пережитого емоційного досвіду erst schnippisch, dann traurig,
und schließlich drehe ich mein Herz um, drehe das Schlechte nach
außen, das Gute nach innen und suche dauernd nach einem Mittel,
um so zu werden, wie ich gern sein würde und wie ich sein könnte,
wenn … wenn keine anderen Menschen auf der Welt leben würden.
У наведеному прикладі «душевне зцілення» героїні тотожне
ланцюжку психологічних змін: неповага → сум → внутрішня
боротьба → розподіл зла (назовні) й добра (всередині) → рівновага. Отже, негативні емоції психічної категорії переходять
у негативні емоції філософської категорії, негативні емоції філософської категорії – у негативно-позитивні емоції моральної категорії, негативно-позитивні емоції моральної категорії переходять
у нейтральну емоцію соціально-психологічної категорії. Тут
на передній план виходить уже проблема зняття психологічної
напруги, яка корелює із інтелектуальними процесами, культурою
суспільства, енергетичним потенціалом особистості [1, с. 35–67].
Перебуваючи в стані депресії, Анна звертається до феномену сну як іншої форми буття Aber selbst im Tiefschlaf finde ich
keine Erlösung. Die Träume kommen trotzdem [8, с. 81]. Ніч у її
щоденнику – це царина інфернального світу й ворожих людині сил Ich sehe uns acht im Hinterhaus, als wären wir ein Stück
blauer Himmel, umringt von schwarzen, schwarzen Regenwolken
[8, с. 83]. Суцільній темряві протистоїть невеликий шматочок
світла, що мислиться як спасіння Ich kann nichts anderes tun, als
zu rufen und zu flehen: „O Ring, Ring, werde weiter und öffne dich
für uns!“ [8, с. 83]. У такий спосіб відокремлено не лише ірреальний світ від реального, а й внутрішній (психічнохворий)
від зовнішнього (потенційно здорового). Після снів та видінь
відбувається емоційна й світоглядна трансформації Анни. До
прикладу, побачивши фантом німецької подруги Ганнелі, Анна
переживає сором Ich schäme mich: Ich bin hier und habe alles,
was ich wünschen kann, und sie ist irgendwo da draußen und muss
womöglich sterben [8, с. 88].
Активатори емоції сорому апелюють до локалізації у просторі відносно координат мовця hier та філософського «все, що
забажаєш», позиціонують невизначеній локалізації irgendwo
відносно інфраструктури. Емоція сорому є своєрідною пересторогою про насильницьку смерть muss womöglich sterben.

Разом із тим ця емоція переплітається з однією із форм манії –
переслідуванням Hannelis Augen lassen mich nicht los, wo ich
auch gehe und stehe. Манія, на думку психологів, є хворобливим
психічним станом [5, с. 88]. У цьому контексті емоція сорому
біфункціональна: регулює соціальну поведінку та сигналізує
про психічну хворобу. Сюди додається і варіант емоції сорому – спантеличення Liebe Kitty, nachdem ich von Petel geträumt
hatte, wachte ich völlig verwirrt auf [8, с. 96].
Наведений приклад відображає емоційний зв’язок із Петелем (Зюсе) – першим, справжнім коханням Анни wahre Liebe
[8, с. 95]. Хоч це почуття і в минулому, воно слугує еталоном,
взірцем інтимних стосунків між дівчиною і хлопцем. До зустрічі з Петелем у Анни було декілька захоплень – Заллі Кіммель
і його кузен Аппі. Із нотаток відомо, що романтичні стосунки
із Петелем зруйнував час (фізичний, біологічний, соціальний)
Als er wiederkam, war er ein Mann, aber ich noch immer ein Kind
[8, с. 97]. Отже, час є мірою захоплень та емоцій (кохання),
метафорично лікує душевні рани Ein gebrochenes Herz heilt
langsam [8, с. 97], але не прискорює процес одужання. Останній
залежить від невеликого кровопролиття Und ein kleiner Krieg
beschleunigt den Heilungsprozess … та нової зустрічі Mein Herz
genas dank eines neuen Peter [8, с. 97].
Позитивні емоції в емпіричному матеріалі несуть енергію
сакралізації та випромінюють культурну й духовну інтеграцію
Gott sei Dank hatten wir die doppelte Freude, Chanukka und Weihnachten zu feiern, mit reichlich Geschenken von unseren Rettern
[8, с. 89]. У позитивних емоціях відчувають Космічне, Божественне й Природне начала Als ich heute Morgen vor dem Fenster saß und Gott und die Natur genau und gut betrachtete, war ich
glücklich, nichts anderes als glücklich [8, с. 106]. Перше й останнє начала – Космічне Fenster «вікно» й Природне Natur «природа» – предметні, медіальне – Божественне Gott «Бог» – формально предметне, оскільки за лексико-граматичною ознакою
це – іменник, за лексико-семантичною – власна назва. Теоніму
Gott передують множинний теонім Engel, словосполучення
unsere Engel [8, с. 79], іменник-символ центру й кордону Ring
[8, с. 83], вигук Gott sei Dank [8, с. 89, 95], релігійні хрононіми
Chanukka, Weihnachten [8, с. 89], апелятив Herrje! [8, с. 90], теонім Herrgott. Семантичні зв’язки аналізованої лексеми засвідчують швидше християнську, ніж іудейську віру.
Впадають у вічі й суїцидальні думки Анни, матеріалізовані
евфемізмами, які пом’якшують і маскують негативний денотат
смерті Wenn du gehst, Kitty, gehe ich mit! [8, с. 125]. Прояв суїцидальних тенденцій зумовлений екстремальною ситуацією – на
Великодень до складу-«схованки» влізли злодії. Приїхала поліція і провела ретельний обшук будівлі. Звісно, це перелякало
Анну. Оцінюючи «нелегальність» положення, вона уявила його
наслідки: дорослі й сестра загинуть першими, їх із Петером
заарештують і кинуть до в’язниці, де він і зізнається у коханні, щоденник спалять. Таке ціннісне ставлення і є регулятором
подальшої поведінки підлітка – прийняття рішення та його
здійснення. Можна стверджувати, що психічні норми поведінки Анни не лише порушені, а й викривлені: дівчина спокійно
сприймає смерть близьких людей, не реагує на освідчення
у коханні, однак виражає крайню межу негативізму стосовно
самої себе, своєї індивідуальності, втіленням яких є щоденник.
Доведено, що в підлітковому віці «серед різновидів мотивів
самогубства домінують протест і виклик» [4, с. 249], рідше
«самопокарання й відмова» [4, с. 263].
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Загалом, Анна є носієм позитивних, негативних, нейтральних і невизначених емоцій. Позитивні емоції представлені
любов’ю, коханням, захопленням, надією, тріумфом, здивуванням, задоволенням, інтересом, радістю, дружелюбністю,
ніжністю, розрадою, щастям, негативні – самотністю, недовірою, переляком, страхом, невдоволенням, нудьгою, гнівом,
обуренням, безпомічністю, соромом, нещастям, неприємністю,
помстою, зухвалістю, горем, ненавистю, зневагою, сумом, тривогою, болем, смертельним / велетенським / великим страхом,
боягузтвом, депресією, виною, люттю, огидою, нерозважливістю, нейтральні – спокоєм, байдужістю, гармонією, невизначені – мовчанням та сукупністю психічних явищ (душа). Переважають негативні емоції, з-поміж яких градуйовано страх
і гнів. Страх постає у двох площинах: як психічний стан і як
властивість особистості. В першому випадку йдеться про тривогу, що виникає у ситуації невизначеної небезпеки чи загрози,
переляк, страх, смертельний / велетенський / великий страх,
які деструктивно вливають на певну діяльність, депресію як
реакцію на ряд важких життєвих ситуацій (секретарка батька
потрапила під колеса есесівського мотоцикла, бухгалтер тяжко
захворів, завідувач складу лежить у лікарні при смерті, працівник складу занадто допитливий і підлий), у другому, – про боягузство, що проявляється у поведінці.
Стосовно гніву, то він маніфестує психічний стан різних
ступенів у тому числі невдоволення (невідповідність навколишнього світу потребам і інтересам), обурення (сильний
вияв невдоволеності навколишнім світом), гнів (максимальний
вияв невдоволеності навколишнім світом), лють (крайній вияв
невдоволеності навколишнім світом), ненависть (різке негативне ставлення до навколишнього світу), помста (відновлення
справедливості в навколишньому світі).
Висновки. Емоції у графічній версії німецькомовного щоденника Анни Франк висвітлено з позиції підліткового віку (13–
15 років) та суб’єктивних переживань упродовж еміграції. У цьому
віці відбувається особистісне самоутвердження, настає дорослість,
виникає потреба в спілкуванні, ідеалах, еталонах, суттєво розширюються контакти, переосмислюються переконання і уявлення,
формується новий світогляд, засвоюються цінності й норми підліткового середовища, різко критикується поведінка дорослих. Стосунки з батьками й дорослими здебільшого напружені, емоційно
насичені, оскільки внутрішній світ підлітка постійно ускладнюється. Навколишній світ сприймається відповідно до настрою, емоційного стану, емоційних чи сексуальних переживань. З’являється
закоханість, яку дівчинка-підліток кваліфікує як кохання. Модель її
поведінки орієнтована на зарубіжну (художню) літературу й фільми. Їх хочеться подобатися собі й іншим, мати привабливу зовнішність. Будь-який жарт на її адресу викликає гострий конфлікт
або прихований хворобливий стан. Підліток протестує проти
дезорганізованості дорослого товариства, переймається проблемами останнього, однак між підлітковим світом і дорослим стоїть
«емоційна стіна» – незадоволеність, страх, агресивність перших
та нетерплячість, роздратування, тривога других. Що глибше емоційне протистояння, то частіше з’являються фрустрація, афекти,
психічні хвороби (депресія, дисоціація особи, манія).
Виокремлено декілька чинників появи емоцій у підлітковому віці: біологічний, психологічний, інтелектуальний, соціальний, культурний, релігійний, етичний, моральний. Кожний із
цих чинників може бути автономним і водночас залежним від
інших. Особистий емоційний розвиток підлітка може супроводжуватися також кризовими станами, поява яких детермінова92

на зовнішніми (психотравмуючими) ситуаціями або внутрішніми особливостями (акцентуація чи психопатія) індивіда.
У перспективі автори планують дослідити специфіку функцій емоцій у листах німецькомовного щоденника Анни Франк,
а також семантику емоцій у момент комунікації, де найповніше
розкривається їхня природа.
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Romanova N. About emotions in the German graphic
diary of Anna Frank
Summary. The article is dedicated to describing the mental
world and emotions of an immigrant teenager. Adolescence
is a stage of ontogenetic development of a child from 11 to
15 years, the transition to adulthood, accompanied by numerous
qualitative shifts and changes in the body. Characteristic
new formation of adolescence include: self-affirmation, selfeducation, self-training, self-criticism, intense development
of imagination, fantasy, formation of a new outlook, definition
of inclinations, professional preferences, ideals, need for
communication, significant increase in contacts with peers.
Friendly qualities such as: mutual respect, mutual help, loyalty,
honesty, sincerity, responsiveness, ability to keep secret are
decisive. Equally important to the teenager are attractive looks,
feelings, emotions, moods, sex trains and related experiences.
His inner world is constantly complicated, requires
some intimacy and autonomy, as well as benevolent external
influences, especially from parents, teachers, and adults.
Noticing indifference, annoyance of the adult community,
the teenager often protests, becomes aggressive, conflicted,
tries to get attention because of violations of social and moral
norms or effective behaviour. It is revealed that the emotional
sphere of an immigrant teenager is vulnerable, unstable,
variable, dynamic, painful, subject to certain limitations due
to cultural, ideological, political specificity, oriented partly to
family, partly to traditional, partly to ethnical, partly to national,
partly to gender, characterizes the personality of the subject.
It is proved that emotions of a teenage girl are connected
with the content of the situation, their modality corresponds to
the positive (love, admiration, hope, triumph, surprise, pleasure,
interest, joy, friendliness, tenderness, comfort, happiness),
negative (loneliness, distrust, fear of varying intensity,
dissatisfaction, boredom, indignation, helplessness, shame,
unhappiness, unpleasantness, revenge, audacity, grief, hatred,
disdain, sadness, anxiety, pain, cowardice, depression, guilt,
rage, disgust, recklessness), neutral (calm, indifferent, harmony)
and uncertain (silent and state of mind) attitude to the world.
Key words: emotions, teenager, Anna Frank, behaviour,
adulthood.
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ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ СЕПАРАТИЗАЦІЇ
У ЛІТЕРАТУРІ «ПОТОКУ СВІДОМОСТІ»
(НА МАТЕРІАЛІ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОМАНУ М. ПРУСТА
«У ПОШУКАХ УТРАЧЕНОГО ЧАСУ»)
Анотація. Статтю присвячено проблемам синтаксису сучасної французької мови, зокрема такому синтаксично-стилістичному явищу як сепаратизація, що
активно використовувалося у художній літературі ХХ століття. На матеріалі модерністського психологічного роману
«У пошуках утраченого часу» (“À la recherche du temps
perdu”) М. Пруста, що представляє один із найяскравіших
взірців французької літератури «потоку свідомості» початку ХХ століття, автор мав на меті встановити особливості
сепаратизації у структурі внутрішнього мовлення.
Дослідження засвідчило, що синтаксичні сепаратизовані
структури у внутрішніх монологах не просто відтворювали,
імітували усне мовлення, але ставали контекстуально-необхідними, прагматично-значущими структурними елементами формування нової моделі художнього зображення.
Аналіз матеріалу показав, що сепаратизація, як один із
засобів розчленування синтаксичної структури, актуалізації синтаксису, є мало уживаною, не типовою, не характерологічною для текстової тканини «потоку свідомості».
Однак, сам факт її наявності вказує на поширення сепаратизації у літературі різних художніх напрямів, розширення
її функціональних можливостей. Випадки використання
сепаратизації у «потоці свідомості» можна розглядати як
спеціальний стилістичний засіб вираження суб’єктивності, фрагментарності, експресивності.
Проведена розвідка вказує на таку важливу особливість
синтаксису в текстовій тканині роману М. Пруста, як те,
що кожна фраза побутує автономно, самостійно, а зв’язок
між фразами відбувається передусім імпліцитного (опосередкованого, асоціативного). У контексті дослідження
можна говорити про розчленованість, сепаратизацію не
лише на рівні форми (синтаксичної), але й змісту.
У ході дослідження з’ясовано, що для «потоку свідомості» М. Пруста характерним був перетин, сплетіння вільних, невимушених відчуттів персонажів у певний момент
часу з їхніми відчуттями, відголосами вражень із минулого або мріями, бажаннями з майбутнього. В основі такого
стилю лежить прийом монтажності мислення, кінематографічності письма, що був таким характерним багатьом
видам модерністського мистецтва. Використання сепаратизації у цих цілях стверджує її нові якісні характеристики
та динамічний план розвитку синтаксичної системи французької мови в цілому.
Ключові слова: синтаксична сепаратизація, розчленований синтаксис, література «потоку свідомості», внутрішнє мовлення, суб’єктивність, фрагментарність.

Постановка проблеми. Початок минулого століття у європейській культурі, мистецтві, науці позначився епохою модер-

нізму. Головною ознакою модернізму стала загальна розгубленість людства перед різко змінюваним світом: суспільство
виявилось неспроможним раціонально, науково пояснити
зміни в політиці, економіці, в соціальних відносинах, у новій
картині світу. Відбувся спалах ірраціоналізму, містики, нових
художніх та релігійних течій; криза суспільної свідомості, світоглядні протиріччя склали підгрунття, базис, на якому формувалось нове світобачення та світосприйняття митця ХХ століття
[1, с. 268]. Модернізм відзначався художніми експериментами
не лише в плані змісту, але й у плані форми. Відтак, аналіз синтаксичних структур у творах французьких письменників епохи
модернізму окреслюється важливим науковим та практичним
завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Синтаксичні зв’язки в романістиці глибоко й усебічно досліджували як
вітчизняні (О.О. Андрієвська, Н.Д. Арутюнова, Р.О. Будагов, Л.Г. Веденіна, В.Г. Гак, М.М. Попович, Є.А. Реферовська, А.М. Рочняк, І.В. Смущинська, Л.І. Ступакова, Н.О. Шигаревська, Н.Г. Філоненко), так і зарубіжні (J.-M. Adam,
Ch. Bally, Ch. Berthelon, F. Brunot, D. Cohen, J. Damourette,
J. Dubois, O. Ducrot, Y. Frei, A.J. Greimas, L. Hébert, A. Martinet, M.-L. Muller-Hauser, F. Rastier, F. Saussure, A. Sauvageot,
A. Séchehaye, L. Senean, L. Tesnière, T. Todorov, R.-L. Wagner)
вчені. Вони детально описали зв’язки слів у словосполученні,
простому та складному реченнях, дослідили проблеми синтаксису в різних аспектах (структурному, прагматичному, семантичному, стилістичному, когнітивному, у плані аналізу художнього мовлення, теорії тексту й іншого). Дослідження автора
присвячено проблемам синтаксису сучасної французької мови,
зокрема такому явищу, як сепаратизація, що активно використовувалося у художній літературі ХХ століття.
Під сепаратизацією автор розглядає такий прийом експресивного синтаксису письмової мови, при якому речення ділиться на самостійні відрізки (комунікативні одиниці), що графічно
й інтонаційно виділені як окремі речення, але є тісно зв’язаними семантично і, як наслідок, утворюють нову надфразну
єдність – сепаратизовану конструкцію. Особливістю сепаратизованої фрази є те, що її основа (базисна частина) не відображає всієї повноти змісту висловлення, яке поступово, по мірі
свого формування, наділяється новими деталями, доповненнями, що особливим чином прикріпляються до раніше сказаного
й інтонаційно завершеного речення [2].
Метою статті є бажання автора розглянути властивості
синтаксичної сепаратизації у французькій літературі «пото93
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ку свідомості». На матеріалі модерністського психологічного
роману «У пошуках утраченого часу» (“À la recherche du temps
perdu”) М. Пруста, що представляє один із найяскравіших
взірців французької літератури «потоку свідомості» початку
ХХ століття, автор з’ясував наявність та особливості сепаратизації у структурі внутрішнього мовлення.
Виклад основного матеріалу. На етапі входження у письмову художню мову сепаратизовані синтаксичні структури
виступають у сильній функціональній позиції відносно конструкцій класичного синтаксису. Так, їх поява у французькій
модерністській поезії Г. Аполлінера, Л. Арагона, Т. Тцари,
П. Реверді, прозі А. Бретона та інших сюрреалістів підтвердила
виникнення нової естетики, нових образів, нового світовідчуття
та нових форм їх вираження. У прозових творах сепаратизація
використовувалась, зазвичай, у мові персонажів з метою імітації розмовного мовлення, в поезії – з метою своєрідного вияву
почуттів та емоцій самобутнього «я» ліричного героя [3]. З плином часу сепаратизовані структури з’явилися в авторському
мовленні, у внутрішніх монологах, роздумах оповідача, де вони
вже не просто відтворювали усне мовлення, але ставали контекстуально-необхідними, прагматично-значущими структурними
елементами формування нової моделі художнього зображення.
Однією з форм внутрішнього мовлення, в якій розкривається духовний, моральний, ментальний образ героя в істинному
вигляді, є «потік свідомості». Саме в техніці «потоку свідомості» на текстуальному рівні передаються глибинні, неусвідомлені переживання героя, його спогади, враження, оцінки, фантазії. «Потік свідомості» з акцентом на розкриття першооснов
людської психіки окреслився як художній метод, що своїми
ідейними установками повністю відповідав основним світоглядним орієнтирам творця початку ХХ століття.
Відомо, що характерними рисами художньої техніки «потоку
свідомості» виступали асоціативність, ірраціональність, інтуїція,
яскрава образність, неординарне зображення простору та часу,
які з зовнішньої, об’єктивної дійсності переносяться у внутрішнє, суб’єктивне, психологічне світовідчуття. Філософський
характер, спонтанність та емоційність внутрішньої реакції, фрагментарність та асоціативність «потоку свідомості» вимагали,
з одного боку, ускладненого синтаксису, з іншого, вели до спрощення його структури, розчленованості, алогічності, порушення
правил пунктуації (або взагалі її відсутності) тощо.
Розуміння «потоку свідомості» як одного з типів внутрішнього мовлення спирається на теоретичну концепцію
Л.С. Виготського, згідно якої, воно (внутрішнє мовлення)
є особливою, самостійною, автономною і своєрідною функцією мовлення. Це, у свою чергу, дозволяє розглядати внутрішнє
мовлення як специфічний внутрішній план мовленнєвого мислення, що опосередковує динамічний зв’язок між думкою і словом. Автор поділяє думку психолінгвіста Л.С. Виготського,
що внутрішнє мовлення не є звичним (зовнішнім) мовленням
мінус звук, а зовнішнє мовлення не є внутрішнім мовленням
плюс звук. Перехід від внутрішнього до зовнішнього мовлення
є складною динамічною трансформацією, переструктуруванням мовлення – перетворенням ідіоматичного (індивідуального) мовлення у мовлення зрозуміле для всіх. Інакше кажучи,
відбувається перетворення самобутнього синтаксису, своєрідної змістової та звукової будови внутрішнього мовлення в адекватні структурні форми, що властиві зовнішньому мовленню
[4, c. 333–340].
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Внутрішнє мовлення є тісно пов’язаним із проблемою
співвідношення мови й мислення. Л.С. Виготський довів, що
людське мислення відбувається в мові, а не просто виражається
в ній. Власне у внутрішньому мовленні вчений убачав ключ до
розуміння походження мислення. Він умотивував, що процес
формування думки здійснюється безпосередньо у внутрішньому мовленні.
Автор цілком свідомий того, що у літературному творі
ми маємо справу зі своєрідною імітацією істинного внутрішнього мовлення, яку, однак, письменники намагаються наблизити з метою психологічного реалізму до аналогу – реальної
мовленнєво-мисленнєвої діяльності [5, с. 102]. У художньому
творі внутрішнє мовлення – це прояв «прямого психологізму»,
художнього пізнання внутрішнього світу «зсередини».
Відповідно до теоретичної концепції Л.С. Виготського,
у внутрішньому мовленні (не залежно від форми) «свій особливий синтаксис», що знаходить своє вираження в уривчастості, обірваності, фрагментарності, стислості внутрішньої мови
порівняно із зовнішньою. Вчений зазначав, що це не проста
тенденція до зменшення кількості слів та їх опущення, а своєрідний шлях до скорочення фрази з метою наблизитися до того
варіанту структури, «де зберігається присудок …..» [4, с. 333].
Основною синтаксичною формою внутрішнього мовлення
Л.С. Виготський уважав «чисту і абсолютну предикативність».
Така особливість властива діалогічній формі зовнішньої мови
за наявності певної психологічної близькості співрозмовників, коли можливим є розуміння «із півслова», «з натяку». При
спілкуванні людини з самим собою також можливим є передача
найскладніших думок майже без слів, що призводить до чистої
предикативності у внутрішній мові. Синтаксис внутрішнього
мовлення максимально спрощений, згорнутий, наслідком чого
є «абсолютне згущення думки» [4, с. 343].
Вмотивовано, що внутрішній план мовлення в цілому
характеризується значною семантико-емоційною глибиною,
адже представляє механізм мовного мислення, живий процес
народження думки в слові; відтворює інтелектуальний та емоційний виміри особистості.
Аналіз матеріалу стверджує, що «потік свідомості»
М. Пруста – витіснення реального світу суб’єктивними враженнями, зміщення часових параметрів, відмова від традиційної сюжетності, руйнування характеру, розщеплення
почуттів, перевага індивідуального, а не загального, типового. Згідно засад модерністської літератури, М. Пруст не ставив перед собою завдання зображати явища реального світу
в їхньому об’єктивному значенні та причинно-наслідкових
зв’язках. Через потік ірраціональних, незв’язних обривків
суджень, асоціацій, що володіють психікою людини незалежно від її волі, письменник намагався відтворити індивідуальну свідомість героїв твору, їхнє особисте, суб’єктивне відношення, сприйняття тих чи інших явищ об’єктивної дійсності.
Головний герой твору – Марсель, представник буржуазної
аристократії, що повністю занурений у самого себе, у свої
думки, переживання, враження. У результаті цього події
у романі розгортаються фрагментарно, по мірі того, як вони
в силу випадкових зовнішніх асоціацій виникають у пам’яті
та виявляються у потоці свідомості Марселя.
Проведений аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що
синтаксис «потоку свідомості» М. Пруста є ускладненим,
об’ємним: довжина окремих речень коливається від півсторін-
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ки до кількох сторінок. Передбачувано, що використання розчленованих синтаксичних структур не є властивим для такого
типу внутрішнього мовлення. Попри це, автор звертає увагу на
окреме використання неповних речень, вставних конструкцій,
доповнень, різного роду сегментації, парцеляції і таке інше, що
призводять до певного порушення граматичної зв’язності тексту та часткового ослаблення експліцитних зв’язків синтагматичного типу синтаксису.
Дослідження показало, що сепаратизація, як один із засобів
розчленування синтаксичної структури, актуалізації синтаксису, є мало вживаною, не типовою, не характерологічною для
текстової тканини «потоку свідомості». Однак, факт її наявності засвідчує поширення сепаратизації у літературі різних
художніх напрямів, розширення її функціональних можливостей. Випадки використання сепаратизації в «потоці свідомості» можна розглядати як спеціальний стилістичний засіб
вираження суб’єктивності, фрагментарності, експресивності.
Сепаратизація у структурі «потоку свідомості» знаходиться
в ослабленій позиції, набуваючи нових якісних характеристик.
У першому романі «У напрямку Свана» (“Du côté de chez
Swann”) головний герой з особливою любов’ю і ніжністю
згадує своє дитинство в містечку Комбре, улюблені маршрути прогулянок його околицями, свою матір, рідних, близьких.
Згадує він і про сина дідусевого друга Шарля Свана, який
потай від сусідів вів великосвітський спосіб життя. Марсель
ним захоплюється, переживає особливі відчуття вже лише при
згадці його імені, а тому роздуми, спомини, пам’ять про Свана
займають чільне місце в потоці свідомості хлопця. Для прикладу автор розглядає наступний уривок:
Il (le nom de Swann) me causait un plaisir que j’étais confus
d’avoir osé réclamer à mes parents, car ce plaisir était si grand
qu’il avait dû exiger d’eux pour qu’ils me le procurassent beaucoup
de peine, et sans compensation, puisqu’il n’était pas un plaisir
pour eux. Aussi je détournais la conversation par discrétion. Par
scrupule aussi. Toutes les séductions singulières que je mettais dans
ce nom de Swann, je les retrouvais en lui dès qu’ils le prononçaient
(M. Proust. À la recherche du temps perdu. I partie, p. 243).
Можна стверджувати, що використання сепаратизованих
синтаксичних структур у внутрішньому мовленні «потоку
свідомості», зазвичай, допомагає автору відтворити складний
і суперечливий внутрішній світ своїх героїв; показати напрям
руху їхньої розумової діяльності та найтонших вібрацій душі
і серця. У цьому фрагменті сепаратизована структура Par
scrupule aussi має уточнююче значення, побудована за принципом стилістичного повтору, структурно є фінальною, поширеною, за синтаксичною функцією – обставиною способу дії.
У ході дослідження з’ясовано, що для «потоку свідомості»
М. Пруста характерним був перетин, сплетіння вільних, невимушених відчуттів персонажів у певний момент часу з їхніми відчуттями, відголосами вражень із минулого або мріями,
бажаннями з майбутнього. В основі такого стилю лежить прийом монтажності мислення, кінематографічності письма, що
був таким характерним багатьом видам модерністського мистецтва та співвідносився з домінантами культурної парадигми
часу. Наприклад:
Comme j’aimerais être riche pour avoir un yacht, dit-elle au
peintre. Je vous demanderais des conseils pour l’aménager. Quels
beaux voyages je ferais! Et comme ce serait joli d’aller aux régates
de Cowes. Et une automobile! Est-ce que vous trouvez que c’est

joli, les modes des femmes pour les automobiles? (M. Proust. À la
recherche du temps perdu. III partie, p. 219).
Одна з героїнь другої частини роману «У затінку дівчат-квіток» (“À l’ombre des jeunes filles en fleurs”) мріяла про багате,
заможне життя, можливість подорожувати, яхту, автомобіль
і таке інше. Сепаратизована фраза Et une automobile! маркує
хід, розвиток думок-мрій героїні, виражає яскраве емоційне
забарвлення висловлення. Сепаратизована синтагма є фінальною, поширеною, за синтаксичною функцією – додатком. Синтаксично сепаратизований елемент висловлення є структурно
відокремленим, проте, виступає змістовим продовженням
попередньої фрази. Семантичну зв’язність сепаратизованої
структури уможливлює і використання сполучника et, який на
основі синтаксичного паралелізму сполучає базисну частину
й відокремлену синтагму у межах висловлення.
Проведена розвідка вказує на таку важливу особливість синтаксису в текстовій тканині роману М. Пруста, як те, що кожна
фраза побутує автономно, самостійно, а зв’язок між фразами
відбувається передусім імпліцитного (опосередкованого, асоціативного). У контексті цього дослідження можна говорити про
розчленованість, сепаратизацію не лише на рівні форми (синтаксичної), але й змісту. Не дивлячись на зовнішню хаотичність
композиції, розчленованість синтаксичних структур, складність
та суперечливість сприйняття загалом, прустівська епопея бездоганно вибудувана й становить єдине ціле із задумом.
Алегорія, міфопоетика, метафоричність, асоціативність,
метонімія (асоціація за суміжністю) стали провідними художніми прийомами романістики М. Пруста, що створили своєрідний мікросвіт автора.
Висновки. Аналіз матеріалу показав, що в літературі
«потоку свідомості» синтаксична сепаратизація не є часто вживаною, що зумовлено особливостями структури такого типу
внутрішнього мовлення. Наразі вона виступає як спеціальний,
додатковий стилістичний прийом виразності, що надає додаткової експресивності оповіді.
Синтаксична сепаратизація в літературі «потоку свідомості» перебуває в ослабленій функціональній позиції. Проте, вона цілком відображає основні принципи літературного
модернізму (суб’єктивізм, алогізм, розчленованість, фрагментарність) та домінанти чинної культурної парадигми (антитрадиціоналізм, ірраціоналізм, психологізм, асоціативність
тощо). Отже, сепаратизація набуває нових якісних характеристик та чітко вписується у широкий контекст кардинальних
змін художньої картини світу французького суспільства першої
половини ХХ століття.
Перспективи подальших досліджень автор вбачає в аналізі
динаміки синтаксичної сепаратизації, її когнітивних та психолінгвістичних особливостей, що значно розширило б розуміння стилістичного, експресивного синтаксису сучасної французької мови.
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Stanislav O. The features of syntactic separation in the
literature of the “stream of consciousness” (based on the
material of M. Proust’s psychological novel “In Search of
Lost Time”)
Summary. The article deals with the problems of syntax
of the modern French language, in particular, such a syntacticstylistic phenomenon as separation, which was actively
used in the literature of the XX century. On the material
of the modernist psychological novel “In Search of the Lost
Time” (“À la recherche du temps perdu”) by M. Proust, which
represents one of the most striking examples of French literature
of the “stream of consciousness” of the early XX century, we
aimed to establish the features of separation in the structure
internal speech.
The research showed that syntactic separation structures
in internal monologues not only reproduced, simulated oral
speech, but became contextually necessary, pragmatically

96

meaningful structural elements of the formation of a new
model of artistic image.
The analysis of the material showed that separation, as one
of the means of dismembering syntactic structure, updating
syntax, is of little use, not typical, not characteristic of the textual
fabric of the “stream of consciousness”. However, the fact of its
presence indicates the spread of separation in the literature
of various artistic directions, the expansion of its functionality.
Cases of the use of separation in the “stream of consciousness”
can be considered as a special stylistic means of expressing
subjectivity, fragmentation and expressiveness.
The research shows such an important feature of the syntax
in the textual fabric of M. Proust’s novel, as that each phrase is
autonomous, independently, and the connection between the phrases
is primarily implicit (indirect, associative). In the context of our
research, we can speak of dismemberment, separation not only
at the level of form (syntactic) but also of content.
In a study conducted that M. Proust’s “stream
of consciousness” was characterized by the intersection,
the interweaving of free, unforced feelings of characters
at a given time with their feelings, echoes of impressions
from the past or dreams, desires from the future. At the basis
of this style is the reception of the montage of thinking,
the cinematography of writing, which was so characteristic
of many types of modernist art. The use of separation for
these purposes confirms its new qualitative characteristics
and the dynamic plan of development of the syntactic system
of the French language as a whole.
Key words: syntactic separation, dismembered syntax,
literature of “stream of consciousness”, internal speech,
subjectivity, fragmentation.
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ВПЛИВ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ГЕРУНДІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА РЕАЛІЗАЦІЮ
ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРУ В ПУБЛІЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація. Стаття присвячена виявленню впливу когнітивно-семантичних особливостей герундіальних конструкцій на реалізацію гендерного фактору в публічній
комунікації. Завданням було провести когнітивно-семантичний аналіз дієслів-інтродукторів у герундіальних конструкціях та дослідити вплив семантики інтродукторів на
репрезентацію герундіальних конструкцій у мові чоловіків та жінок.
Обґрунтовано використання когнітивного підходу до
аналізу герундіальних конструкцій у сучасній лінгвістиці. З’ясовано, що для уточнення конкретного ментального
змісту необхідно виявити, яка інформація вербалізується
за допомогою герундія.
Встановлено, що для визначення семантичних параметрів конструкцій із герундієм необхідно враховувати
семантику дієслів-інтродукторів. Здійснено когнітивно-семантичний аналіз дієслів-інтродукторів у межах герундіальних конструкцій. Виявлено, що відповідно до семантики інтродукторів можна виділити такі типи герундіальних
конструкцій: конструкції фізичної діяльності, конструкції
ментальної діяльності, конструкції чуттєвого сприйняття,
конструкції з емотивними дієсловами та конструкції допущення дії. З’ясовано, що в конструкціях фізичної діяльності герундій може виражати як власне фізичну, так і емоційну активність.
Виявлено специфіку реалізації дієслів-інтродукторів
у конструкціях з герундієм у публічній комунікації чоловіків та жінок. Визначено, що найбільш суттєва відмінність
гендерно-зумовленої публічної комунікації полягає в тому,
що чоловіки значно частіше використовують герундіальні конструкції, і в їх мовленні представлені всі визначені в роботі типи конструкцій. Натомість жінки вживають
обмежену кількість конструкцій із герундієм, переважно
конструкції фізичної діяльності, що виражають емоційну активність, конструкції ментальної діяльності та конструкції з емотивними дієсловами.
Ключові слова: герундій, герундіальні конструкції,
гендер, когнітивно-семантичний аналіз.

Постановка проблеми. Середина ХХ – початок ХХІ століть позначились значним збільшенням уваги лінгвістів до
проблеми взаємозв’язку мови та статі її носіїв. Поява гендерної лінгвістики дозволила глибше дослідити особливості вербалізації мовної особистості як суб’єкта мови, який мислить,

відчуває, оцінює, пізнає світ із позицій чоловіків та жінок.
У центрі уваги опинилась особистість, чия свідомість сприймає, осмислює дійсність на матеріалі мови. Оскільки в основі
отримання емпіричного досвіду лежить чуттєве сприйняття, то
можна стверджувати, що всі категорії мови є продуктом когнітивної діяльності індивіда, що є результатом його взаємодії
з навколишнім світом. У межах когнітивного підходу герундій
та герундіальні конструкції перебувають у центрі всебічного
когнітивного аналізу, спрямованого на виділення концептуальних параметрів, що зумовлюють його смислове вираження.
Таким чином, виявлення гендерних відмінностей на тлі когнітивного підходу до аналізу герундія дає можливість всебічно
вивчити це мовне явище, що і визначає актуальність роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Когнітивний
підхід до вивчення неособових форм дієслова, зокрема герундія
та герундіальних конструкцій, знайшов відображення в роботах зарубіжних та вітчизняних лінгвістів лише в ХХІ ст. Це
розвідки таких дослідників, як Т.Л. Верхотурова (2004, 2012),
А.В. Семкова (2010), Н.Н. Болдирєв (2009), A.V. Kravchenko
(2012), P.J. Duffley (2006), Ch. Egan (2008).
Як показав аналіз літератури, присвяченої дослідженню
герундія та герундіальних конструкцій, вітчизняні та зарубіжні
дослідники взяли за основу теорію когнітивної граматики, що
була розроблена Рональдом Лангакером. Водночас слід визнати, що серед українських наукових розвідок, що стосуються
неособових форм дієслова, мають місце поки що початкові
спроби розгляду граматичних категорій у межах когнітивістики. Більшість вітчизняних лінгвістів віддають перевагу традиційному підходу до вивчення герундія. Натомість до авторів,
доробок яких демонструє увагу до когнітивного та гендерного
аспектів як важливих для аналізу мовних явищ, можна віднести
Л.О. Ставицьку та Ф.С. Бацевича.
Метою пропонованої статті є – виявити специфіку впливу когнітивно-семантичних особливостей герундіальних конструкцій на реалізацію гендерного фактору в публічній комунікації.
Виклад основного матеріалу. Мова є засобом організації,
обробки та передання інформації. Вона вивчається не автономно, а з точки зору способу відображення людського світогляду
й концептуалізації світу, загальних принципів категоризації
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та механізмів обробки інформації, а також із позиції представлення в мові пізнавального досвіду людини й впливу навколишнього середовища [1, с. 5–6]. Із когнітивною лінгвістикою
пов’язане нове розуміння мови – переконання, що будь-яка
мовна категорія є відображенням ментальних структур. Цей
підхід визначає дослідження герундія як частини мови, що
передає конкретний ментальний зміст та має репрезентацію
в лексиконі людини. Таким чином, для визначення згаданого
ментального змісту необхідно з’ясувати, яка інформація вербалізується за допомогою герундія.
Для виявлення семантичних параметрів конструкцій із
герундієм необхідно враховувати семантику дієслів-інтродукторів. Інтродуктори (verbid introducers) використовуються для
введення вербалій у синтаксичну конструкцію й граматично
невіддільні від них [2, с. 89]. Базуючись на визначенні основних семантико-категоріальних класів і підкласів дієслів, представлених Н.А. Кобриною [3, с. 63–75], інтродуктори можна
поділити на типи:
− інтродуктори на позначення фізичної діяльності: to
begin, to cease, to complete, to delay, to finish, to get through, to
give up, to postpone, to quit, to risk, to start, to stop, to continue;
− інтродуктори на позначення ментальної діяльності:
to know, to believe, to think, to remember, to forget, to recall, to
recollect, to understand, to consider, to appreciate;
− інтродуктори чуттєвого сприйняття: to see, to hear, to
feel, to notice, to observe, to overhear, to watch;
− інтродуктори, що виражають психоемоційний стан особи: to love, to like, to dislike, to hate, to resent, to enjoy, to mind, to
don’t mind, to regret, can’t stand, to resent, to despise;
− інтродуктори допущення дії: to allow, to involve, to
permit, to require, to encourage, to avoid;
Відповідно до семантики інтродукторів можна виділити
такі типи герундіальних конструкцій: конструкції фізичної
діяльності, конструкції ментальної діяльності, конструкції
чуттєвого сприйняття, конструкції з емотивними дієсловами
та конструкції допущення дії. Варто зауважити, що у межах
конструкцій фізичної діяльності герундій може виражати як
власне фізичну активність, так і емоційну.
На вибір типу конструкції в процесі комунікативної взаємодії не в останню чергу впливає фактор гендеру. Аналіз сучасних
промов відомих людей показав, що жінки й чоловіки різняться
способом вербалізації ментального змісту, оскільки по-різному
сприймають дійсність. Так, маніфестації герундіальних конструкцій у мовленні чоловіків кількісно переважають над їх
появою в жіночій комунікації.
Розглянемо, як герундіальні конструкції представлені
в мовленні чоловіків. Беручи до уваги типологію інтродукторів, яка була подана вище, можна зробити висновок, що в мовленні чоловіків переважають герундіальні конструкції, що
виражають фізичну діяльність (близько 74%), наприклад:
I began recording college a cappella groups AS MY PRIMARY INCOME SOURCE, BUT after performing on NBC’s the Sing
off with ON THE ROCKS I realized it was time to turn them icon
myself. I started up loading videos, BEGAN gaining traction,
gained an audience and… (Peter Hollens).
У конструкціях фізичної діяльності інтродуктори репрезентують процес як фізичну активність, як низку окремих дій,
а також передають тривалість або незакінченість дій. Зважаючи на те, що інтродуктори фізичної активності переважають
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у мовленні чоловіків, це можна трактувати як прояв рис маскулінності.
У процесі дослідження було виявлено, що емотивні інтродуктори в мовленні чоловіків представлені набагато менше
(10%), наприклад:
If you’re like me as a student, you’ve never liked hearing this,
and you tend to feel a bit insulted by the claim that you needed
anybody to teach you how to think, since the fact that you even got
admitted to a college this good seems like proof that you already
know how to think (David Foster Wallace).
Конструкції з емотивними інтродукторами описують
подію, у якій учасник виражає своє ставлення до події, вираженої ing-формою. Коли інтродуктор, що виражає почуття, сполучається з герундієм, така конструкція репрезентує процес як
діяльність, що стає своєрідною рисою суб’єкта, описує заняття,
якому суб’єкт віддає перевагу або характеризує його загалом.
У семантиці інтродукторів чуттєвого сприйняття (було виявлено близько 7%) переважають такі ознаки: неусвідомлена реакція на подію, яка викликає різні відчуття, та умисне отримання
інформації через сенсорні канали, що дозволило нам розділити
їх на дві групи: дієслова-інтродуктори пасивного сприйняття (to
hear, to taste) та дієслова-інтродуктори активного сприйняття
(to observe, to look at sth), що стосуються лише зорового каналу. У чоловічому мовленні, як показав аналіз, переважають конструкції з інтродукторами пасивного сприйняття:
I hear mysel facting like I know more than I do – pretending to
be on to pof the thing so I don’t embarrass myself with whoever’s in
the room (Sterling K. Brown).
Необхідно також зазначити, що підметом у реченнях із дієсловами-інтродукторами названого семантичного класу є жива
істота, на яку здійснюється вплив і яка є учасником події,
а герундіальна конструкція, ужита у функції комплімента, описує цю подію.
Частотність уживання ментальних герундіальних конструкцій, які формуються на основі інтродукторів пам’яті,
усвідомлення та розуміння, у мовленні чоловіків представлені
в незначній кількості (5%), наприклад:
I remember squinting a lot and a vague sense that I would never again be around so many attractive, available young people in
my life (Bradley Whitford).
Варто зауважити, що герундіальні конструкції з інтродуктором to remember завжди передають закінченість певної
активності, і між дією герундія та дією інтродуктора наявне
передування дії герундія. Навіть більше, дві події, розділені
в часі, перебувають у «різних часових площинах».
Когнітивно-семантичний аналіз герундіальних конструкцій
із інтродукторами допущення дії виявив, що подія, сформульована дієсловом-інтродуктором, визначає можливість або умову
реалізації події. Герундій у межах таких конструкцій ужито для
позначення обставини або правила, наприклад:
…we read the transcribed interviews to become familiar with
the responses and to highlight key words to allow coding of the data
in to themes (Ken Thompson).
Try taking a stand on just one leg. You need to see both sides
(Joss Whedon).
У мовленні чоловіків виявлено лише 4% маніфестацій цього семантичного класу інтродукторів.
У мовленні жінок герундій та герундіальні конструкції
зустрічаються набагато менше. Під час аналізу було виявлено
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58 маніфестацій, що становить лише третину від масиву проаналізованих герундіальних конструкцій.
Ми з’ясували, що в межах герундіальних конструкцій найчастіше (35%) уживаються інтродуктори фізичної діяльності,
семантика яких пов’язана з передаванням емоцій:
I was dreaming, then began praying, and soon began believing
I could make it, but how? (Angela Ahrendts).
That what I tell a four-year-old is what I wish someone would’ve
told me before I stepped out in the world and the first thing is, stop
worrying so much, OK? (Sandra Bullock).
Тим не менш було виявлено також уживання інтродукторів
власне фізичної діяльності (близько 10%), наприклад:
«Lots of people, when they first start writing, write about themselves» (Tracy Chevalier).
Суттєву перевагу герундіальних конструкцій із інтродукторами з семантикою емоційної активності можна вважати підтвердженням поширеної в межах гендерної лінгвістики теорії
про те, що комунікація жінок є більш експресивною та емоційною.
Також було встановлено, що герундіальні конструкції
з інтродукторами ментальної діяльності становлять 34%,
наприклад:
I cannot remember telling my parents that I was studying Classics, they might well have found out for the first time on graduation
day (J. K. Rowling).
I remember looking at Columbia film school website afraid to
apply (Jennifer Lee).
Маніфестацій емотивних інтродукторів у мовленні відомих
жінок було виявлено зовсім небагато (лише 11%), наприклад:
And besides, if you don’t like drinking lemonade, you can
always listen to Beyonce (Elizabeth Warren).
She lustily enjoyed destroying property and terrifying people
(Rachel Maddow).
Під час дослідження було знайдено мінімальну кількість
конструкцій допущення дії (9%), особливо порівняно з уживанням конструкцій фізичної активності:
We can shut out contrary voices, avoid questioning our basic
assumptions (Hillary Clinton).
У наведеному прикладі інтродуктор to avoid виражає недопущення здійснення дії, де учасник події залучений як у події,
описані в головному реченні, так і в події, сформульовані за
допомогою герундія.
У межах проаналізованого матеріалу було майже не виявлено
конструкцій чуттєвого сприйняття – лише одна маніфестація:
At one funeral, a young male second liner was observed performing cross-steps, spins, and pelvic thrusts on the extended arm
of a stop light (Ardencie Hall).
У цьому прикладі спостерігаємо, як реалізується герундій
у конструкції активного чуттєвого сприйняття з інтродуктором to observe. У реченнях із конструкціями активного сприйняття функціонують дієслова-інтродуктори, що описують
ситуацію умисного залучення суб’єкта в процес отримання
певних відчуттів. Підметом у таких реченнях є жива істота,
людина, що умисно прагне отримати інформацію за допомогою органів чуття.

Варто зауважити особливість, яку ми спостерегли в мовленні
жінок, а саме – сполучення різних класів герундіальних конструкцій, що виконують в одному реченні різні синтаксичні функції:
Also for 30 years, I’ve been afraid of not having a Ph.D. Now,
the prospect of getting one has turned into the most successful,
gut-wrenching weightloss program in history (Mary Karr).
Don’t write what you already know, write what you want to
know. How does this apply to life? It means not being complacent.
It means trying out new things, being open to the world in its many
varied forms. It can be little things like eating a different kind
of food, or bigthings like visiting countries you know nothing about.
Be unpredictable, and never stop learning (Tracy Chevalier).
Таке вживання герундіальних конструкцій надає мовленню
особливої виразності.
Висновки. Когнітивний підхід до аналізу герундіальних
конструкцій можна розглядати як альтернативу вже наявним
методам дослідження безособових форм дієслова. У роботі
запропонована спроба систематизувати конструкції, що мають
у своєму складі герундій, залежно від семантики інтродукторів, та виділено на цій підставі конструкції фізичної діяльності
(із семантикою фізичної та емоційної активності), конструкції
ментальної діяльності, конструкції умисної реалізації дії, конструкції допущення дії та конструкції з емотивними дієсловами. Усі визначені конструкції виражають когнітивні реакції
та фізичне й емоційне сприйняття подій людиною.
Порівняльний аналіз показників уживання дієслів-інтродукторів довів, що є диференціація у виборі тих чи інших
класів інтродукторів, які найбільш збігаються із думками,
емоціями, почуттями чоловіків або жінок. Найбільш суттєва
відмінність полягає в тому, що чоловіки значно частіше використовують герундіальні конструкції, і в їх мовленні представлені визначені в роботі типи конструкцій у такому відсотковому відношенні: конструкції фізичної діяльності (із семантикою
власне фізичної активності) – 74%, конструкції з емотивними
інтродукторами – 10%, конструкції чуттєвого сприйняття – 7%,
конструкції ментальної діяльності – 5%, конструкції допущення дії – 4%. Натомість жінки вживають обмежену кількість конструкцій із герундієм, переважно конструкції фізичної діяльності: із семантикою емоційної активності – 35%, із семантикою
власне фізичної активності – 11%, конструкції ментальної
діяльності – 34%, конструкції з емотивними дієсловами –
11% та конструкції допущення дії – 9%. Серед конструкцій чуттєвого сприйняття була виявлена лише одна маніфестація.
Представлені результати дослідження є початковою ланкою
у виявленні когнітивно-семантичних параметрів використання
герундіальних конструкцій в аспекті лінгвогендерології, а тому
потребують подальшого розгляду.
1.
2.
3.

Література:

Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии. Тамбов : Изд-во Тамбов. ун-та, 2000. 123 с.
Блох М.Я. A Course in Theoretical English Grammar. Mосква : Высшая школа, 2000. 178 с.
Кобрина Н.А. Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика современного английского языка. Москва : Высшая школа,
2009. 368 с.

99

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
Tkach P., Svitlychna T. The influence of cognitivesemantic features of gerundial constructions on gender
factor realization in public communication
Summary. Paper highlights the influence of cognitivesemantic features of gerundial constructions on gender factor
realization in public communication. The task was to carry out
cognitive-semantic analysis of semi-notional verbid introducer
verbs and research the influence of semi-notional verbid
introducer verbs semantics on representation of gerundial
constructions in men’s and women’s languages.
Using of the cognitive approach for the analysis of gerundial
constructions in modern linguistics was specified. It was
defined that it is necessarily to make clear which information
is verbalized through gerund to determine the specific mental
content.
It was found out that semi-notional verbid introducer
verbs semantics should be taken into consideration to explore
semantic features of gerundial constructions. Cognitivesemantic analysis of semi-notional verbid introducer verbs in
gerundial constructions was carried out.

100

The types of gerundial constructions according to seminotional verbid introducer verbs semantics (constructions
of physical activity, constructions of mental activity, perception
constructions, constructions with emotive verbs, intentional
and enablement constructions) were defined. It was found out
that gerund in constructions of physical activity can express
properly physical activity and emotional one.
The specificity of semi-notional verbid introducer verbs
implementation in constructions with gerund in men’s
and women’s public communication was defined. It was
determined that the most significant difference between
gender-based public communication is that men use gerundial
constructions much more often, and all types of constructions,
defined in the paper are presented in their speech. Instead,
women use a limited number of gerundial constructions,
mainly constructions of physical activity that express emotional
activity, constructions of mental activity and constructions
with emotive verbs.
Key words: gerund, gerundial constructions, gender,
cognitive-semantic analysis.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ
Й КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОВИННИХ ЗАГОЛОВКІВ СУЧАСНОЇ
НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ
Анотація. Статтю присвячено аналізу комунікативно-прагматичних характеристик заголовків німецькомовних медіатекстів як продуктів журналістської творчості.
Особлива увага приділяється структурно-семантичній
організації новинних заголовків. Безпосереднім об’єктом
дослідження є новинні заголовки сучасних журналістських матеріалів, опубліковані у виданнях “Der Spiegel”,
“Süddeutsche Zeitung”, “Die Zeit”, а також розміщені
в мережі Інтернет на офіційних сайтах вказаних видань.
Матеріалом для вивчення слугували 600 заголовків, дібраних шляхом суцільної вибірки.
Важливу роль у роботі присвячено вивченню функціонального призначення заголовків. У статті проаналізовано
лексико-семантичні групи новинних заголовків, зокрема,
проведено дослідження заголовків на використання авторами стилістичних фігур, а також визначено їх організаційно-смислові форми й особливості побудови.
Важливе місце відведено способам та засобам увиразнення газетних / журнальних заголовків.
Заголовок виступає єднальною ланкою між автором
та читачем у комунікаційному процесі. За кожним заголовком і текстом статті стоїть мовна особистість автора, його
спосіб мислення, сприйняття світу, інтелектуальний рівень
тощо.
Автор, створюючи газетну / журнальну статтю, свідомо обирає специфічні мовні знаки задля вирішення свого
комунікативного наміру. Реалізації цього наміру сприяють
різнорівневі мовні засоби: лексичні, семантичні, синтаксичні.
Встановлено, що для новинних заголовків характерні
такі ознаки, як інформаційна насиченість, лаконічність,
точність, об’єктивність викладу, ясність висловленої думки, простота форми, клішованість, а також експресивність,
сенсаційність, оригінальність.
Для привернення уваги читачів автори використовують
у заголовках різні стилістичні фігури. Заголовки рясніють
архаїзмами, неологізмами, запозиченими словами, сленгіз-

мами, жаргонізмами тощо. Зафіксовано частотне використання фразеологічних зворотів та абревіатур.
Ключові слова: новини, газетні заголовки, прагматика, комунікація, семантика.

Постановка проблеми. В умовах сучасного інформаційного простору комунікативно-прагматична роль газетного / журнального новинного заголовка, безсумнівно, зростає. Заголовки покликані керувати увагою читача, підвищувати інтерес до
різноманітних проблем сучасного суспільства. Саме від заголовка залежить, чи прочитає читач статтю, чи відкладе убік.
У той же час новинні заголовки мають емоційне забарвлення,
характеризуються виразністю, експресивністю висловлення,
що збуджує читацький інтерес, привертає увагу. Чим якіснішим буде структурно-семантичне наповнення заголовка, тим
більша імовірність того, що журналістський матеріал не залишиться поза увагою.
Газетні / журнальні новинні заголовки зазнають постійних
змін в організаційній побудові, що не може не впливати на поглиблення інтересу дослідників до вивчення структури, семантики
і прагматики газетної / журнальної мови. Особлива увага лінгвістів до новинних заголовків зумовлена ще й такими причинами:
1) зростаючою роллю публіцистичного стилю в сучасному
суспільстві і тими радикальними змінами, яких він зазнав протягом останніх десятиліть; 2) підвищенням комунікативно-прагматичної значущості заголовка в умовах сучасного інформаційного
простору; 3) недостатньою вивченістю багатьох специфічних
особливостей семантики заголовка у співвідношенні зі структурними елементами висловлення, зокрема, проблеми взаємодії
різних функцій новинних заголовків, їх прагматичного впливу
на адресата, співвідношення заголовка й підзаголовка тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з вивченням специфіки тексту заголовка, неодноразово при101
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вертали увагу лінгвістів. На початку ХХІ століття дослідники
виявляють глибокий інтерес до вивчення газетних заголовків.
Багато вчених (І.В. Арнольд, З.Д. Блисковський, Л.Ф. Грицюк,
І.В. Біляк, О.П. Божко, Л.О. Коробова, О.М. Кулаков, І.В. Фоменко, Г.Г. Хазагеров, Е.О. Лазарева, А.М. Коваленко, М.Ю. Доценко
та інші) особливу увагу приділяють проблемам типізації та класифікації новинних заголовків, їхній структурі, синтаксичним
та функціональним особливостям, семантиці, стилістичній специфіці. Низку робіт (А.М. Коваленко, Н.В. Леонова, С.В. Ляпун)
присвячено проблемі вивчення ролі заголовка як репрезентанта тексту. В центрі уваги багатьох дослідників (Е.Г. Різель,
І.С. Стам, Л.Ф. Грицюк, Л.О. Ноздріна, О.М. Траченко, Н.Л. Волкогон, Б.А. Зільберт, Л.А. Манькова, О.А. Ляпіна) знаходиться
розгляд проблеми співвідношення заголовка та основного тексту. Аналіз наукової літератури свідчить про незгасаючий інтерес лінгвістів до проблеми заголовка і необхідність подальшого
глибокого дослідження особливостей новинних заголовків.
Структура німецьких мас-медійних текстів в останні десятиліття зазнає істотних змін, що зумовлює підвищений інтерес
до її всебічного вивчення. Як відомо, ЗМІ, намагаючись охопити
найширше коло читачів, вдаються до стилістичних хитрощів,
семантичного увиразнення висловлення. Застосування тих чи
інших стилістичних прийомів, елементів експресивності, способів виразності формує специфіку самого заголовка. Сучасний
газетний заголовок, виступаючи в ролі передтекстового елемента, поєднує в собі низку функцій і здатний забезпечувати прагматичні ефекти різних типів. Водночас прагматичний аспект
вивчення специфіки новинного заголовка, його маніпулятивного
впливу залишається одним із маловивчених. Дослідження заголовка, його смислового відтворення є важливим з погляду з’ясування ступеня його інформативності, вивчення семантичних
особливостей та комунікативно-прагматичної спрямованості.
Метою статті є аналіз структурно-семантичної організації
новинних заголовків та їх комунікативно-прагматичних особливостей на прикладі сучасних німецькомовних публіцистичних матеріалів. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
− розглянути структурно-семантичні особливості заголовка і встановити їх співвідношення зі структурними схемами
заголовкового висловлення;
− дослідити взаємозв’язок заголовка та підзаголовка
газетної / журнальної статті, виявити специфіку їх прагматичного впливу на адресата, проаналізувати комунікативно-прагматичну сутність заголовка.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні беззаперечним
є той факт, що газетний заголовок зокрема як основний елемент
структури статті створюється з певною ціллю. Мета автора
газетної статті – викликати зацікавленість аудиторії і бажання
прочитати його статті. Безумовно, за кожним заголовком і текстом статті стоїть мовна особистість автора, його бачення тієї
чи іншої ситуації (події не завжди висвітлюються об’єктивно),
спосіб мислення, сприйняття світу, інтелектуальний рівень
тощо. Заголовок – це можливість з першого погляду дати читачеві уявлення про зміст цілого тексту, про його тему і про те, чи
варте подальше прочитання статті. На важливій ролі заголовка
наголошує Е.О. Лазарева: «Заголовок є першим сигналом, що
спонукає нас читати матеріал або відкласти газету. Передуючи тексту, заголовок експлікує певну інформацію про зміст
публіцистичного твору. Разом з тим заголовки газетної шпальти, газетного номера мають емоційне забарвлення, збуджують
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читацький інтерес, привертають увагу. Дослідження психологів виявили, що близько вісімдесяти відсотків читачів надають
увагу лише заголовкам» [3, с. 122].
Зважаючи на наявність у мові значної кількості засобів вираження того самого змісту, можна стверджувати про
можливість їх вільного варіювання залежно від конкретного
наміру автора. Враховуючи те, як заголовок співвідноситься
з компонентами змісту тексту та яку функцію виконує, можна стверджувати про наявність у газетних заголовках власних
прагматичних завдань. Необхідною умовою досягнення прагматичного ефекту є знання відповідної комунікативної ситуації.
Прагматичне варіювання мовних засобів ґрунтується на їх здатності виражати додаткові відтінки значення залежно від особливостей структури та семантики. Згідно з А.М. Коваленком
«як дієвий засіб прагматичного впливу на адресата заголовок
виступає показником прагматичної природи тексту та впливає
на його інтерпретацію. Основний прагматичний зміст заголовка полягає в тому, що він використовується як засіб привернення читацького інтересу» [1, с. 15–16].
Яскраво виражена прагматична функція новинного заголовка реалізується у статті німецького видання “Der Spiegel”
[4] (26.07.2019) під назвою “British Airways fliegt wieder nach
Kairo”, розміщеною на фоні яскравої картини літака; заголовок
слугує свого роду анонсом і повинен за задумом редакційного
колективу привернути увагу читачів. Підзаголовок статті “Nach
einwöchiger Unterbrechung” вказує на певний проміжок часу. Реалізується також рекламна функція заголовка і функція створення
позитивних емоцій у читача. Слід зазначити, що автори німецьких журналів / газет з метою посилення інформативної та прагматичної (рекламної) функцій заголовка виділяють його також
не менш помітним підзаголовком.
Як відомо, читач спочатку проглядає назви публіцистичних матеріалів, і тільки потім починає читати той текст,
заголовок якого його вразив, найбільше зацікавив. Задля реалізації своєї мети автор публікації застосовує низку лінгвістичних механізмів. У такий спосіб він прагне привернути
увагу читача, затримати її і досягнути своєї цілі: прочитання
всього матеріалу. Отже, можна стверджувати, що маніпулятивний вплив заголовка є достатньо переконливим. Про це
свідчить також розміщений на шпальті німецького журналу
заголовок “Eine sehr mächtige, sehr komplizierte, sehr reiche
Dynastie” [4] (19.07.2019), який містить низку лексичних одиниць оцінного характеру – епітети, які впадають в очі. Прочитавши заголовок статті, читач повинен, з точки зору автора,
зацікавитися долею відомої династії. Сама форма газетного
заголовка та його підзаголовка “Crazy Rich Asians” спонукають читача сконцентрувати свою увагу на історії династії
та прочитати всю статтю.
Відповідно до комунікативної мети автора заголовок повинен відповідати змісту публікації. При цьому заголовок виступає єднальною ланкою між автором та читачем у комунікаційному процесі.
Задля реалізації комунікативного завдання текст заголовка
наповнюється новим семантичним змістом. При цьому структура заголовка публіцистичного матеріалу будується різними способами і містить різнопланові прийоми синтаксичної
побудови, водночас структура всієї заголовної конструкції
визначається функціями, які вона виконує. Оскільки заголовок
є складовою частиною усього тексту публікації, то безсумнів-
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ним є той факт, що він повинен узгоджуватися з цілим текстом
в структурно-семантичному і прагматичному напрямах.
Характерно, що в заголовках часто використовуються
речення з субстантивованою структурою, наприклад: “Vom
Leben als Produkt des Krieges” [5] (24.07.2019), “Angriff der
Superhornisse” [5] (19.07.2019), “Einigkeit und Rap und Freiheit” [5] (18.07.2019), “Die Weltherrschaft der Mädchen” [6]
(26.7.2019), “Schule mit Rassismus” [6] (24.07.2019).
Також дуже часто заголовки виражаються у формі дієслівних
структур: “Von Söder lernen” [6] (31.07.2019), “Sich selbst riskieren”
[5] (21.07.2019), “Schöner scheitern” [5] (31.07.2019), “Geschichte versenken“ [4] (11.07.2019), “Gekommen, um zu bleiben“ [5]
(25.07.2019). При цьому варто зауважити, що автори дуже часто
(55% із досліджених заголовків) використовують повну дієслівну
структуру: “Ganz früher war alles besser” [6] (31.07.2019).
Велику групу складають заголовки-питання, яким властивий інтригуючий ефект. Цим заголовкам властивий
високий ступінь виразності: “Wie weit kann ich diese neue
Technologie ausreizen?” [5] (21.07.2019), “Ist das noch Wetter
oder schon Krise?” [5] (26.07.2019), “Wirklich alles inklusive?”
[5] (01.08.2019), “Bambus statt Plastik – ist das die Lösung?” [6]
(17.07.2019). Очевидно, що подібні заголовки відповідають
важливим вимогам жанру новинних текстів – вони не тільки
інформують аудиторію, а й виконують комунікативну функцію,
оптимізуючи тим самим сприйняття всього тексту.
Питальні, спонукальні, окличні речення в заголовках привертають особливу увагу, зацікавлюють, додають змісту експресії:
“Tod durch Billigfleisch?” [4] (12.10.2019), “Explodierende Karren?
Von wegen!” [5] (01.08.2019), “Aufnehmen, Polizei!” [6] (01.08.2019).
Увагу аудиторії стимулюють і вигуки, вставні слова: “Ach,
Herr Verkehrsminister” [5] (01.08.2019), “Wipp, wipp, hurra” [5]
(31.07.2019). Використання вигуків у заголовках пояснюється
тим, що ця незмінна частина мови «слугує для вираження різних почуттів і емоцій, а також може мотивувати; кожний вигук
має певний зміст і є миттєвою реакцією на якесь явище, подію
тощо» [2, с. 45]. Оскільки «вигуки здатні виражати радість,
захоплення, страх, огиду, жаль» [2, с. 45], до їх вживання вдаються автори, щоб привабити якомога більше читачів.
У досліджуваних сучасних німецьких ЗМІ спостерігається
репрезентація таких тропів, що прагматично маркують заголовок:
Епітети (представлені у 62% заголовків) надають образно-оцінну характеристику предметові, привертаючи увагу
читача: “Der falsche Gandhi” [4] (17.05.2019), “Anmoderierte
Apokalypsen” [5] (27.07.2019), “Die denkfaule Gesellschaft”
[5] (01.08.2019), “Dummes deutsches Geld” [6] (04.07.2019),
“Unglaubliche Zeiten” [4] (21.07.2019).
Повтори (5%) виконують структурно-організаційну і стилістичну (емоційно-експресивну) функції: “Halb Schwein, halb
Mensch – darum geht es gar nicht” [6] (01.08.2019), “So vage. So
genial” [4] (21.07.2019), “Happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday” [5] (22.07.2019).
Порівняння зустрічається у 8% заголовків сучасних німецьких ЗМІ “Nie klingen Opern so wild und so zart wie bei Teodor
Currentzis” [5] (27.07.2019), “Die Welt als Frauengefängnis” [5]
(26.07.2019), “Wie Tränen im Regen“ [5] (24.07.2019), “Vom
Leben als Produkt des Krieges” [5] (24.07.2019).
Для посилення виразності змісту часто використовується оксиморон: “Diese schöne, heillos verlorene Welt“ [5]
(17.07.2019). Автори намагаються змусити читача ознайоми-

тись зі змістом статей, насичуючи заголовки метафорами (4%).
С.А. Кропіна та О.А. Лазебна вважають, що «подібні номінації
виділяються незвичністю поєднання основ, служать засобами
вираження схвалення і/або несхвалення, засобами сатири, іронії» [2, с. 44–45]. На нашу думку, саме тому автори часто вдаються до їхнього використання в заголовках, з метою зробити
їх більш атрактивними.
В 11% заголовків майорять перифрази. Деякі з них досить
складно декодувати, не прочитавши публікацію. Так, у статті
“Mann der tausend Augen” [5] (07.07.2019) йдеться про долю
легендарного кiнопродюсера Артура Браунера, у статті
“Zu schön, um zu weinen” [5] (14.07.2019) – враження про концерт
Monsta X., у статті під заголовком “Wenn es einmal passiert, kann
es immer wieder kommen” [5] (13.07.2019) – про хворобу Ангели
Меркель, у статті “Die Dürre trifft den deutschen Wald im Herzen”
[6] (27.07.2019) – про вимирання дерев у зв’язку з посухою.
Новинні заголовки надзвичайно різнобарвні як за своєю структурою, так і за семантичним вмістом. Автори статей
намагаються вразити читача яскравим емоційно-експресивним
наповненням заголовка. Підтвердженням цього є використання
різноманітних стилістичних фігур:
Антитеза в сучасних новинних заголовках зустрічається досить часто (30%): “Glanz oder gar nicht” [5] (03.06.2019),
“Das iPhone schwächelt, aber das Geschäft läuft” [6] (31.07.2019),
“Ich bin fleißig, du bist faul” [6] (29.07.2019).
Емоційність у заголовкових висловленнях посилює
й еліпс: „Sich dem Rechtsradikalismus stellen – mit der Kraft der
Vernunft” [5] (20.07.2019), „Sampling ist gestattet – manchmal“
[5] (29.07.2019).
Газетні заголовки-словосполучення з трансформованими
фразеологічними одиницями зустрічаються рідко (3%): “Altes
Eisen, rostfrei” [5] (21.07.2019) (Alte Liebe rostet nicht); “Man
weiß, dass man nichts weiß“ [5] (26.07.2019) (Ich weiß, dass ich
nichts weiß).
Слід зауважити, що для заголовків характерне частотне
використання абревіатур: “Dafür gibt Niedersachsen VWs Milliardenbußgeld aus“ (VW – Volkswagen) [5] (21.07.2019), “Indigene
in Ecuador: Aufstand gegen den IWF” (IWF – Internationaler Währungsfond) [4] (13.10.2019).
Автори сучасних заголовків часто приваблюють аудиторію популярними англіцизмами: “Game over, Flachzange!” [6]
(28.07.2019), “Sorry Leben, bin am Arbeiten!” [6] (28.05.2019).
Стилістичну, евфонічну, семантичну функції виконує рима,
яка також зустрічається у назвах статей (2%): “Man verschiebt
erst das Sagbare, und damit dann das Machbare” [5] (18.07.2019).
Співзвуччя посилює зміст, надає заголовку музикальності.
Чітко окреслену прагматичну спрямованість медіа-назві надає іронія, представлена у 10% заголовків: “Ist schon
Matriarchat?” [5] (23.07.2019) – у даному випадку йдеться про
трьох жінок-політиків: Ангелу Меркель, Урсулу фон дер Ляйєн, Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Графіка відіграє не останню роль у прагматиці газетного / журнального заголовка (7%). Чим більший розмір шрифту,
яким набрано заголовок, тим швидше читач зверне на нього увагу. Новинні заголовки та підзаголовки німецьких газет
і журналів відокремлюють від основного тексту додатковим
інтервалом, використовується напівжирний шрифт.
У заголовках часто вживаються назви популярних мистецьких картин, відомих великій аудиторії. Наприклад, заголовок
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“Wird Lashana Lynch die neue 007-Agentin?” [5] (16.07.2019)
відразу привертає увагу любителів кіно.
Проведений аналіз показує також, що підзаголовку належить особлива роль: він є додатковим засобом привернення уваги читача, концентрації його уваги на найголовнішому
в змісті статті, оскільки підзаголовок фокусує в собі в кількох словах, в короткій і стислій формі основний зміст статті,
служить його узагальненням. Так, наприклад, із заголовка
“Ein optisches Update – aber sonst?” [5] (16.07.2019) відразу не
можна зрозуміти, про що йтиметься у статті. Проте тут допомагає підзаголовок: “Animationsmusical “Der König der Löwen”,
і одразу все стає зрозумілим.
У результаті аналізу газетного заголовкового матеріалу
сучасних мас-медіа були виявлені такі лексико-стилістичні
засоби, як метафори, метонімії, перифрази, фразеологізми, розмовна і піднесена лексика, що свідчить про багатство та різноманітність форм мовного вираження.
Висновки. Отже, заголовок є одним із найважливіших
компонентів успішної мас-медійної публікації. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що газетні / журнальні заголовки характеризуються комунікативною насиченістю та інформативним навантаженням. Під час творення заголовка автор,
зважаючи на зміст тексту, підбирає такі мовні засоби, які
здатні вплинути на читача з відповідним ефектом: спантеличити його або здивувати, забезпечуючи таким чином успішність всієї публікації і впевненість в тому, що дана стаття
буде прочитаною. Автор, створюючи ту чи іншу газетну /
журнальну статтю для певної аудиторії, свідомо обирає специфічні мовні знаки задля вирішення свого комунікативного
наміру. Реалізації цього наміру сприяють різнорівневі мовні засоби: лексичні, семантичні, синтаксичні. Дослідження
заголовка з погляду його функціонально-смислової організації показує, що вміст заголовка залежить також і від
його інформативності, прагматичної спрямованості та лексико-граматичних особливостей. Саме для новинних заголовків характерні інформаційна насиченість, лаконічність,
точність, об’єктивність викладу, ясність висловленої думки,
простота форми, клішованість.
Аби зробити заголовок помітним та інтригуючим, автори
статей вдаються до різних хитрощів. Так, для привернення
уваги у заголовках використовуються різні стилістичні фігури, а також архаїзми, неологізми, запозичені слова, сленгізми,
жаргонізми тощо. Частотним є також використання фразеологічних зворотів та абревіатур. Уживаються різнопланові синтаксичні виразні засоби: номінативні речення, повтор, перелічення, еліпс, інверсія; семасіологічні фігури: епітет, метафора,
метонімія, перифраза, іронія, алюзія, гіпербола; стилістичні
прийоми: порівняння, паралелізм, антитеза, риторичне запитання, оксиморон тощо.
Задля привернення уваги до своїх матеріалів автори вдаються до вживання у заголовках речень, що відрізняються за метою
висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні речення)
та за своєю структурою: простих (односкладних: номінативних,
дієслівних; двоскладних: поширених, непоширених), складних
(безсполучникових, сполучникових, складносурядних, складнопідрядних з підрядними реченнями різних типів).
Для ідеального заголовка характерними вважаємо такі
ознаки: лаконічність, інтрига, максимальна інформативність,
експресивність, оригінальність, сенсаційність, структурна
завершеність.
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Подальше вивчення структури, семантики і прагматики новинних заголовків зумовлене дослідженням питання їх
впливу на сприйняття матеріалу з використанням організовано-смислових форм, які можуть включати в себе як самостійні
(повнозначні), так і службові (неповнозначні) частини мови.
Цікавим видається також проведення зіставного аналізу реалізації прагматичного потенціалу заголовків німецькомовних
та україномовних газет і журналів.
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Tsymbalista M., Kotvytska V., Lazebna O. The
structural-semantic filling and communicative-pragmatic
characteristics of news headlines published in the modern
German press
Summary. This article is concerned with the analysis
of the communicative and pragmatic aspects of headlines in
German-language newspaper and journal texts. Particular
attention focuses on the structurally-semantic organization
of news headlines. The immediate subject of the study are news
headlines of contemporary journalistic material published in
the modern German press, such as “Der Spiegel”, “Süddeutsche
Zeitung”, “Die Zeit”, and also published on the Internet on
the official newspaper websites. The material used for the study
was 600 headers selected by continuous sampling method.
The specificity of the structure of German media texts has
undergone significant changes in recent decades, which has led
to increased interest in its comprehensive study. An important
role in this work is devoted to the study of the functional
purpose of headings. The article analyzes the lexical-semantic
groups of news headlines, and in particular we undertook
the research of headlines for the use of stylistic figures by their
author, and their organizational-semantic forms and features
of construction. Important place is given to the ways and means
of expressing newspaper headings.
Different stylistic figures and also archaisms, neologisms,
loanwords, phraseologisms, abbreviations, slang or jargon make
news headline more consice, attractive and vivid. Readers can
come cross tropes in headlines which realize the influential function
of media texts. The author informs the reader what the article is
about and tries to attract attention and advertise his works.
The results of the research on semantics, structure, syntax
and communicative- pragmatic characteristics of news headlines
published in newspaper and journal articles are provided.
The paper offers a study of the structural-semantic filling
of news headlines on the basis of the modern media texts. The
results of this research show that the German news headlines
have the following features: the use of stylistic figures
and tropes and lexical variety.
Key words: news, Newspaper headlines, pragmatics,
communication, semantics.
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СЕМАНТИЧНИЙ СТАТУС НОМІНАЦІЙ ПОСУДУ
В МЕЖАХ КЛАСУ АРТЕФАКТІВ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Анотація. Стаття присвячена аналізу семантичного
статусу номінацій посуду як групи предметної лексики.
Сучасна лексикологія характеризується тенденцією до
вивчення структурно-семантичного моделювання номінативних одиниць у семантичних полях, насамперед
із погляду мотивації, концептуальних, синтагматичних
і парадигматичних зв’язків. Останнім часом актуалізується аналіз способів номінації різних об’єктів матеріальної
та духовної культури, з-поміж яких на особливу увагу
заслуговують найменування посуду.
Семантичні зв’язки слів відображають актуальні для
людини відношення між предметами та явищами дійсності
і, відповідно, передають особливості національного світосприйняття. Мовне значення та різноаспектне вивчення
одиниць лексико-семантичного рівня чимало дослідників розглядає як найважливішу серед лінгвістичних проблем. Артефакт є результатом цілеспрямованої розумової
діяльності людини, закодованим етномовними засобами
об’єктом, що безпосередньо не має лінгвальної природи,
але наявний у реальному спілкуванні, способом надання
поняттю предметної форми.
Головним принципом теорії семантичного поля є те,
що вокабуляр мови організований у вигляді лексичних чи
концептуальних полів і члени цих полів структуруються взаємозалежно один від одного. Парадигматичні відношення типу «рід – вид» і «ціле – частина» поєднують
мовні одиниці, які перебувають на різних рівнях семантичної ієрархії. Мовні одиниці утворюють семантичні
групи/поля, члени яких поєднуються парадигматичними
зв’язками. Логічна організація лексико-семантичної групи
вибудовується лише шляхом аналізу тлумачень її членів
і шляхом визначення її місця в ідеографічній класифікації
словникового складу мови.
Лексико-семантична група розуміється як сукупність
парадигматично пов’язаних лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають поняттєву, предметну й функційну подібність позначуваних явищ. Словник
може бути представлений як система лексико-семантичних груп, які стикаються, перехрещуються і складаються
з ядерної та периферійної лексики. ЛСГ виокремлюється
на підставі ознак денотатів, що вказують на функцію, форму, матеріал, суміжність реалій тощо.
Ключові слова: номінації посуду, артефакт, семантичне поле, лексико-семантична група, категоризація.

Постановка проблеми. Дослідження значення, змісту,
семантичної наповненості номінативних одиниць перебуває в центрі уваги провідних мовознавців (Ю.Д. Апресян,
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Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, М.П. Кочерган, О.С. Кубрякова,
О.О. Тараненко, В.М. Телія, О.В. Тищенко, С.М. Толстая,
Т.Р. Кияк, М.Е. Рут, О.О. Селіванова, Ю.С. Степанов,
Г.А. Уфімцева та інші). Семантичні зв’язки слів відображають
актуальні для людини відношення між предметами та явищами
дійсності і, відповідно, передають особливості національного
світосприйняття. Мовне значення та різноаспектне вивчення
одиниць лексико-семантичного рівня чимало дослідників розглядає як найважливішу серед лінгвістичних проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Семантику,
форму та функції назв посуду дослідники вже неодноразово
аналізували в ареально-типологічному аспекті, у когнітивно-семантичному плані, з погляду просторової категоризації
посуду, з позицій етнолінгвістичної реконструкції. Попри наявність різноаспектних комплексних досліджень назв посуду як
лексичних мікросистем, дотепер залишаються нерозв’язаними
проблеми вивчення мотиваційних, структурних і когнітивних
параметрів їхньої системної організації, встановлення гіперо-гіпонімічних й епідигматичних зв’язків у семантичному
полі посуду в різних мовах.
Актуальність статті зумовлена її спрямуванням на вивчення номінативних одиниць матеріальної культури, зокрема назв
посуду, в аспекті категоризації матеріального світу.
Метою статті є уточнення категоризації назв посуду
в межах класу артефактів в англійській та українській мовах.
Виклад основного матеріалу. Артефакт є результатом
цілеспрямованої розумової діяльності людини, закодованим
етномовними засобами об’єктом, що безпосередньо не має
лінгвальної природи, але наявний у реальному спілкуванні,
способом надання поняттю предметної форми.
Сукупність артефактів є не просто світом речей, але і світом
смислів, які людина вкладає в продукти своєї діяльності [7, с. 18].
Первісний образ артефакту базується на реалії з наступним додаванням якостей і властивостей, зокрема культурного, ціннісного
характеру, предметний код культури дає змогу асоціювати об’єкт
із концептом, абстрактним поняттям [3, с. 38]. Наприклад, crock
of gold вербалізує концепт «багатство»; чаша співвідноситься
з долею людини у виразі гірка чаша.
Денотатні (предметні) лексичні групи типу «посуд» мають
суперординати, які передбачають перерахування їхніх складових частин. Наприклад, можемо сказати, що тарілки, чашки,
каструлі – це посуд. Такі денотатні групи обов’язково наявні
в ідеографічному словнику, оскільки охоплюють велику кількість предметної лексики. Вони класифікуються на основі від-
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ношення «частина – ціле», практичного застосування, матеріальної основи, способу виготовлення, способу використання
[9, с. 78]. Представники західної когнітивістики пропонують
схему семантичних ознак, яка щодо чашки могла б виглядати так: об’єкт – фізичне тіло – неістота – артефакт – посуд, із
подальшим переліком факультативних ознак [15, с. 252].
Головним принципом теорії семантичного поля (далі – СП)
є те, що вокабуляр мови організований у вигляді лексичних
чи концептуальних полів і члени цих полів структуруються
взаємозалежно один від одного. Парадигматичні відношення
типу «рід – вид» і «ціле – частина» поєднують мовні одиниці,
які перебувають на різних рівнях семантичної ієрархії. Мовні
одиниці складають семантичні групи/поля, члени яких поєднуються парадигматичними зв’язками. Логічна організація лексико-семантичної групи (далі – ЛСГ) вибудовується лише шляхом
аналізу тлумачень її членів і шляхом визначення її місця в ідеографічній класифікації словникового складу мови.
ЛСГ розуміється як сукупність парадигматично пов’язаних
лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають поняттєву, предметну й функційну подібність позначуваних явищ [2, с. 121]. Словник може бути представлений як
система ЛСГ, які стикаються, перехрещуються і складаються
з ядерної та периферійної лексики. ЛСГ виокремлюється на
підставі ознак денотатів, що вказують на функцію, форму,
матеріал, суміжність реалій тощо.
Характерною рисою сучасного розгляду питання категоризації є визнання двох її аспектів – вертикального та горизонтального. Горизонтальний аспект передбачає, що той чи інший
об’єкт може бути співвіднесений із певною категорією того ж
рівня узагальнення. Наприклад: cup – glass – goblet, чашка –
склянка – келих. Водночас цей самий об’єкт може бути співвіднесений із різними за ступенем узагальнення категоріями,
наприклад: чашка – посуд для пиття – посуд – умістище.
Під час категоризації імен головна різниця пролягає між
природним і штучним, усі об’єкти поділяються на природні
речі та артефакти [10, с. 114, с. 129]. Суперклас «об’єкти» поділяється на класи «живі» та «неживі» («речі»). У класі «речі»
виокремлюються «артефакти» (штучно створені) та «натурфакти» (природні об’єкти). «Артефакти» ж деталізуються на
«побутові предмети» та «техніку» [9, с. 71–76]. Продовжуючи
зазначену таксономію, серед «побутових предметів» можемо
виділити семантичне поле «вмістища» та його складову частину – групу «посуд».
Спроби категоризації торкаються і методики побудови
словникових статей. Г.А. Уфімцева пропонує інклюзивно-ступеневий опис лексеми, який складається з поетапного переліку
ознак, що мають таку ієрархію: пряме номінативне значення;
похідне номінативне значення; ознака лексико-семантичної
парадигми; ознака семантичної субкатегорії; ознака семантичної категорії; ознака семантичного розряду; граматичні
ознаки [11, с. 67–68]. Наприклад, англ. сup, укр. чашка мають
категоріальну ознаку – предметність, семантичну ознаку окремої категорії – неістота, семантичну ознаку субкатегорії – злічувальне, ознаку на рівні лексичної мікросистеми – ЛСГ «посуд»,
ознака на рівні окремої лексеми – невелике вмістище для пиття.
Чимало дослідників уважає функційне призначення головною ознакою під час створення таксономій штучних предметів,
оскільки кожний такий предмет спочатку виникає у свідомості
людини, а потім створюється з певною метою – для виконання

якоїсь функції. Наприклад, Д. Лайонз, розглядаючи ієрархічну
структуру словника, вважає, що слова, які позначають штучні
предмети, не можуть бути визначені без їхнього відношення до
цілі чи функції позначуваних ними об’єктів [4, с. 481]. У когнітивному аспекті класифікація об’єктів за ступенем визначеності їхніх форм чи обрисів не є визначально важливою, головним чинником їхньої концептуалізації є здатність виконувати
певну прототипову функцію [16, c. 256].
Характерним є народний поділ начиння на таке, що використовується для зберігання, приготування та вживання їжі.
Р.М. Фрумкіна, вивчаючи проблему побудови статті в тлумачному словнику, зазначає, що для наївної свідомості склянка –
це посуд для пиття, а не «скляне вмістище у формі циліндру
ємністю 250 грамів». Дослідниця пропонує досить просту схему для тлумачення слів групи «посуд»: слово – родове ім’я –
функція – форма – розмір – матеріал – вага. При цьому родове
ім’я часто випускається, а функція, незважаючи на реальний
порядок складників словникової статті, завжди залишається
головною ознакою під час пояснення таких слів [12, c. 47–48].
Типовими мотивами номінації для назв артефактів є дія, спосіб виготовлення, призначення, місце функціонування, ознака
якості; функція є центром, навколо якого формується категорія.
Важливим аспектом існування найменувань багатьох артефактів є те, що вони слугують ярликами для функції, що асоціюється з ними, такі назви використовуються як імена матеріальних і соціальних артефактів. Наприклад, чашка може бути
найменуванням соціальних відносин (порівняйте: Чашка чаю
розтягнулась на дві години).
Основним постулатом теорії прототипів є те, що елементи
категорій нерівноправні між собою, деякі з них психологічно
більш виділені, ніж інші. Як зазначає Дж. Лакофф, якщо категорія визначатиметься лише тими властивостями, які притаманні всім її членам, то не повинно бути ситуацій, коли один
із членів більше відповідає уявленню про цю категорію, ніж
інші [5, с. 145]. Категорії не відображають «об’єктивний»
набір рис, вони є приблизними, складаються із центральних,
прототипових членів, і менш центральних, навіть маргінальних членів. Ментальна процедура категоризації спирається на
досвід та уяву людини, з одного боку, і властивості метафори,
метонімії та ментальної образності – з іншого [5, с. 147]. Теорія прототипів дає можливість дослідити лінгвістичну категоризацію в контексті загальної пізнавальної діяльності людини.
Водночас є певні проблеми щодо визначення прототипу: різноманітність характеристик, які формують прототип; складність
визначення пріоритетних рис; проблема визначення межі між
прототипом і периферією [13, с. 60].
Зважаючи на вищесказане, ми вважаємо доцільним за
основу класифікації назв посуду взяти функційний аспект із
урахуванням теорії прототипів. На розбіжностях у категоризації та семантичній наповненості мовних одиниць у різних
мовах наголошує чимало дослідників. Зокрема, З.Д. Попова
та Й.А. Стернін говорять, що, незважаючи на використання європейцями приблизно однакового посуду, в англійській
і російській мовах його образи класифікуються по-різному.
Насамперед це стосується можливості найменування будь-якого скляного посуду glass, що часто супроводжується наявністю атрибута wine glass, brandy glass, spirit glass [8, c. 84–85].
В.М. Манакін стверджує, що навіть у споріднених українській
і російській мовах таке слово, як бокал, незважаючи на оно107
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масіологічну ідентичність і подібність граматичних форм, має
різне семантичне наповнення [6, с. 76].
Предмети посуду, на нашу думку, в обох зіставлюваних
мовах можуть бути поділені на три підгрупи: посуд для пиття, посуд для приготування їжі, посуд для зберігання чи споживання.
Під час виокремлення посуду серед інших побутових предметів категоріальною семою може бути «вмістище». Вмістище – це обмежений простір, категоризація світу в термінах умістищ є типовою для людини, сама категорія розглядається як
умістище для її членів. Подальша категоризація посуду імплікує питання: вмістище для чого? Для першої із зазначених підгруп диференційною семою стає «для пиття». На нашу думку,
центральними представниками цієї підгрупи в англійській мові
є назви cup та glass, які протиставлені між собою матеріалом
(кераміка – скло), наявністю ручки, використанням для гарячих – холодних напоїв тощо. Лексеми cup та glass є на базовому
(основному) рівні категоризації, який є психологічно найбільш
важливим; базові категорії є в середині ієрархії. Наявність асиметрії серед членів категорії посуду легко виявити за допомогою простого запитання: назвіть посуд для пиття. Навряд чи
відповіддю буде келих чи бокал, першою реакцією більшості
людей буде чашка чи склянка.
Субординатні найменування можуть бути проілюстровані
назвами teacup, coffee cup, wineglass, tall glass (диференціація
за вмістом і розміром), які, безсумнівно, є різновидами базових назв. Водночас на периферії базового рівня функціонують
і інші назви, які в словникових статтях визначаються як «посуд
для пиття», однак не є прототиповими: mug, goblet, tankard.
Про дифузію значень і розмитість категоріальних меж говорять американські дослідники, які стверджують, що в наївній
мовній свідомості будь-яке вмістище для пиття може отримати
назву cup чи glass. Зокрема, В. Кемптон у самій назві своєї розвідки постулює таксономічні стосунки: A mug is a sort of cup,
доводячи, що кухоль є різновидом чашки [17]. Е. Андерсен,
аналізуючи дитяче мовлення, стверджує, що кордони багатьох категорій, а отже – кордони між їхніми найменуваннями,
є невизначеними, невиразними. Дослідниця на основі експериментальних даних доводить, що навіть різниця між чашкою
та склянкою (cup та glass) не є досить прозорою. Один і той же
референт у процесі експерименту міг бути названим як чашкою, так і склянкою [14].
В. Лабов, вивчаючи семантичне наповнення мовних одиниць на прикладі чашок і чашоподібних предметів (cups
and cup-like objects), також доходить висновку про розмитість
кордонів і факультативний характер сем. Учений пропонує
включення в словникові дефініції атрибутів типу: як правило, з ручкою, іноді без; головним чином для пиття; зазвичай із
блюдцем [18, с. 366].
А. Вежбицька розглядає два підходи до категоризації,
порівнюючи традиційний семантичний аналіз і теорію прототипів. Аналізуючи, наприклад, дефініцію слова човен – «штучний об’єкт, що використовується для пересування по воді»,
дослідниця задається питаннями: чи залишається човен човном, якщо в ньому дірка? Якої величини має бути дірка, щоб
човен перестав бути човном? [1, с. 201]. Щодо нашого об’єкта
дослідження, то можемо поставити аналогічне запитання: чи
є тріснута чашка чашкою (якщо з неї вже неможливо пити)?
А. Вежбицька пропонує вводити в тлумачення слова не здат108

ність і спроможність, а призначення. У нашому випадку – чашка – «предмет, що призначений для пиття».
В українській мові, на нашу думку, центральними членами
категорії «посуд для пиття» можуть уважатись лексеми чашка, келих, склянка. На відміну від англійської мови, в українській немає жорсткого протиставлення для гарячих – холодних
напоїв (порівняйте: існування підсклянників для пиття чаю із
склянки). Водночас склянка має жорсткі рамки «циліндричної
форми», які відсутні в англійській мові. Суттєвим є ймовірне
виділення як прототипу келиха та його видів (чарка, бокал,
фужер) як посуду для пиття алкогольних напоїв. Келих у цьому
випадку виступає центральним елементом (порівняйте: Здіймемо келихи – незалежно від виду вмістища).
Ядерними елементами «посуду для приготування їжі»
ми вважаємо в англійській мові номінації pan та pot, які протиставляються за формою («широке вмістище» – «вмістище
круглої форми») та певним чином за матеріалом: «зроблене
з металу» – «керамічне, скляне» (хоча pot може бути і металевим). В українській мові центральними членами категорії
є каструля, пательня, горщок. Для української мови характерним є поєднання розрізнення за формою з подальшим функційним поділом умістищ, що не так чітко виражено в англійській
мові. Каструля (циліндрична форма) призначена для варіння,
пательня (неглибокий круглий посуд) – для смаження, горщок
(кругла форма) – для тушкування, запікання. Зазначимо, що
англ. frying-pan, еквівалент укр. пательня, є одним із різновидів pan. Тобто власне pan має ширше значення і в перекладі
може позначати і каструлю, і пательню, і деко. Номінації укр.
горщок і англ. pot можуть позначати вмістища не тільки для
приготування, але й для зберігання, вживання їжі, що ще раз
свідчить про неможливість чіткого визначення меж категорій.
До периферійної лексики цієї підгрупи належать назви cauldron, boiler, baker, copper, казан, баняк, чавун, пательня та інші.
Серед «посуду для зберігання та споживання їжі» в зіставлюваних мовах не спостерігається особливих розбіжностей.
Центральними членами цієї категорії ми вважаємо jug, pot, dish,
bottle, глек (глечик), горщик, тарілка, пляшка. Глек, jug описуються як «висока, кругла переважно глиняна посудина, злегка
розширена в нижній частині, для зберігання та наливання рідини, зазвичай із ручкою та дзьобом». Горщик, pot вирізняються
круглою формою, часто наявністю кришки. Типові тарілка,
dish мають пласку форму, вживаються для накладання та споживання їжі. Пляшка, bottle зазвичай зроблена із скла (якщо
з іншого матеріалу – це відображається у назві, наприклад,
керамічна пляшка), має циліндричну видовжену форму. Серед
інших назв зазначимо такі: баклага, фляга, штоф, блюдо,
дзбан, горнець, pitcher, decanter, jar, bowl, plate, flasket та інші.
Висновки. Проведений аналіз дав змогу уточнити місце
найменувань посуду в межах класу артефактів в англійській
та українській мовах, з’ясувати особливості їхньої категоризації в зіставлюваних мовах. Перспективою подальшого аналізу
є уточнення категоризації інших предметних груп у межах класу артефактів.
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Aladko D. Semantic status of kitchenware names
within the boundaries of the artifacts class in the English
and Ukrainian languages
Summary. The article deals with the semantic status
of kitchenware names as a group of artifact lexis. Modern
lexicology is characterized by a tendency to study structural-

semantic modeling of nominative units in semantic fields,
primarily from the point of view of motivation, conceptual,
syntagmatic and paradigmatic connections. The analysis
of the methods of naming of various objects of material
and spiritual culture, among which special attention is paid
to the names of the kitchenware, is relevant in modern
linguistic studies.
The semantic connections of words reflect the actual
relationship between objects and phenomena of reality,
and thus convey the peculiarities of the national worldview.
Many researchers consider the problem of linguistic meaning
and multi-aspect study of lexical-semantic units to be the most
important among linguistic ones. The artifact is the result
of purposeful mental activity of a person encoded by ethnolanguage means, an object that is not directly lingual in
nature, but exists in real communication; it is a way of giving
the concept a subject form.
The main principle of a semantic field theory is that
the vocabulary of a language is organized in the form
of lexical or conceptual fields, and the members of these
fields are structured interdependently. The paradigmatic
relations of the type genus – species and whole – part combine
linguistic units that are at different levels of the semantic
hierarchy. Linguistic units constitute semantic groups/fields
whose members are united by paradigmatic connections.
The logical organization of the lexical-semantic group can be
defined only by analyzing the interpretations of its members
and by determining its place in the ideographic classification
of the vocabulary of a language.
The lexical-semantic group is a set of paradigmatically
related lexical units, which are united by a common content
and reflect the conceptual, substantive and functional similarity
of the marked phenomena. The dictionary can be represented
as a system of lexical-semantic groups that collide, intersect,
and consist of nuclear and peripheral vocabulary. Lexicalsemantic group is distinguished on the basis of denotation
features indicating function, form, material, contiguity
of realities, etc.
Key words: kitchenware names, artifact, semantic field,
lexical-semantic group, categorization.
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К ВОПРОСУ О МЕТАФОРИЧЕСКОМ ПЕРЕНОСЕ
КАК КОРРЕЛЯТЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАТЬ НОВОЕ ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
КОНТРАСТИВНАЯ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ
Анотація. Статтю присвячено походженню метафор,
яке традиційно викликає інтерес багатьох лінгвістів, але
когнітивно-еволюційний підхід до розгляду цього питання слід визнати реалізованим не повною мірою. Основою
когнітивно-еволюційного підходу є визнання існування
когнітивно еволюційного алгоритму «сприйняття → логічність мислення → логічність мови», де сприйняття може
бути: 1) абсолютно правопівкульовим синкретичним, тобто цілісним, не таким, що дозволяє диференціювати ознаки і категоризувати те, що пізнається; 2) значною мірою
правопівкульовим поверхневим, тобто орієнтованим на
найближчі, найбільш помітні, «такі, що лежать на поверхні», ознаки, за якими і відбувається категоризація, часто
помилкова; 3) лівопівкульовим альтернативним, тобто орієнтованим на всі наявні ознаки, завдяки чому може бути
обрана ознака, категоризація за якою є коректною.
Метою статті є подання контрастивних і нейропсихологічних доказів обумовленості метафор поверховостю
сприйняття можливості створити нове лексична значення.
Контрастивна верифікація цього положення здійснюється
на матеріалі досить відомих зоометафор, утворених від
назв чотирьох добре відомих тварин: їжака, зайця, черепахи і слона. Поверховість сприйняття ознаки для метафоричного перенесення у контрастивному аспекті підтверджується тим, що у різних мовах назва однієї тварини
метафоризуєтся по-різному, а з безлічі ознак цих тварин
для створення метафор в одній мові випадково вибирається лише одна, і в різних мовах це ознаки різні. Поверховість сприйняття ознаки для метафоричного перенесення
в нейропсихологійному аспекті підтверджується шляхом
посилання на відповідне дослідження Т.В. Чернігівської,
результати якого свідчать про те, що утворення та розпізнання метафор відбуваються у правій мозковій півкулі,
з діяльністю якої корелює саме поверхневе сприйняття.
Доводиться наукова неспроможність аргумента про те,
що відмінність метафор у різних мовах обумовлено відмінністю культур. Акцентується увага на тому, що яскраві
авторські метафори створюються не цілеспрямовано шляхом ретельного ментального перебору всіх ознак предмета,
а шляхом відчуття раптового правопівкульового осяяння.
Ключові слова: метафора, когнітивно-еволюційний
підхід, сприйняття, функціональна диференціація півкуль
мозку, контрастивна лінгвістика, нейропсихологія.

Постановка проблемы. Происхождение метафор традиционно вызывает интерес многих лингвистов, но примененный к рассмотрению этого вопроса когнитивно-эволюционный подход, характеризующийся повышенным вниманием
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к восприятию и качественно обусловленной им логике, следует признать реализованным не вполне. Имеются новые, контрастивные и нейропсихологические, сведения, которые позволяют применить здесь этот подход в более полной мере.
Анализ последних исследований. В 2016 году в индексируемом в наукометрической базе SCOPUS словенском журнале “Jezikoslovni zapiski” была опубликована статья автора
под названием «Метонимия и метафора как корреляты двух
этапов вынужденно поверхностного восприятия возможности
создать новое лексическое значение», в которой, с позиций
разработанного автором когнитивно-эволюционного подхода,
приводились доказательства того, что не только метонимия, но
и метафора является следствием поверхностности восприятия
возможности создать новое лексическое значение [5], и которая
получила поддержку многих коллег.
Напомним, что основой когнитивно-эволюционного подхода является признание существования когнитивно-эволюционного алгоритма «восприятие → логичность мышления
→ логичность грамматики» (в дальнейших исследованиях
автора – также фонетики и лексики), где восприятие может
быть: 1) абсолютно правополушарным синкретичным, то есть
целостным, не позволяющим дифференцировать признаки
и категоризировать познаваемое; 2) в значительной мере правополушарным поверхностным, то есть ориентированным на
ближайшие, наиболее заметные, «лежащие на поверхности»
признаки, по которым и происходит категоризация, часто ошибочная; и нормативным; 3) левополушарным альтернативным,
то есть ориентированным на все имеющиеся признаки, благодаря чему может быть выбран признак, категоризация по которому корректна [4, с. 5–105; 3, с. 64–142]).
В течение следующих после появления указанной статьи
трех лет автору не раз приходилось не только встречать единомышленников, но и вступать в дискуссии с лингвистами,
которые видели в метафоре существенный прежде всего для
поэзии источник яркой образности, на позитивном фоне которого им было трудно согласиться с идеей его происхождения
от столь негативного когнитивного явления, как поверхностное
восприятие (хотя никто никогда не утверждал, что правополушарность всегда негативнооценочна. В сфере искусства она
абсолютно позитивна и органична, постольку за создание произведений искусства, к которым автор относит поэзию, отвечает именно правое полушарие мозга). По этой причине ученые
приходили к логичному для такой позиции заключению, что
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метафоры являются результатом альтернативного восприятия
и что поэты, осознанно перебирая признаки предмета, осуществляют выбор одного из них для метафорического переноса.
В упомянутой выше статье поверхностность восприятия
возможности создать метафору доказывается автором следующим образом: «Это восприятие возможности присвоить той же
форме значение не того, что находится совсем рядом в пространстве или времени, как в случае с метонимией, а того, что противопоставлено прямому значению гораздо более заметно, чем
при метонимии. Основанием для переноса является, как правило, лишь одна – удачно оказавшаяся «на поверхности» воспринимаемого – сравнительная по своей функции сема, общая для
двух сущностей, например «упрямство» и / или «глупость»:
Осел не хотел тащить повозку – Какой же ты, Иван, осел;
«перемещение вверх, то есть на более заметное и подобающее
место»: поднять упавшую на пол газету – поднять вопрос о
членстве в ЕС; «воздействие на организм и психику человека»: горячий, теплый или холодный чай – «горячий, теплый
или холодный прием» [5, с. 39–40]. С учетом показанных выше
разногласий представляется нелишним подкрепить данную,
не выходящую за пределы русского языка, констатацию контрастивными и нейропсихологическими сведениями.
Целью статьи является представление контрастивных
и нейропсихологических доказательств обусловленности метафор поверхностностью восприятия возможности создать новое
лексические значение.
Изложение основного материала. Говоря о привлечении
к исследованию метафор контрастивных сведений, автор исходит из возможности эмпирически достоверного сравнения разноязыковых зоометафор в тех весьма распространенных случаях, когда одно и то же животное в разных языках (одним из
которых является русский) метафоризируется по совершенно
разным признакам. В рамках статьи автор ограничивается рассмотрением достаточно известных зоометафор, образованных
от названий четырех хорошо известных животных: ежа, зайца,
черепахи и слона.
В русском языке зоометафора еж обозначает человека,
щетинящегося недружелюбием как колючими иглами. Если
с таким человеком попытаться вступить в контакт, можно ощутить болезненное соприкосновение с «иглами» его характера
(признак переноса значения – «болезненно колючие иглы»).
В английском языке ежом называют человека, с которым трудно договориться, человека несговорчивого (похоже, что признак переноса значения здесь – характерное для ежа фырканье
при тщетных попытках коммуницировать с ним). Следует
вспомнить, что помимо признаков колючести и фырканья у ежа
есть такие характерные признаки, как серый цвет, сравнительно небольшой размер, овальная форма тела, острая морда,
короткие ноги, неожиданно высокая скорость передвижения
и неповторимая способность в случае опасности свертываться
в глубок с эффективной защитой иглами головы и живота. То,
что носители русского языка не обратили метафоробразующего
внимания на фырканье ежа, а носители английского – такого же
внимания на колючесть ежа, то, что все множество признаков
ежа, особенно весьма заметный последний, не стали основаниями для метафорических переносов можно объяснить только
тем, что носители русского и английского языков (здесь и далее
обобщено этих носителей. Как верно заметил М.Н. Эпштейн,
«новое слово возникает в сознании и речи индивида, а затем

уже принимается или отторгается языковым сообществом.
Народ как единое целое не может сам ничего написать или произнести, у него нет руки или рта» [7, с. 7]) среди ряда других
очевидных признаков восприняли признаки колючести и фырканья как основания для зоометафорических переносов вполне
случайно, руководствуясь сиюминутной потребностью назвать
кого-то именем животного по внезапно ставшей их понятной
общности. Налицо все необходимые признаки поверхностного
восприятия (в описываемых ниже аналогичных случаях к столь
подробной аргументации автор больше не прибегает).
Русская зоометафора заяц изначально (современное значение «безбилетный пассажир» сейчас не рассматривается)
означает человека трусливого, в прямом или переносном смысле склонного быстро убегать от опасности (признак переноса
значения – «трусость»). Носители английского языка зайцем
называют человека, все успевающего, быстро все делающего
и потому успешного (признак переноса значения – «скорость
передвижения», которая распространяется на все действия
человека). Помимо признаков трусости и скорости передвижения заяц обладает такими достаточно заметными признаками,
как длинные уши, которые он для улучшения локации может
поднимать, бег прыжками, съедобное для человека мясо, вполне ценный мех, способность менять цвет, поедание на огородах моркови, капусты и прочего, обгладывание коры молодых
деревьев, странная манера барабанить лапами по пням. Однако носители русского языка не обратили метафорообразующего внимания на скорость передвижения зайца, а носители
английского языка не обратили такого же внимания на трусость
зайца (в самом деле, по свидетельству зоопсихологов, испуганное бегство – первая реакция мелких животных при встрече
с более крупными и опасными, предшествующая реакциям
борьбы и торможения), и ни один из множества других перечисленных признаков зайца для носителей русского и английского языков основанием для зоометафоризации не стал, потому
что они поверхностно восприняли эти признаки зайца.
Русская зоометафора черепаха означает человека медлительного в пространственных передвижениях, чаще всего
при ходьбе (признак переноса значения – «медленная ходьба», безусловно отрицательно оценочный). В китайском языке
черепахой называют человека мудрого (признак переноса
значения – «мудрость»). Европейцам непросто понять, что
в необыкновенно медлительной, то есть – по европейским меркам – ничего не успевающей черепахе может быть мудрого, но,
по всей видимости, на Востоке медлительность воспринимается в первую (и единственную) очередь как отсутствие суетливости, в силу чего медлительность оказывается оцениваемой
позитивно.
Хорошо известно, что у черепахи имеется и ряд других признаков: короткие лапы (или ласты), похожая на змеиную голова, крепкий панцирь, способность прятать голову и ноги в панцирь в случае опасности. Но носители русского языка не сочли
медлительность черепахи необходимым для зоометафоризации
признаком отсутствия суетливости, а носители китайского
языка не восприняли медлительность отрицательно, поскольку
не обратили внимания на адаптивные преимущества скорости.
И носители обоих этих языков не восприняли как метафорообразующий ни один из нескольких перечисленных признаков
черепахи, зафиксировав лишь два не связанных друг с другом
признака, чем тоже проявили поверхностность восприятия.
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Русская зоометафора слон обозначает человека одновременно крупного, тяжелого по весу и неуклюжего (признаки
переноса значения – «крупный размер», «очень большой вес»
и «неуклюжесть»). В хинди, по сведениям его носителей, полученным автором путем опроса студентов из Индии, слоном
называют девушку или женщину, обладающую грациозной
походкой (признак переноса значения – «грациозная походка»).
Европейцам кажется странным признание походки слона грациозной. Более того, им кажется, что поступь слона настолько
тяжела, что при его передвижении слышится тяжелый топот
и дрожит земля. На самом же деле – и об этом хорошо известно зоологам – благодаря специальному строению стоп слоны
передвигаются хоть и не очень быстро, но мягко и бесшумно.
И, конечно, об этом хорошо известно носителям хинди, которые,
давно одомашнив слонов, видят их намного чаще европейцев
и не могут отрицательно оценивать таких полезных в хозяйстве
животных. У слона есть и другие признаки: бивни, достаточно большие уши, весьма универсальный по своим функциям
хобот, особенный голос, способность плавать, возможность
нести на спине седока или башню с людьми, боязнь лошадей
(чем в свое время воспользовался Александр Македонский).
Но носители русского языка и хинди эти особенности слона не
восприняли и для создания зоометафор восприняли признаки
совершенно разные, чем тоже, вне всяких сомнений, проявили
поверхностность восприятия.
Весьма поучительным для понимания роли поверхностного восприятия в образовании метафор в древности является
обращение к данным языков активного строя, то есть строя,
который в весьма доказательной контенсиологической, то
есть учитывающей особенности выражения субъектно-объектных отношений, типологии языков А.Г. Климова предшествует эргативному и затем номинативному языковым строям
и характеризуется отсутствием прилагательных. Например,
в языке тлингит существительное, обозначающее снег, употребляется в значении «белый», а существительное, обозначающее лед, – в значении «твердый» [2, с. 107]. В языках на-дене
и тупи-гуарани очень распространены номинации, которые
можно назвать имплицитно метафорическими. Они основаны
на «тех или иных аналогиях, существующих между животным
и растительным организмом и их функциями. Так, каждая из
следующих пар значений, выражается только одним словом:
«кровь» – «сок», «рог» – «ветвь», «ухо» – «лист», «шкура» –
«кора», «тело» – «ствол», «мясо» – «мякоть», «голова» – «крона, вершина», «убивать» – «срубать», «плакать» – «кровоточить, сочиться» [2, с. 112–114].
Здесь уместно вспомнить об одном остатке активного
строя в современном французском: Il pleut – Он плачет и Идет
дождь = Дождит (принадлежность праиндоевропейского
к языкам активного строя убедительно доказана [1, с. 267–319].
Как можно убедиться, в таких находящихся на относительно
ранней стадии развития языках «перенос» (на самом деле –
распространение) значения разумеется в пределах одной формы и происходит по весьма заметной аналогии признаков,
которая воспринимается в первую очередь, что соответствует
описанию поверхностного восприятия.
Теперь автор воспользуется возможностью доказать, что
метафорические переносы объясняются поверхностностью
восприятия возможности создать новое лексическое значение
с нейропсихологической точки зрения. Этой возможностью
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мы обязаны замечательному исследованию Т.В. Черниговской,
которое было проведено с применением деглинского метода
электросудорожного припадка, при котором намеренно отключается правое или левое полушария мозга, и результаты которого представлены в разделе «Понимание метафор и идиом
левым и правым полушариями мозга» статьи [6, с. 237–243].
Здесь прежде всего необходимо вспомнить, что деятельность
правого полушария полностью коррелирует с синкретичным
восприятием и в значительной мере с поверхностным восприятием, а деятельность левого полушария коррелирует только
с перцептивно нормативным альтернативным восприятием.
Результаты исследования Т.В. Черниговской расставляют
все точки над «i»: метафоры образуются и воспринимаются
только правым мозговым полушарием [6, с. 240–243]. Из этого следует, что метафорические переносы являются результатом либо синкретичного, либо поверхностного восприятия
возможности создать новое лексическое значение. Поскольку при создании метафоры происходит перенос с одной сущности на другую по одному случайно воспринятому, заметному здесь и сейчас признаку, предположить в этом роль
синкретичного, то есть ничего не различающего, восприятия
невозможно, из чего следует, что речь можно вести только
о таком правополушарном явлении, как восприятие поверхностное. Так, благодаря сведениям смежной с лингвистикой
и ёболее точной в сравнении с гуманитарными дисциплинами науки удалось гораздо убедительнее доказать то, что
ранее подвергалось однобоким по своей сути гуманитарным
сомнениям.
Это точное знание доказывает, что ученые, настаивающие
на том, что такое древнее явление, как метафора, обусловливается не присущим древним людям альтернативным восприятием, которые в свою очередь тоже проявляют поверхностное
восприятие, поскольку к восприятию и соответственно мышлению древних или первобытных людей они применяют когнитивные параметры современного цивилизованного человека.
Аргумент о том, что различие метафор в разных языках
обусловливается различием их культур, тоже является весьма
поверхностным суждением, поскольку не учитывает, что причиной достаточно древних культурных различий тоже является
поверхностное восприятие, переход от которого к перцептивной альтернативности у разных этносов происходит с разной –
перцептивно обусловленной – скоростью. Нетрудно представить не столь уж редкую в истории человечества ситуацию.
Один этнос раньше других воспринял прогрессивную альтернативу охоте и собирательству – гончарное производство, не
забыв при этом охоту и собирательство, а имея их в качестве
опять же комфортной альтернативы. Два других этноса, узнав
об этом, повели себя по-разному. Первый этнос воспринял
возможность освоения гончарного производства по тому же
типу, осознав его как удачную альтернативу не отброшенным
охоте и собирательству. Второй этнос не сумел воспринять
такую альтернативу и, как следствие, продолжил заниматься
только охотой и собирательством, а весь его когнитивный прогресс свелся лишь к обмену более дешевых шкур и кореньев
с плодами на более дорогие гончарные изделия. В результате
у двух этносов в языках появились термины гончарного производства, а у одного – нет. Этот пример доказывает, что культурные различия тоже обусловливаются тем или иным восприятием возможностей развития.
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Важно сказать и том, что упомянутые в начале статьи метафоры как «источники яркой образности» создаются поэтами
и (реже) писателями, то есть правополушарными людьми
литературы как вида искусства, не целенаправленно путем
тщательного ментального перебора всех признаков предмета (трудно и даже, по всей видимости, невозможно создать
метафору намеренно), а достаточно пассивным путем испытания внезапного озарения, сразу после которого, как писал
А.С. Пушкин, «руки тянутся к перу, перо к бумаге», а кто-то
принимается записывать внезапно пришедшие ночью во сне,
полные ярких авторских метафор стихи прямо на обоях у кровати. Весьма сомнительно, чтобы нобелевский лауреат Иосиф
Бродский, который при написании знаменитого и весьма почитаемого, в частности Сергеем Довлатовым, стихотворения «На
смерть друга» употребил такие яркие авторские метафоры,
как «белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы» (в том
числе и так он назвал ушедшего из жизни друга), пришел
к этим метафорическим переносам в результате тщательного
обдумывания каждого из большой палитры признаков друга
(вероятнее всего, сама мысль о таком «бухгалтерском» способе создания художественных образов была бы для поэта
оскорбительна). Это еще одно нейропсихологическое доказательство того, что метафорические переносы являются (вовсе не печальным, а полным природного таланта) результатом
правополушарного поверхностного восприятия возможности
создать новое лексическое значение.
Выводы. Таким образом, рассмотрение создания метафор
в контрастивном и нейропсихологическом аспектах позволило убедительно подкрепить положение о том, что метафора
является следствием поверхностности восприятия возможности создать новое лексическое значение. Представляется симметрично целесообразным изучение в этих же аспектах внутренних форм этимологически производных слов, ибо русские
окно от око, а англ. window от wind (ветер) наводят на аналогичные перцептивноцентричные размышления.
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Popov S. On the problem of metaphoric transfer as
a correlate of superficial perception of the possibility to
create new lexical meaning: contrastive and neuropsychic
verification
Summary. The paper deals with the origin of metaphors
being traditionally of great interest for many linguists; however,
cognitive-evolutionary approach to the analysis of that problem
should be considered as the incompletely implemented one.
Acceptance of the availability of cognitive-evolutionary
algorithm “perception → thinking logic → language logic” is
the basis of the cognitive-evolutionary process. In this context,
the perception may be: 1) absolutely right-brain syncretical,
i.e. integral and not allowing differentiating the features with
the further categorization of the objects; 2) mostly rightbrain superficial, i.e. oriented to the nearest, the most visible
“surface” features used for the categorization, which is often
erroneous; and 3) left-brain alternative, i.e. oriented to all
the available features owing to which certain feature may be
selected for the correct categorization.
Objective of the paper is to represent contrastive
and neuropsychological proofs of metaphors’ stipulation by
the perception superficiality of the possibility to create new
lexical meaning. Contrastive verification of that statement
is possible in terms of the material of well-known zoometaphors formed from the names of four popular animals:
hedgehog, hare, turtle, and elephant. Perception superficiality
of the feature for metaphoric transfer in terms of contrastive
aspect is proved by the fact that the name of one and the same
animal is metaphorized in many ways in different languages.
Moreover, to create metaphor, only one feature is selected
randomly among the numerous features of the specific animal;
besides, each language selects only one specific feature.
Superficial perception of a feature for metaphoric transfer in
terms of neuropsychological aspect is proved by referencing
to the corresponding research by T.V. Chernigovskaya.
Results of her research demonstrate the fact that the formation
and recognition of metaphors take place in the right brain –
it is the superficial perception that correlates with this brain
hemisphere.
Scientific inconsistency of the argument, concerning
the fact that the metaphor differences in different languages are
stipulated by the cultural differences, is proved. It is emphasized
that bright original metaphors are created not purposefully by
careful mental selection of all the object features but by means
of accidental right-brain aha moment.
Key words: metaphor, cognitive-evolutionary approach,
perception, functional differentiation of brains hemispheres,
contrastive linguistics, neuropsychology.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЗНАЧЕНЬ
ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОГО ЯДРА КОНЦЕПТІВ
ІСТИНА І ПРАВДА
Анотація. У статті продовжується дискусія навколо
походження лексем істина і правда крізь призму теорії
множинності етимологій, розробленої В.М. Топоровим,
а також з позицій нової когнітивно-мотиваційної компаративістики. Розглядається, зокрема, питання щодо їх
смислового співвідношення і підтримується припущення
про те, що обидві лексеми як імена концептів ІСТИНА
і ПРАВДА перебувають у тісних семасіологічних зв’ язках,
але не є абсолютними синонімами. Окрему увагу приділено аналізу семантичних переходів першозначень лексеми істина та їх рефлексів у лексемах бути, суще, віра
і правда. Обговорюється також питання про сакралізацію
уявлень архаїчної людини про істину, їх табуювання шляхом чуттєво-наочної метафоризації, а згодом і метонімізації. Послідовно аргументується думка про відображення
й подальшу менталізацію первісних уявлень про істину
в міфолого-синкретичній свідомості індоєвропейців і давніх слов’ян, на базі яких формувалися їхні розуміння про
ціннісно-цивілізаційні засади світоустрою й людського
Буття загалом. Наводяться фрагменти різних етимологій
(та власний до них коментар) і різних версій їхнього прочитання щодо фономорфологічних і семасіологічних зв’
язків індоєвропейських першозначень лексеми істина,
основні з яких: «те, що є стабільним», «те, що відповідає
дійсності», «щось справжнє», а ще «твердість», «міцність»
та інші. Простежуються семантичні переходи цих першозначень у значення «існувати / бути наявним», «перебувати», «проявлятися», які реконструюються у дієслова бути
і демонструють також семантичні рефлекси зі словом віра.
Зроблено попереднє припущення про те, що першозначення слова істина концептуалізувалися в етнічні індоєвропейські константи (ціннісно-мотиваційне ядро), а згодом
перейшли і у праслов’ янські константи з уже новими для
того лінгвокультурного (як сакрального, так і профанного) середовища домінантами, які показують, як відбувався процес руху до Віри, що є тією Буттєвою Істиною, яка
виявляється в усвідомленні світопорядку й світоустрою.
Доведено, що семантичні переходи першозначень слова
віра кореспондуються з першозначеннями слова правда
у напрямах «прямий», «правильний», очевидно, шлях до
пізнання істини.
Як висновок пропонується така гіпотеза. У міфології
слов’ян і в давніх українців як їхніх нащадків у процесі
поступового переходу від язичництва до християнства
наочно-чуттєві уявлення про стійкість буття відтворювалися шляхом матеріально-культурних і водночас космогонічних артефактів, пов’язаних із деревом: «космогонічний
стовп», «дерев’яний стовп», «стіл». Усе, що уявлялося
як прямостояння, мало семантичні рефлекси зі словом
правда, насамперед з одним із його значень – «прямий»,
утвореним шляхом метонімійного перенесення (стовбур
як частина дерева) і дотичного до одного зі значень слова
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істина у церковнослов’янській мові. Це все свідчить про
збереження у семантичних структурах обох слів архетипного ядра – етнічної константи індоєвропейців – сакрального священного дерева. Вихідний порядок (ІСТИНА),
започатковуючи ритуал шляхом правильного виконання
в ньому прописаних (як певного порядку, якого слід дотримуватися) обрядодій, водночас постає як ПРАВДА в міфології слов’ян і давніх українців зокрема.
Ключові слова: теорія множинності етимологій, лексеми «істина» і «правда», семантичні переходи, першозначення, сакралізація архаїчних уявлень.

Постановка проблеми. Сучасна когнітивно-мотиваційна
лінгвокомпаративістика (О.Л. Березович, Л.П. Дронова та інші)
продовжує пошуки відповіді на ті цивілізаційно-екзистенційні
питання, які неодноразово дискутувалися у плані їх онтології
і первісних іменувань безпосередньо в етимологічних студіях (а
також у суміжних дотичних до етимології сферах), але так і не
дістали достатньо узгодженої позиції щодо їх першозначень. І,
безумовно, до таких категорійних, складних у смисловій близькості, питань належать істина і правда, які не є цілком тотожними в цьому плані, і через це окремі дослідники (М.В. Черников) їх уважають «квазісинонімійними поняттями». Надаючи
пояснення своїм твердженням, М.В. Черников уважає, що хоча
«вони і утворюють специфічний концептуальний тандем, де на
перший план виходить їх нерозривна єдність і смислова цілісність, проте глибше вивчення кожного з цих феноменів засвідчує його самобутність / унікальність і заперечує постулат про
їхню повну синонімію і взаємозамінність [24, с. 164].
Звісно, що ця проблематика не є суто лінгвістичною, як
припускає у своїх працях К.Є. Смирнова, і для її дослідження
потрібна синергія різних наук, з позицій яких учені з давніх
часів намагалися розкрити сутність цих категорій, починаючи з праць Аристотеля. Авторка стисло подає історіографію
і динаміку наукових поглядів з цієї проблематики і зазначає,
що в античній філософії істину витлумачували як відповідність
знань певним речам, як незмінну і вічну абсолютну властивість
ідеальних об’єктів тощо [32]. Згодом Д. Юм, І. Кант та інші
філософи почали її розглядати як апріорні форми мислення
та відчуття суб’єкта. У релігійному розумінні істина усвідомлювалася як протиставлення земної реальності іншому світові,
наданому людині в одкровенні [18, с. 169–170].
Звісно, що філософський і релігійний підходи до осмислення понять істини, як і правди, стали джерельною базою
для лінгвокомпаративного аналізу процесу їхнього іменування
і первісної семантизації, що є наскрізно метафоричним і ґрунтується на механізмах сакралізації. При цьому варто наголоси-
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ти, що давня метафора, чи міфологійна метафора, за словами
А.О. Батуєвої, є явищем абсолютно відмінним від сучасної
метафори як за походженням, так і за змістом, бо в метафоризації архаїчної культури брали участь такі маркери, як сакральний
акт, магічні слова, ритуальні рухи і дії тощо. А тому всі слова,
пов’язані з сакральним актом через табу, є первісними чуттєво-наочними метафорами. Це означає, що основні сакральні
поняття, зазнавши процесу метафоризації, у процесі тривалого розвитку мов були контаміновані й утворили «етимологічні
гнізда» [4, с. 2]. У зв’язку з цим слід згадати слова В.І. Абаєва,
який говорив про те, що «будь-яке слово певної мови, перш
ніж отримати сучасне повсякденне значення, пройшло складну
семантичну історію, яка зрештою сягає первісних словотворчих зусиль людини [1, c. 14], пов’язаних з її тогочасними когнітивними здібностями. І відтворити історію бодай одного слова – це значить долучитися, за словами вченого, до розкриття
таємниці людського мовлення й мислення» [1, c. 14].
Реконструювати семантичну історію концептів ІСТИНА
І ПРАВДА намагалися представники різних наукових шкіл,
і на сучасному етапі ці питання не втратили своєї актуальності
й продовжують обговорюватися передовсім у плані уточнення наявних етимологічних версій їхніх імен – лексем істина і правда (Н.Д. Арутюнова, А.О. Батуєва, О.Ю. Бобилєва,
Ж.Є. Гостєва, К.Є. Смирнова, М.В. Черніков та інші).
Мета статті – виявити семантичні переходи індоєвропейських і праслов’ янських першозначень лексем істина і правда
й довести припущення, що саме на їхньому ґрунті сформувалися ядерні ціннісно-мотиваційні концептуальні ознаки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний
підхід до етимологічного аналізу передбачає вивчення історії походження слова з позицій полідисциплінарності, яка дає
змогу розглядати фономорфологічні й семантичні закономірності комплексно, як результат дивергентно-конвергентного,
а ще й історико-культурного його іменування. І лише за такого
підходу вивчення глибокої діахронії (тобто до-історії) слова
сприятиме відтворенню окремих найважливіших елементів
картин світу носіїв певної мови і культури, визначення особливостей пізнання дійсності суб’єктами-носіями мови в певний період часу [4, с. 10].
Етимологія слова завжди є гіпотезою, вірогідність якої
залежить від коректності залученого генетичного матеріалу (фонетичних, словотвірних і морфологічних дериватів)
і його достатності для виконання реконструкції етимонів на
рівні мовної сім’ї й на рівні мовної групи (тобто від глибини
реконструкції). У пропонованій статті вдосконалено теорію
множинності етимологічного аналізу, розроблену свого часу
В.М. Топоровим, за рахунок методологічних принципів сучасної теорії когнітивної лінгвокомпаративістики (Л.П. Дронова, А.В. Корольова, О.О. Черхава), яка передбачає виконання
процедури реконструкції структур давньої свідомості людини
(архетипів) через наявний широкий етимологічний коментар її
вербалізаторів – реконструйованих праформ імен базових концептів культури.
У зв’язку з тим, що давня людина співвідносила одні й ті
ж предмети або дії з різними предметами або діями, припускаємо вірогідність одночасного існування кількох семасіологічних зв’язків (переходів) у розвитку одного й того ж значення
слова [4, с. 10]. Уважаємо таку методику оптимальною, бо
вона, як уже вище згадувалося, заснована на полідисциплі-

нарному принципі, що дає змогу залучити широкий нелінгвістичний матеріал (етнографічний, антропологічний та інші)
для виконання комплексного аналізу (фономорфологічного
і семасіологічного) змін значення слова з урахуванням історико-культурної еволюції його семантичної структури та різних
запропонованих етимологій.
Під час вивчення діахронійного ядра концептів, де відображено і збережено релікти архаїчної свідомості, стає очевидним,
що в основу сприйняття світу давньою людиною було покладено не наукове пізнання, а міфологійна традиція, головна відмінність якої полягала в тому, що у свідомості первісної людини
ще не відбулося диференціації образу речі від самої речі, об’єктивного від суб’єктивного тощо. Власне так слід коментувати
семасіологічні зв’язки у семантичній структурі етимологізованого архаїчного слова.
Попри різночитання етимологічних версій (як і наявність
множинність етимологій: див. дискусію [11]) імен концептів
ІСТИНА і ПРАВДА, слід сказати, що їхня внутрішня форма,
за спостереженнями дослідників у сфері язичницької філософії (О.Ю. Бобилєва), містить і зберігає донині надважливу глибинно-діахронійну інформацію про способи мислення людини
часів слов’янської міфології, коли продовжувалися формуватися ціннісні світоглядно-цивілізаційні засади Буття загалом.
Зазвичай у класичній слов’янській етимології походження слова істина (укр. їстина) пов’язують зі ст.-сл. истина («капітал», «готівка») і відсилають до слова истый (укр.
їстий, їстний «істинний», «справжній»), що сягає ст.сл.
истъ- (истовъ) – прикметника зі значенням «істинний,
сущий, справжній» (болг. ист «той самий»), а також слов.
istъ – займенникового утворення від *is-tо- зі значенням, «той
самий», «точний») [21, с. 80; 28, с. 142–143, 144], реконструйованого від псл. кореня *sъt «стояти, стати», первісними значеннями якого були ті, що сягають і.-є. кореня *st- «те, що
є стабільним», «те, що відповідає дійсності», «щось справжнє», а також і.-є. кореня *ues- «бути» (див. нижче).
Отже, лексема істина є похідною від слова истый
«справжній», що сягає стсл. истъ «сущий, істинний», утвореного шляхом злиття прийменника із і форми стъ. Найяскравішим підтвердженням цих семантичних і фономорфологічних
генетичних зв’язків є укр. лексема істота – «єство», «суть,
сутність», «щось живе», а також п. istota – «єство», «суть, сутність», istotnie – «дійсне», istniec – «дійсно існувати». Звідси,
ще значення (и)істий «дуже схожий», «подібний», «точний»
(етимологічні версії при цьому відсилають ще до значень слів
благо, суть/суще, єство).
В індоєвропейських мовах слова з коренем st- вказували
на «твердість, міцність», «прямостояння (стовбур)» – на те, що
може і має лежати в основі чогось і передусім – самого Буття /
Життя, Космосу: д.-інд. sthirás – «міцний»; лит. stóras – «сильний», «важкий»; д.-ісл. stórr – «великий, величний, гордий»;
укр. старий (у значенні «мудрий, досвідчений»). У зв’язку
з цим сакральними стали першозначення таких слів, як укр.
стовп, стовб та інші. Слов’яни-язичники зображали верховного бога, бога вогню Перуна у вигляді дерев’яного ідола – стовпа. У зв’язку з цим заслуговують на окрему увагу першозначення назв в українській мові і багатьох інших слов’янських
мовах, виготовлених із дерева, зокрема, слова стіл, що насамперед осмислюється космічно як «престол», «вівтар», «ложе»,
на якому народжують і на яке кладуть померлого; стіл – це
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те, що стоїть (див. вище значення псл. кореня *sъt) і водночас є основою, опорою, стовбуром (пор.: в англійській мові
семантичні переходи образу дерева (стовбуру) також в істину):
до речі, одна з середньовічних карт світу зображена на столі.
Принагідно згадаймо назву роботи П. Флоренського «Столп
и утверждение истины», для якого «істина – це сутність, єство,
на відміну від уявного і такого, що не існує» [22, с. 139].
Очевидними є семантичні переходи першозначень істини, навіть корелятивні рефлекси, з дієсловом бути «існувати / бути наявним», «перебувати», «проявлятися», яке походить від ст.сл. быти, спорідненого з д.-інд. bhutis «гарний
стан», «бути», «успіх» [27, с. 260], bhuta-m «істота», «світ»,
а ці останні – від і.-є. кореня *bhei – «бити, розсікати / розривати / розтинати». З цього випливає, що поняття «сущого» як втілення і вираження «бути» пов’язане з космогонічним поняттям «небесного розриву / удару, розтину»: пор.,
і.-є. *bei- «бити, розсікати/розтинати» і англ. be – «бути, існувати»; а також тох. (A) tak «бути, існувати», що співвідноситься з і.-є. коренем *kes (і.-є. *ues) «розсікати / розтинати».
Тут наявні й фонетичні відповідники у сучасній українській
мові бити – бути.
У наведених значеннях синкретичною була первісна семантика «удару». Первісною людиною удар сприймався як творчий
акт, який оживляє, а ще запобігає хворобі: пор. і.-є. *kel- «завдавати удару», проте ц.-слов. celiti «лікувати», англ. health «здоров’я». Язичники лякали, відганяли злих духів ударами палиць,
барабанним боєм. І як наслідок, ціннісний смисл удару в первісній індоєвропейській етнічній свідомості мав очисну символіку: і.-є. *kes- «бити», але укр. чистий; д.-англ. hrinan «бити»,
але і.-є. *rein («чистий», «безгрішний»), англ. rain «дощ» (зв’язок із небом; очисна функція дощу і життєдайна його сила).
З іншого боку, Буття пов’язується з символікою поняття
«тягнутися догори» – міфологічного верху / неба, «займати
вертикальне положення» (і.-є. *bhu- «тягнутися вгору»). При
цьому нагадуємо, що першозначення «вертикальний» асоціювалося в первісній свідомості язичників із чимось священним
і божественним.
Наведені паралелі (семантичні переходи і рефлекси істини і бути) аж ніяк не є випадковими, адже вони відображають давню космогонічну парадигму про створення Всесвіту,
коли Божество розірвало Хаос усередині Всесвіту. Цікаво, що
і в сучасній фізичній концепції йдеться про первинний «космічний вибух», що став імпульсом до створення світів.
Не менш переконливим є і біблійно-християнське розуміння істини, яке пов’язують із д.-євр. коренем -mn- і, зокрема, із
похідним від нього дієсловом oman, яке означає «підтримав,
став опертям» (див. вище значення «стовбур»); omnā – «колона», āmon – будівельник; omēn – учитель, тобто «будівельник
душі»; āmēn або Новозаповітне біблійне Амінь – «слово моє
є твердим і міцним», «воістину» «так має бути» і «нехай буде
так». Це біблійне християнське слово, як пише П. Флоренський
[30, с. 17–19] і на якого покликається М.В. Черников [24, с. 167],
служить формулою для скріплення союзу або клятви.
Клятва (обітниця, договір, згода тощо) становила певний
ритуал, і лат. veritas має безпосереднє відношення до ритуалу.
Veritas – це передусім слово («дав слово – дотримуйся обіцяного»), правдивість, істинність якого ритуалом засвідчено, скріплено; слово, яке визначає долю людини і цілого роду, слово,
яке передане людям богами через посередника [15].
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Пор., генетично споріднене д.-ісл. varar «договір», «обітниця», авест. vár- «вірити», varǝna- «віра», нім. wahr, арх.
ірл. fír «вірний, правдивий, істинний»; арх. фризьк. swera, гот.
swaren, арх. сканд. sverja, нім. Schwören, д.-а. sverge «клястися,
поклястися» і безпосередньо англ. swear «клятва, обітниця»,
«урочиста обіцянка».
У ритуалі клятви давали слово, клялись у вірності на крові
(пор. англ. blood swear), а тому невипадковими, а закономірними є такі генетично споріднені відповідники з шум. ùri- «кров»,
з уг. vér «кров», а також із іншими мовами фіно-угорської мовної групи, зокрема з ест. verevanne «обітниця, клятва на крові».
Загалом клятва вірності на крові (уг. vérszerződés) була угорською традицією з ХІІ століття.
Наведені семантико-генетичні й фономорфологічні зв’язки
лат. veritas є очевидними також з укр. віра (ц.-сл. вѣра), які сягають і.-є. кореня *uer- з численними його синкретичними першозначеннями («повертати», «гнути», «зв’язувати» та ін., переходи яких О.О. Черхава вбачає у значенні «повертати на шлях
істинний» [26, с. 165–167], тобто «вірний», а тому «правильний»
уточнення – Н.С.), з-поміж яких є і значення «говорити» (Слово).
Індоєвропейські похідні вказаного кореня: *uera «віра», *ueros
«істинний» (Істина) дістали подальшого семантичного розвитку, зокрема в латинській мові: лат. verum «правда», «істина» (пор.
verum – verbum «слово»), у д.-в.-нім. wara «істина».
Отже, попередні спостереження за першозначеннями
поняття «істина», які сформували етнічні індоєвропейські константи, а згодом і праслов’янські константи з їх уже новими
для того лінгвокультурного (як сакрального, так і профанного)
середовища домінантами, дають підстави для узагальнення
про те, що саме динаміка процесу руху до Віри як до пікового,
актуального статусу Буття і є тією екзистенціальною Істиною,
яка виявляється в розумінні й сприйнятті Реальності навколишнього світу. А тому інваріантним ядром (етнічною індоєвропейською / язичницькою, а згодом і християнською константою) істини є її зв’язок із Сущим, що і є наявним, стабільним
(і.-є. *st) порядком.
Veridicus – «істинний», «правдивий», veratrix – «віщун»;
verax – «той, хто сповіщає істину, пророкує». Дослідники (Т.В. Васильєва, О. Мартиненко та ін.) відмічають, що
в пізнішій латині veritas стає юридичним поняттям і терміном, і в такий спосіб відбувається зближення істини і закону
[7; 15]. Проте все ж таки можна припускати первинну єдність
істини-закону (синкретичності), що цілком природно в рамках
ритуалу, який відтворює справжній міф, тобто міфічну істину
космічного закону, переданого людям богами. Те, у що можна було лише вірити (пор. укр. віра і лат. verus (-um) «істина»)
[15, c. 22–23]. Пор., лат. rīte «ритуал» та генетично споріднене
з ним давньоведійське rtá-, яке у Ведах позначало універсальний космічний закон, що забезпечував і перетворення хаосу
на порядок, і збереження основних умов існування Всесвіту
й людини, світу речей і світу духовних цінностей [22, с. 142].
Згодом з розвитком диференційованої свідомості «істина» і «закон» розділилися і стали термінологійними поняттями. При цьому семантичні зв’язки істини й закону послідовно
доводять у найновіших філософсько-етимологічних джерелах
і студіях [16]. Так, зокрема, М.В. Черников і Л.С. Перевозчикова у своїй статті переконливо демонструють, що витоки першозначень істини пов’язані зі стабільним порядком й етимологічно сягають слова устав у значенні «закон» [25, с. 147].
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Безумовно, устав, як і істина, зберігає у своєму морфемному складі і.-є. корінь *st, який пов’язаний із семантикою «установлення стабільності, порядку, укладання договору», в основі якого лежало надане усне (-т- випало унаслідок дії закону
спрощення приголосних в українській мові) слово, а тому
можна припустити походження слова устав від уста – «губи»
(див. вище перехід у значення «говорити»), а ще зі значенням
псл. кореня *sъt «стояти», від якого походить слово устої, тобто «порядки, норми, власне закони». Про це пише і О.М. Трубачов, коли говорить про розвиток семантичної структури слова
закон, пов’язуючи його першозначення з «установленням, регламентацією поведінки між людьми, їхніх обов’язків спершу
в язичницьких культурах» і доводячи закономірність того факту, що ця первісна семантика була доповнена згодом у християнстві новим смислом «установлення порядку від єдиного
Бога» [23, с. 103].
Діада «істина – закон» завжди розглядається крізь призму їхнього співвідношення з розумінням поняття «правда»
[20, с. 455–471].
У традиційній слов’янській етимології слово правда виводять із псл. кореня *prav- «прямий – який не відхиляється вбік»,
«правильний», «правий». Ці значення пов’язують як з просторовою орієнтацією, так і з моральною (зокрема і релігійною)
цінністю [25, с. 147–148]. З першого просторового первісного
значення «прямий» розвинулося друге – уже морально-ціннісне
значення з ідеєю «правильності» як проходження прямого, кращого шляху. Показово, що саме поняття шляху в давнині означало пряму дорогу, прокладену за оптимальним напрямом [19]. На
цій основі згодом виникають смисли вказівки на «правильний»
(прямий) шлях – звідси значення на зразок «скеровувати» та його
подальші семантичні зсуви у «керувати, наставляти (можливо,
звідси уже християнське: «наставляти на шлях істинний, тобто
праведний»), «керівник, наставник» та ін. (див. про це: [26]).
Безпосередньо морально-ціннісна сема архетипного значення «правий» диференціюється семами «діяти/чинити правильно, по совісті», «невинний», «чесний», «справедливий».
По суті, «правий» означає «такий, що є нормою, або вказує на
норму для наслідування» [12, с. 228; 29, с. 372].
Відповідно, правда виступає як загальне поняття для встановлення й дотримання норми, і у плані того, що приймається
за норму, і у плані виконання, реалізації норми (правду правити). Тому лексема правда мала такі першозначення, як «обітниця, обіцянка», «заповіт», «правила, закони – устав», «договір»,
«права» [24, с. 166]. Ці ж першозначення, як уже було прокоментоване вище, були характерними і для істини, і для віри.
Однак правда тяжіє все ж таки до знання нормативного
(прескриптивного) плану, в якому задається певна модель дії,
стратегія того, що і як праведна людина повинна робити. Тим
часом істина орієнтується на знання дескриптивного плану, де
визначається модель дійсного стану справ, модель сущого, сутності, наявності.
Висновки з дослідження і перспективи подальших
пошуків. Отже, ціннісне діахронійне ядро концептів ІСТИНИ
і ПРАВДИ у свідомості давніх українців формувалося шляхом
послідовного становлення світоглядних цивілізаційних засад
БУТТЯ (світобудови і світопорядку) індоєвропейців, а згодом
і праслов’ян.
Вихідна система значень і смислів ціннісно-світоглядної моделі світу, які започатковують й організовують порядок

людського існування, була спроектована на природне і культурне оточення людини. В язичницькій моделі світу порядок
і стабільність забезпечував ритуал (як віра в його обов’язкове
виконання для забезпечення зв’язків із богами) і культ дерева
як наочно-чуттєвого сприйняття світу, крона якого метафорично відчувалася як символічний верх – небо, для якого, власне,
і відбувався ритуал, стовбур – мислився як непохитна і міцна
віра в магічну силу ритуалу, коріння ж – як побутове існування – низ – земля.
Індоєвропейські й язичницькі слов’янські ціннісні константи
у добу християнізації під впливом ідеї трансцендентного Бога,
єдиного Бога-Творця продовжували кодувати установки, прийняті
як нормативні, проте з домінуванням уже концепту ВІРА.
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Stefanova N. Reconstruction of value and motivation
core of the concept Truth and Veracity
Summary. The article continues the discussion
about the origin of the lexemes truth and veracity from
the perspective of the theory of multiple etymology
suggested by V. M. Toporov, as well as from the standpoint
of the new cognitive and motivational comparativistics.
The issues of their semantic relationship are considered
and assumption that both lexemes as names of the concepts
TRUTH and VERACITY are in close semasiological relations
but are not absolute synonyms is supported. Special attention
is paid to the analysis of semantic transitions of the primary
meanings of the lexeme truth and their reflexes in the lexemes
exist, being, faith and veracity. The issues of the sacralization
of archaic person’ s ideas about truth, their tabooing by
sensual and visual metaphorization, and then metonymization,
are also discussed. The author consistently argues for
the reflection and further mentalization of primary ideas about
the truth in the mythological and syncretic consciousness
of Indo-Europeans and ancient Slavs, on the basis of which
their understanding of the value and civilization principles
of the world order and human existence as a whole were
formed. There are fragments of different etymologies
(and own comment to them), versions of interpretation
of phonomorphological and semasiological relations of IndoEuropean primary meanings of lexeme truth, the main of which
are: “something that is stable”, “something that corresponds to
reality”, “something that is real”, and “solidity”, “firmness”,
etc. The author traces the semantic transitions of these primary
meanings into the following sense: “to exist”, “to be”, “to
manifest”, which are reconstructed in the verb to be and also
demonstrate semantic reflexes with the word faith. We made
a preliminary assumption that the primary meaning of the word
truth was conceptualized into ethnic Indo-European constants
(value and motivation core), and then moved into the protoSlavic constants with already new dominants for that linguistic
and cultural (both sacred and profane) environment. They show
the process of movement to Faith, which is the Existential Truth,
and which manifests itself in the awareness of the world order
and world structure. It is proved that the semantic transitions
of the primary meanings of the word faith correspond to
the word veracity in the sense of “straight”, “right”, obviously,
the way to the cognition of truth.
As a conclusion, such hypothesis is proposed. In mythology
of Slavs and ancient Ukrainians as their descendants in
the process of gradual transition from paganism to Christianity
visual and sensual views about sustainability of genesis were
reproduced by material, cultural and cosmogenic artifacts,
associated with tree: “cosmogonic pillar”, “wooden pillar”,
“table”. Everything that seemed as an upright had semantic
reflexes with the word veracity, first of all, with one of its
meanings – “straight”, formed by metonymic transfer (trunk
as part of a tree) and contiguous to one of the meanings
of the word truth in the Church Slavonic language. It testifies
to the preservation of the archetypal core – the ethnic
constant of the Indo-Europeans – of the sacred holy tree in
the semantic structures of both words. The archetypical order
(TRUTH), starting the ritual by means of correct performance
of prescribed (as a certain order to be followed) rites, appears
as the TRUTH in the mythology of the Slavs and ancient
Ukrainians in particular.
Key words: the theory of multiple etymology, lexeme
Truth and Veracity, semantic transitions, primary meanings,
sacralization of archaic ideas.
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
Анотація. У статті досліджено лексичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів англійською
та українською мовою. Описано специфіку перекладу
науково-технічних текстів, лексичних і синтаксичних
особливостей жанру науково-технічної статті. З’ясовано,
що, крім спеціальної термінології, труднощами перекладу
наукових статей є наявність великої кількості в них загальнонаукових термінів. Окреслено жанрово-стилістичну
характеристику науково-технічних текстів, визначено
і проаналізовано їхні жанрові різновиди, лексичні та синтаксичні особливості; розглянуто специфіку перекладу
науково-технічного перекладу.
Увиразнено роль термінів у науково-технічних текстах
та їхньому перекладі, а також підходи до класифікації термінів у лінгвістиці. Проведено вибірку термінологічних
одиниць за допомогою спеціального інструмента програми для автоматизованого перекладу та аналіз обраних
термінологічних одиниць у тексті наукової статті. Проаналізовано прийоми перекладу складених термінологічних
одиниць, які містять у складі терміни на позначення ключових понять галузі. Розглянуто низку лексичних і синтаксичних особливостей, притаманних текстам науково-технічних статей, і труднощі їх перекладу. Представлено
комплексний аналіз специфіки перекладу жанру наукової
статті та проведено аналіз основних термінологічних одиниць у тексті науково-технічної статті на основі вибірки
термінології за допомогою програм для автоматизованого
перекладу. У статті визначено основні способи перекладу термінологічних одиниць у науково-технічних текстах
автомобільної галузі, запропоновано загальні рекомендації
щодо перекладу деяких лексичних і вирішення синтаксичних труднощів у жанрі наукової статті. Основними прийомами перекладу термінів-словосполук виокремлено переклад за допомогою калькування, використання родового
відмінка, використання різних прийменників, переклад
одного з членів словосполучення групою пояснюючих
слів і переклад зі зміною порядку компонентів атрибутивної групи. Виявлено, що найбільш поширеним методом
було використання родового відмінка.
Ключові слова: загальнонаукові терміни, міжгалузеві
терміни, вузькоспеціалізовані терміни, терміни-слова, терміни-словосполуки, терміни-абревіатури.

Постановка проблеми. У дослідженні специфіки науково-технічного перекладу важливим є поняття науково-технічного тексту. Для тлумачення значення лексеми перекладач
«виконує роль двомовного словника й пригадує знання про
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співвідношення певних лексичних одиниць, яке було встановлено іншими людьми й закріпилося в конкретній дискурсивній
спільноті» [15, с. 22]. Про власне процес перекладу йдеться
тоді, коли перекладач репрезентує значення тексту загалом,
тобто лексем, уплетених у вузький і широкий контекст (microtext/macro-text), що вимагає від перекладача прийняття конкретних рішень залежно від конкретного контексту [15, с. 22].
На це звернув увагу теоретик перекладу В.Н. Комісаров, який
наголошував, що «саме тексти і висловлення виступають безпосередніми об’єктами перекладу» [9, с. 36].
Посилена увага до проблеми перекладу науково-технічних
текстів зумовлена важливою роллю, яку відіграє він у міжнародній комунікації, оскільки наукові й технічні тексти призначені для збереження і передавання інформації, отриманої під
час процесу наукового пізнання [12, 13]. До типових ознак
науково-технічної літератури зараховують насиченість тексту
термінами та термінологічними сполуками, а також наявність
службових і вставних слів, скорочень, лексичних новоутворень
і реалій [10, c. 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В україністиці
функційні стилі мови вивчали Л. Васенко, В. Дубічинський,
П. Дудик, А. Коваль, О. Кримець та інші вчені. Стилістику англійської та української мов досліджували О. Дубенко, О. Пономарів, Л. Єфімов, І. Хомицька, О. Ясінецька, а жанрово-стилістичні аспекти перекладу описали В. Карабан та І. Корунець.
Мета статті – описати особливості перекладу науково-технічного тексту.
Виклад основного матеріалу. Фахова комунікація, головно
в межах однієї галузі знань (subject field), базується на словах
і висловленнях (термінах) як особливих одиницях спеціалізованої мови. Специфікою науково-технічних текстів є наявність
у них термінів, які не завжди зрозумілі людям, що не належать
до певної дискурсивної спільноти [14, с. 26]. Загалом, термін –
це слово чи комплекс слів, що співвідносяться з поняттям певної організованої галузі пізнання, вступають у системні відношення з іншими словесними комплексами й утворюють разом
із ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену
систему, яка характеризується високою інформативністю, однозначністю, точністю та експресивною нейтральністю [8, с. 21].
Термінологічні одиниці класифікують на основі різних
характеристик: форми та структури, значення, вживання
[5, c. 59], а також відповідно до походження і функцій, які вони
виконують у певному дискурсі [11, с. 85].
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Відповідно до спеціалізації терміни поділяють на такі:
1. Загальнонаукові терміни – використовують у різних
сферах науки й техніки. Їх вживають майже в усіх галузевих
термінологіях, наприклад: система, тенденція, закон, концепція, теорія, аналіз, синтез тощо. Необхідно зауважити, що такі
терміни в межах конкретної галузі можуть конкретизувати значення, наприклад: мовна система або закони милозвучності.
До цієї категорії зараховують і загальнотехнічну термінологію (машина, пристрій, агрегат), тобто терміни, які вживають
у більшості технічних сфер.
2. Міжгалузеві терміни – позначають поняття із суміжних
наукових і науково-прикладних дисциплін [10, с. 7], наприклад:
piston – поршень, ignition – спалах, compression – стиск, компресія, пальне, fuel – паливо тощо.
3. Вузькоспеціальні терміни – позначають поняття, що
відображають специфіку конкретної галузі, наприклад: exhaust
emission – викид вихлопних газів, fuel injection – упорскування
пального тощо.
Дослідники зазначають, що частка вузькогалузевих термінів у науково-технічній літературі не перевищує 25% [2, с. 108].
За функцією в тексті терміни поділяють на іменникові,
дієслівні, прикметникові, прислівникові.
За структурним (або граматичним) принципом [3, с. 71]
терміни поділяють на дві великі групи відповідно до їхньої
форми [4, с. 62; 11, с. 85]:
1) терміни-слова виокремлюють залежно від кількості
морфем у складі, їх можна поділити на такі:
− прості (simple) – кореневі (корінні або запозичені) або
похідні (derived) – утворені за допомогою суфіксації або префіксації [5, с. 14] слова, наприклад: fuel – пальне, engine – двигун, octane – октан тощо.
− складні (compounds) – терміни, що містять декілька
кореневих морфем (енергоємність, теплотворний, високооктановий, трубопровід (manifold), водорозчинний (watersoluble), carburetion, electromagnetic, тощо).
2) терміни-словосполуки – поєднання двох або більше
самостійних слів, що мають самостійне значення [11, с. 85], які
поділяють на такі:
− двокомпонентні: питома теплота – latent heat, октанове число – octane number, відпрацьоване тепло – waste heat,
водяна пара – water vapor;
− трикомпонентні: зріджений нафтовий газ – liquefied
petroleum, повітряний впускний патрубок – air inlet manifold,
дуже летка сполука – highly volatile compound, двигун внутрішнього згорання – internal combustion engine;
− полікомпонентні: сучасна система допомоги водієві –
advanced driver assistance system, спирто-бензинове моторне
паливо.
Вважають, що такі сполуки слів є більш характерними
для термінологічної лексики, ніж для загальновживаної лексики [11, с. 85]. Вони є проблемою для перекладачів, оскільки
визначити межі термінологічної сполуки часто буває складно.
У досліджуваній терміносистемі чільне місце посідають терміни-словосполуки, із яких найбільшу кількість становлять двокомпонентні термінологічні одиниці. Здебільшого такі одиниці
утворюються за допомогою іменника, до якого приєднуються
інші частини мови в препозиції або постпозиції [8, с. 231].
Відповідно до цієї класифікації виокремлюють інші категорії термінів, а саме: терміни-символи, абревіатури, літерні

умовні позначення, номенклатура [5, с. 15]. Іноді до цієї категорії зараховують акроніми та скорочення [11, с. 86]. Варто зазначити, що в науково-технічних текстах наявна значна кількість
термінів-абревіатур, що позначають вузькоспеціальні поняття конкретної галузі знань: CAN – Controller Area Network,
ADAS – Advanced Driver Assistance System, OBD – On-Board
Diagnostics, ECU – Electronic Control Unit, ICE – Internal
Combustion Engine, ДВЗ тощо. Такі термінологічні одиниці
є досить поширеними у науково-технічних текстах, оскільки виражають поняття у стислій формі, а також збільшують
щільність інформації в тексті.
Пропонують класифікації термінів-словосполук за морфологічним типом основного (стрижневого) слова [3, c. 72]:
1) субстантивні словосполуки;
2) ад’єктивні словосполуки;
3) дієслівні.
Більшість багатокомпонентних термінів у досліджуваній
терміносистемі є субстантивними словосполуками, оскільки
основне слово в них – іменник: стала швидкість – constant
speed, надмірні вихлопи – excessive emission, двигун згоряння –
combustion engine, одноокис вуглецю – carbon monoxide, зберігання пального – fuel saving, авіаційне пальне – aviation fuel,
стійкість до детонації – detonation resistance, густина енергії – energy density тощо.
Найбільш поширеними структурними зразками багатокомпонентних субстантивних термінів є такі:
1. N+N (іменник + іменник): octane number, injection system, engine block, gasoline engine, energy content, fuel pump, fuel
combustion; камера згоряння, блок двигуна, октанове число,
бензиновий двигун, згоряння пального тощо.
2. Adj+N (прикметник + іменник): conventional engine,
additional fuel, combustible substance, heating oil; авіаційне пальне, горюча речовина, моторне пальне, паливний насос, метиловий спирт, запальна свічка тощо.
3. N+N+N (іменник + іменник + іменник): air-fuel miture,
air-fuel ratio; швидкість поширення полум’я, компонент для
охолодження двигуна, система вприскування пального тощо.
4. Adj+N+N (прикметник + іменник + іменник): high
octane gasoline, high performance car, conventional diesel engine,
heavy-duty vehicle, flexible fuel vehicle; нижча теплота згоряння, октанова характеристика бензину тощо.
5. N+Adj+N (іменник + прикметник + іменник): температура вихлопних газів, викиди газоподібних відходів, двигун
внутрішнього згорання, пальне нафтового походження, оцінка
детонаційної стійкості тощо.
6. N+Part.I+N (іменник + дієприкметник + іменник):
engine lubricating oil, clean-burning-fuel, cold-starting fuel, nitrogen-containing compound тощо.
7. N+Part.II+N (іменник + дієприслівник + іменник):
petroleum-derived fuel, diesel-fueled car, gasoline-powered engine
тощо.
Лексика науково-технічних текстів характеризується монореферентністю, яка реалізується виключно в межах однієї сфери
знань. У словниках зазвичай подано кілька варіантів перекладу одного терміна, кожен із яких вживається у різних текстах.
У процесі перекладу важливим є визначити правильний відповідник у мові перекладу залежно від конкретного контексту.
За В.І. Карабаном, із перекладацької перспективи всі лексичні одиниці певного тексту можна поділити на дві категорії:
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ті, що мають відповідник у мові перекладу (одноеквівалентні
та багатоеквівалентні), й ті, що його не мають його (безеквівалентні одиниці) [7, с. 18]. Калькування у процесі перекладу
передбачає збереження структури речення або словосполучення, а кожне слово перекладається відповідними елементами
мови перекладу: aviation fuel – авіаційне пальне, dipole moment –
дипольний момент, high octane gasoline – високооктановий бензин, combustible substance – горюча речовина, exhaust gases –
вихлопні гази, octane number – октанове число тощо.
1. Приклади перекладу з використанням родового відмінка: combustion chamber – камера згоряння, fuel combustion – згоряння пального, energy density – густина енергії, flash point –
точка спалахнення, fuel injection – упорскування пального, fuel
combustion – згоряння пального, fuel consumption – витрата
пального, fuel feed – подача пального, ignition point – точка
запалювання.
2. Приклади перекладу з використанням прийменників:
engine load – навантаження на двигун, diesel-fueled car – авто
з дизельним двигуном, detonation resistance – стійкість до
детонації, flexible fuel vehicle – автомобіль із гнучким вибором
пального.
3. Приклади перекладу групою пояснювальних слів: cetane
additive – присадка, що покращує октанове число, clean-burning fuel – пальне, що повністю згорає, ignition improver – присадка, що покращує згорання пального, nitrogen-containing
compounds – сполуки, що містять азот.
4. Приклади перекладу зі зміною порядку членів атрибутивної групи: automobile repair plant construction project – проєкт будівництва авторемонтного заводу.
Термін «fuel» є частиною термінологічних словосполук, які
за структурою поділяють на такі:
1) іменник + іменник (N1+N2): fuel savings, fuel consumption, fuel conservation, fuel economy, fuel efficiency, fuel input, fuel
usage;
2) прикметник + іменник (Adj+N): fossil fuels, diesel fuel;
3) іменник + іменник + іменник (N1+N2+N3): truck fuel
consumption, fuel cell vehicle;
4) прикметник + іменник + іменник (Adj+N1+N2): diesel
fuel tank , dual fuel management, excess fuel consumption.
Термін «engine» часто перекладають як машина, двигун,
локомотив, знаряддя, механізм, засіб. Цей термін часто сполучається з іншими словами, утворюючи термінологічні сполуки,
які структурно поділяють на такі:
1) іменник + іменник (N1+N2): combustion engines, engine
operation, engine throttle, engine power, engine warranty, engine
manufacturers;
2) іменник + іменник + іменник (N1+N2+N3): truck engine
performance, engine operation conditions, engine air intake;
3) прикметник + іменник + іменник (Adj+N1+N2): internal combustion engine.
Термін «hydrogen» позначає хімічний елемент водень. Він
є однозначним в усіх контекстах, а також майже не сполучається з іншими словами для утворення складених термінологічних
одиниць. Термін має один словниковий відповідник, а отже,
переклад є значно простішим, ніж у випадку з багатоеквівалентними одиницями: “Hydrogen is considered to be an ideal energy
carrier for low-carbon vehicles in the near future”. – «Водень
вважають ідеальним енергоносієм для низьковуглецевих транспортних засобів у недалекому майбутньому».
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Термін «vehicle» є багатозначним: сухопутний засіб пересування або перевезення (автомобіль, велосипед, сани), автомобіль, автотранспортний засіб; носій, літальний апарат,
(for, of) засіб або знаряддя (вираження, поширення); провідник
(ідей); провідник (звуку, світла); розчинник (хім.) тощо.
Термінологічні одиниці зі словом «vehicle» мають таку
структуру:
1) прикметник + іменник + іменник (Adj+N1+N2):
remote vehicle diagnostics, online vehicle monitoring;
2) прикметник + іменник (Adj+N1): low-carbon vehicles,
CAN-equipped vehicle;
3) іменник + іменник (+ іменник) (N1+N2(+N3)): vehicle
manufacturers, vehicle applications, fuel cell vehicles.
Здебільшого під час перекладу термінологічних одиниць,
що містять у складі fuel, engine, hydrogen, vehicle, використано
прийом перекладу за допомогою родового відмінка.
Термінологічні одиниці моделі іменник + іменник
(N1+N2) перекладають за допомогою:
‒ складеного терміна, де український відповідник N1 вжито у формі родового відмінка постпозитивним означенням до
відповідника N2: fuel savings – збереження пального, fuel consumption – споживання пального, fuel conservation – економія
пального, fuel input – подача пального; engine operation – робота двигуна, engine throttle – дросельний клапан двигуна, engine
power – потужність двигуна; hydrogen addition – додавання
водню; hydrogen generator – генератор водню;
‒ складеного терміна, де N2 трансформується в словосполучення, яке містить безпосередній відповідник іменника N2:
fuel efficiency – ефективність згоряння пального; engine throttle –
дросельний клапан двигуна; N1 трансформується у словосполучення, у якому міститься безпосередній відповідник N1: vehicle
manufacturer – виробник автотранспортного засобу; vehicle
applications – додаткові функції автотранспортних засобів;
‒ складеного терміна, де український відповідник іменника N1 трансформується в прийменниково-іменникове словосполучення: engine warranty – гарантія на двигун.
У науково-технічних текстах часто уживають абревіатури,
що позначають різноманітні поняття: СAN, ADAS, NAVTEQ,
KPI, GSM, OBD, ECU, LV, HHO. Такі терміни викликають труднощі у процесі перекладу науково-технічних текстів, оскільки
за скороченою формою часто важко визначити правильний
варіант перекладу. Наприклад, термін CAN можна перекласти
як computer-assisted note-taking, content addressable network,
calcium ammonium nitrate, Climate Action Network, controller
area network тощо. Для адекватного перекладу необхідно уважно розглянути безпосереднє оточення, у якому вжито терміни,
а також ширший контекст. Є декілька способів перекладу термінів-абревіатур.
1. Переклад із використанням відповідного скорочення
(уже наявного) у мові перекладу, наприклад ECU (Electronic
Control Unit) – ЕБК (Електронний блок керування).
2. Переклад із використанням повної форми терміна-абревіатури мовою перекладу, якщо в мові перекладу абревіатури-відповідника англомовного терміна немає: GSM (Global System for Mobile Communications) – Глобальна система
мобільного зв’язку.
3. Уживання в тексті перекладу абревіатури мовою оригіналу з поясненням українською мовою: СAN (Controller Area
Network) – Локальна мережа контролерів CAN.
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Висновки. Отже, основними труднощами перекладу наукових статей є наявність великої кількості в них загальнонаукових термінів, які використовуються у науковій літературі різних
галузей, для опису різних базових понять і процесів. Основними прийомами перекладу термінів-словосполук є переклад
за допомогою калькування, використання родового відмінка,
використання різних прийменників, переклад одного з членів
словосполучення групою пояснюючих слів і переклад зі зміною порядку компонентів атрибутивної групи.
1.
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Bolotnikova A., Bechkalo N. Specificity of scientific and
technical texts translation
Summary. The article explores lexical and stylistic features
of scientific and technical texts in English and Ukrainian.
The specificity of scientific and technical texts translation is
described, lexical and syntactic features translation of scientific
and technical articles. It has been found that, in addition to
special terminology, the difficulty of translating scientific
articles is the availability of a large number of general
scientific terms. The genre-stylistic characteristics of scientific
and technical texts are outlined, their genre varieties, lexical
and syntactic features are defined and analyzed; the specifics
of scientific and technical translation are considered.
The role of terms in scientific and technical texts and their
translation as well as approaches to the terms classification
in linguistics are expressed. The terminology units were
sampled using a special program tool for automated
translation and selected terminological units in the text
of a scientific article were analyzed. The methods of complex
terminological units translation, which contain terms for
designation of key concepts of the field, are analyzed.
A number of lexical and syntactic features inherent in
the texts of scientific and technical articles and the difficulties
of their translation are considered. A comprehensive analysis
of the translation specificity of the scientific article genre is
presented and the analysis of the basic terminological units
in the text of scientific and technical article is carried out
on the basis of terminology sampling using programs for
automated translation. The article defines the basic ways
of terminological units translation in the scientific and technical
texts of the automotive industry, general recommendations for
the translation of some lexical and syntactical difficulties in
the genre of a scientific article are offered.
Key words: translation, scientific and technical translation,
terms, general terms, cross-industry terms, highly specialized
terms, terms-words, terms-phrases, terms-abbreviations.
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МОВНІ ЗАСОБИ СТИЛІЗАЦІЇ В РОМАНІ В. МАЛИКА
«ТАЄМНИЙ ПОСОЛ»: ОРИГІНАЛ І ПЕРЕКЛАД
Анотація. У статті розглядається проблема стилізації в тексті перекладу історично-пригодницького роману.
Оскільки історичний роман змальовує події минулої дійсності, то автор і перекладач мають використовувати окремі
стилетвірні засоби, що відбивають часову, соціокультурну та ментальну специфіку твору. Переклад таких текстів
створює цілу низку лінгвістичних труднощів, і завданням
перекладача є збереження початкової глибини стилізації
під час перекладу твору іншою мовою. Через багатоплановість і неоднозначність потрактовування питання стилізації
в оригіналі та перекладі сучасні дослідники продовжують
активно обговорювати визначення принципів стилізації
мови та засобів відображення певної епохи. Проте подібні
роботи найчастіше присвячені лише одному лексичному
класу слів (застарілій лексиці або фразеологізмам), а не розглядають сукупність мовних засобів, використаних у творі. Пропонована розвідка передбачає визначення мовних
засобів стилізації в оригінальному та перекладному текстах історичного роману В. Малика «Таємний посол», суті
загального поняття стилізації та поняття «історична стилізація», визначення основних засобів відтворення історичної дійсності у романі, здійснення порівняльного аналізу
засобів мовної стилізації в текстах оригіналу та перекладу.
Російський варіант твору аналізується в авторстві Є. Цвєткова. Перекладацька мовна архаїзація, або темпоральна (часова) мовна стилізація – збереження за допомогою
лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів зв’язку
сучасної мови перекладу з рідною мовою більш ранніх
часів, для створення особливого стилістичного ефекту
співвіднесеності з минулим. Для створення історичного
простору використовуються темпоральні маркери – хронологічно маркована лексика. Ця лексика є основним мовним засобом стилізації тексту. До хронологічно маркованої
лексики належить застаріла лексика, зокрема історизми
та архаїзми. Застарілі слова як компонент мови володіють значними стилістичними можливостями. Стилістичні
функції застарілих слів виявляються в максимальній реалізації цих можливостей у контексті.
Ключові слова: стилізація, історична стилізація, колорит, темпоральність, лексема, оригінал, переклад.

Постановка проблеми. Формування історично-пригодницьких романів найчастіше відбувається не в тих соціокультурних умовах, про які пише автор. Але текст художнього
твору повинен бути відображенням тогочасної дійсності, для
чого сучасні автори вдаються до мовної стилізації тексту. Переклад подібних творів має певну специфіку, що створює низку
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лінгвістичних труднощів у процесі роботи з текстом. Головним
завданням автора під час написання історичного твору є створення атмосфери певної епохи, а завданням перекладача є збереження початкової глибини стилізації під час перекладу твору
іншою мовою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі
перекладу творів пригодницько-історичного жанру однією
з основних проблем для перекладача є часова віддаленість твору у випадках, коли змальовувані автором події відбуваються
в далекому минулому. Свого часу різні аспекти особливостей перекладу подібних творів досліджували такі практики
та теоретики художнього слова, як В. Виноградов, Є. Еткінд,
Ю. Бєлєнкова, М. Новикова, Н. Рудницька. Питання історичної
та часової стилізації розглядав у своїй праці «Практика перекладу: з досвіду перекладача» С. Ковганюк. Зокрема, він наголошував на тому, що «на кожному кроці перекладач натрапляє
на архаїчні явища, які вимагають смислового, семантичного,
стилістичного перекладу» [6, с. 188]. Через багатоплановість
і неоднозначність потрактовування питання стилізації в оригіналі та перекладі сучасні дослідники продовжують активно
обговорювати проблему визначення принципів стилізації мови
та засобів відображення певної епохи.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Тему мовної стилізації науковці розглядають опосередковано. Термін «стилізація» та різні його тлумачення вживаються в роботах зі стилістичного потенціалу хронологічно
маркованої лексики в історичних романах [3], у дослідженнях
із жанрово-стильових особливостей творів. Але подібні роботи найчастіше присвячені лише одному лексичному класу
слів (застарілій лексиці або фразеологізмам), а не розглядають
сукупність мовних засобів, використаних у творі.
Метою статті є визначення мовних засобів стилізації
в оригінальному та перекладному текстах історичного роману
В. Малика «Таємний посол». Російський варіант твору аналізується в авторстві Є. Цвєткова. Для досягнення поставленої
мети маємо визначити сутність загального поняття стилізації
та поняття «історична стилізація» зокрема; визначити основні
засоби відтворення історичної дійсності у романі та здійснити
порівняльний аналіз засобів мовної стилізації в текстах оригіналу та перекладу.
Виклад основного матеріалу. Поняття стилізації є однією
з найсуперечливіших наукових категорій, що зумовлено використанням цього терміна не лише у лінгвістиці, а й в інших
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дисциплінах. У загальному сенсі стилізація – надання творові мистецтва характерних рис певного стилю, особливостей
чиєїсь творчої манери і таке інше. Проте сьогодні актуальним
залишається питання визначення стилізації як «відтворення
колориту якої-небудь епохи в образах і стильових особливостях
літературного твору» [10], що є тотожним поняттю «історична
стилізація».
Оскільки пропонована розвідка присвячена не лише мові
тексту оригіналу, але й мові перекладу, то слід згадати про таке
поняття, як перекладацька мовна архаїзація або темпоральна (часова) мовна стилізація – збереження за допомогою лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів зв’язку сучасної мови перекладу з рідною мовою більш ранніх часів для
створення особливого стилістичного ефекту співвіднесеності
з минулим [1].
Історична стилізація вимагає від автора історичного твору
створення певного темпорального простору, що є виправданим
за умови зображення подій, які відбувалися за кілька століть до
написання твору. Для створення подібного простору використовуються темпоральні маркери – хронологічно маркована лексика. Ця лексика є основним мовним засобом стилізації тексту.
До хронологічно маркованої лексики належить застаріла
лексика, зокрема історизми та архаїзми. Застарілі слова як компонент мови володіють значними стилістичними можливостями. Стилістичні функції застарілих слів виявляються в максимальній реалізації цих можливостей у контексті [3].
Н. Еднералова класифікує історизми та архаїзми в аспекті
їхньої належності до таких тематичних груп: 1) побутової лексики; 2) особистісно-фізіологічної і психологічної лексики; 3) суспільно-політичної лексики; 4) економічної лексики; 5) військової
лексики; 6) лексики культури, виховання і освіти; 7) лексики
природи, простору, часу; 8) науково-технічної лексики [5].
Тетралогія В. Малика «Таємний посол» розповідає про
боротьбу українців проти турецько-татарських завойовників
у другій половині XVII століття, про козаків і часи Запорізької
Січі. Відповідно, основна група застарілих слів, які стилізують
текст і надають достовірності, це військова та побутова лексика, наприклад, на позначення предметів одягу тощо.
Назви предметів одягу дають змогу відтворити в уяві читача образ козака, що сприяє зануренню в атмосферу того часу.
В оригіналі тексту роману вживаються історичні назви, яким
одразу подається трактування: « … і широким шкіряним поясом – чересом» [9]. Черес був поширений серед гуцулів, що
додає певного колориту образу воїна. Проте в перекладі цю назву атрибуту одягу перекладено як старый кожаный пояс [8],
що певною мірою не тільки змінює сприйняття читачем образу
головного героя, але й не виділяє його з низки інших чоловіків. Не зайвим буде зазначити, що переклади низки історичних
романів В. Малика здійснювалися за радянських часів і мали
обовʼязково відповідати принципам політики КПРС щодо уніфікації та нівелювання будь-яких проявів національних рис
того чи іншого народу, що входили тоді до складу СРСР.
В оригіналі тексту часто вживаються слова на позначення
військових козацьких чинів, як-от отаман, гетьман, кошовий.
Такі темпоральні маркери є імпліцитними, але репрезентують
нечітко окреслені часові періоди, оскільки номінації на означення козацьких військових регалій були активно вживаними
протягом тривалого історичного періоду. У тексті роману вживаються менш відомі найменування, такі як джура – на Україні

в XVI –XVIII ст. – зброєносець у козацької старшини [12]. Такі
номінативні лексеми відсилають читача до більш чітких хронологічних рамок розгортання подій у творі.
Текст роману репрезентує номінації загальновідомих предметів одягу та побуту, що не потребують трактування: жупан,
сорочка, свитка, кобза. Ці слова абсолютно ідентичні в українському варіанті роману та російськомовному перекладі: поверх
малинового жупана [9] – поверх надетого уже жупана [8].
Перекладаючи тексти історичної тематики, перекладач найперше стикається з проблемою адекватного й правдивого відтворення національного колориту оригінального тексту, його
особливого забарвлення, пов’язаного з ментальністю та культурою народу. Тому заради максимального збереження культурно-маркованої лексики перекладачі часто вдаються до прийому
транскрибування.
Усю лексику, яка виступає маркером стилізації тексту перекладу, можна поділити на дві умовні групи. До першої належать
ті поняття, для яких у мові перекладу відсутні лексичні відповідники, оскільки серед номінацій явищ, предметів матеріальної та духовної культури окремого народу немає відповідних
референтів позамовної дійсності [4]. До таких одиниць належать укр. жупан, запорожець, кобзар, кошовий, хутір тощо.
Іноді для перекладу одного поняття перекладач використовує
різні лексеми. Наприклад, українська лексема курінь у «Словнику української мови» має таке тлумачення: «3. іст. Окрема частина запорізького козацького війська; 4. іст. Житло
козаків, що складали таку частину війська» [12, Т. 4, с. 409].
Текст російського перекладу злебільшого укр. курінь подає як
курень, проте трапляються випадки, де зазначена назва перекладається як хата, що в українській мовній традиції має таке
значення: «1. Сільський одноповерховий житловий будинок»
[12, Т. 11, с. 29], що відповідає тлумаченню в російській мові:
хата – В Укpaинe, в Бeлopyccии, нa югe Poccии: кpecтьянcкий
дoм [11]. До другої групи входять лексеми, які мають відповідники у російській мові.
Ж. Колоїз до імпліцитних засобів стилізації відносить використання антропонімів, які є історичними особами, що належали до певного часового періоду. Антропонімні темпоральні
маркери є більш точними, ніж історизми та архаїзми, оскільки
демонструють часові межі, що вимірюються не лише століттями, але й роками, місяцями, днями [7]. В оригіналі та перекладі роману «Таємний посол» В. Малика згадуються такі відомі
історичні постаті, як Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко,
Іван Самойлович тощо. Окрім того, специфіка твору дає читачеві контекстуальну ретроспективу історичних подій. Наприклад: «Невже це ти той Сом, що під Берестечком приніс
Хмельницькому звістку про зраду татар? <...> Здається, ти
разом з Хмельницьким кинувся наздоганяти хана?» [9]. Мова
йде про битву під Берестечком у 1651 році – наймасштабніший
бій, який відбувся між Військом Запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького і союзним йому кримсько-єдисанським татарським військом Ісляма III Ґерая з одного боку,
та армією Речі Посполитої під командуванням Яна ІІ Казимира – з іншого. До історизмів також можна віднести використання тогочасних назв одиниць вимірювання (кварта, барило)
та грошових одиниць (таляр).
У романі змальовуються не лише українці, їхній побут, але
й татари. В оригіналі тексту можна натрапити на такі лексеми, як
чамбул, кварцяне військо, яничар: «Я мало не наткнувся на один
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бамбул» (татар. загін); «За такими стінами можна відсидітись
не те що від орди … а й від кварцяного війська чи від яничарів» [9]. Якщо архаїзми та історизми на позначення українських
реалій розшифровуються нечасто, то до подібних турецьких
і татарських слів або виразів і в оригіналі тексту, і в перекладі
подаються посилання з коментарями. Наприклад, кварцяне військо (іст.) – наймане військо польських королів XVI – XVIII ст.
Назва походить від вартості його утримання – чверті («кварця»)
доходів короля; яничари (тур.) – у султанській Туреччині – солдат регулярної піхоти, створеної в XIV ст. з військовополонених,
а також християн, обернених у мусульманство [12].
Лексичне поле російського перекладу роману «Таємний
посол» засвідчує той факт, що для іншомовних слів, вжитих
у творі, було знайдено російські відповідники або замінено на
синоніми. Наприклад, турецьке слово спагія (воїн-вершник,
багатий землевласник) перекладач подає як рос. турок. Наприклад: «… ми весь час були в одного спагії, багатого турка»
[9] – последние годы мы все время были у одного богатого
турка [8]; замість татарського чамбул використовувалося його
трактування – рос. конный отряд: «… я мало не наткнувся на
один бамбул» [9] – я чуть было не наткнулся на их конный
отряд [8]. Але в тексті перекладу залишилися такі турецькі
слова, як ага (хазяїн, господар), ханум (жінка) [8].
Є. Цвєтков не зберіг усіх турецьких і татарських слів, але
натомість він краще стилізував розмову турків і татар, зробивши її більш схожою на мову іноземця. У тексті оригіналу акцент
іноземця створювався за допомогою оглушення дзвінких приголосних у словах: Туже топре! (Дуже добре!), торогий труже (дорогий друже) [9], але випадки такої стилізації трапляються нечасто і тому створюється враження, що українською
турки розмовляють не гірше за самих українців. На противагу
цьому в російськомовному перекладі для того, щоб передати
акцент іноземців, використовується неузгодження слів у роді
іменників і прикметників – зачем такая разговор, займенників і дієслів – недаром моя делал такой опасный поход [8],
що є найпоширенішою проблемою адаптації під час вивчення
іноземних мов. Наприклад: «Безперечно. Я ж думаю, що не
перевелися ще на Україні красиві дівчата?» [9] – Конечна. Моя
думает, будут ещё на Украине красивые девчата? [8]. До мовних засобів стилізації тексту оригіналу також можна віднести
використання діалектизмів для типізації героїв як засіб стилізації мовлення. Наприклад, суточки – проход, вуйко – дядюшка
, куріпка – курчёнок (у значенні «курка»). Через манеру розмови, лайку автор підкреслює, що козаки походили зі звичайних
сімей: (лихий би вас побрав – шайтан бы вас забрал, матері
твоїй ковінька – черт его дери).
Як було зазначено вище, основними лексичними засобами
стилізації українського оригіналу роману «Таємний посол»
В. Малика є використання історизмів, антропонімів, діалектизмів, які дали змогу повністю відтворити атмосферу тієї епохи та мовлення народу тих часів.
Одиницями, які сприяють стилізації розмовності на синтаксичному рівні, є специфічні способи вираження головних і другорядних членів речення. Серед простих дієслівних присудків
стилістично маркованими є ті, що виражені дієсловами, транспонованими з розмовного мовлення. Наприклад: так міцно
очепірився / больно вцепился; шамкотіти / бормотать; попомахаєш костуром / намахаешься клюкой; пошклубаєшся у своїй пам’яті / пороешься в памяти [9; 8]. Синтаксичні засоби
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стилізації, які були присутні в оригіналі, перекладено було не
такими ж самобутніми маркованими розмовними дієсловами,
а звичайними загальновживаними нейтральними одиницями,
що суттєво вплинуло на колоритність тексту перекладу.
Висновки. Під час порівняння мовних засобів стилізації
в тексті оригіналу та тексті перекладу було виявлено, що арсенал мовних засобів (перш за все лексичних) у тексті оригіналу
значно ширший, ніж у російськомовному перекладі. Завданням
перекладача є відтворення тексту оригіналу зі збереженням
національної специфіки мови та колориту, а в цьому випадку
втрачено дуже велику кількість хронологічно маркованої лексики, яка збагачувала смислову та емоційно експресивну мову
історичної прози, підсилювала її виразність.
Надалі перспективним є більш детальне дослідження перекладацьких трансформацій, до яких удаються перекладачі під
час роботи над історичними романами, особливо під час перекладу культурно маркованих лексем.
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Bredenko N., Naumova T. Language means of
stylization in V. Malik’s novel “The secret ambassador”:
original and translation
Summary. The article deals with the problem
of stylization in the translation of a historical adventure novel.
As the historical novel portrays the events of the past reality,
both the author and the translator have to use separate stylistic
means that reflect the temporal, sociocultural and mental
specificity of the work. Translation of such texts creates
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a number of linguistic difficulties and a translator’s task is
to preserve the initial depth of stylization when translating
the work into another language. Due to the multifaceted
and ambiguous interpretation of stylization issue in the original
text and in the translation, contemporary researchers continue
to debate the definition of the principles of language styling
and the means of reflection of a particular era. However, such
works often focus only on one lexical class of words (obsolete
vocabulary or phraseology), rather than considering the totality
of linguistic means used in the work. The proposed study
involves the definition of linguistic stylization of V. Malik’s
historical novel “The Secret Ambassador”, the essence
of general concept of stylization and the concept of historical
stylization, the definition of the main means of reproduction
of historical reality in the novel, the comparative analysis
of the means of linguistic stylization in the original

and translation texts. The Russian version of the work is
analyzed by E. Tsvetkova. Translational linguistic archaization
or temporal linguistic stylization is preservation through
lexical, morphological and syntactic means of communicating
the modern language of translation with the native language
of earlier times, to create a special stylistic effect of correlation
with the past. Temporal markers and chronologically marked
vocabulary are used to create historical space. This vocabulary
is the main linguistic means of styling text. Chronologically
marked vocabulary includes outdated vocabulary, including
historicisms and archaisms. Obsolete words, as a component
of language, have considerable stylistic potential. The stylistic
functions of outdated words may be identified in the maximum
implementation of these features in context.
Key words: stylization, historical stylization, color,
temporality, tokens, original, translation.
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PECULIARITIES OF THE TRANSLATION
OF ENGLISH ECONOMIC TERMS INTO RUSSIAN
Summary. The article deals with the translation of economic
terms being in a great demand due to the development
of such aspects of economic activity as a bank system, finance,
audit, accounting, marketing, international trade. The aim
in translating economic terms is to convey the most correct
translation taking into account the differences existing in
economic realities of the countries. The article dwells upon
lexical and grammatical features and the equivalence of terms.
It is emphasized that due to the typological differences
between Russian and English certain semantic differences
should be observed when translating terms. The article deals
with the analysis of the essential characteristics, which
define general and special peculiarities of the notion “term”.
Different approaches of scientists regarding the translation
methods of the terms are revealed in the article. The article
describes various types of terms in terms of morphology
and according to the number of their constituent components.
It presents the analysis of the most common terminology
models. The examples given in the article prove that economic
terms cannot be characterized as “lexical units” indifferent
to the context. The presence of synonymous connections
and ambiguity confirm the relevance of the study. The
article provides a description of terminilogical vocabulary
requirements: accuracy, unambiguity, brevity, consistency,
stylistic neutrality, indifference to the context, the absence
of synonyms and homonyms, etc. Since in Russian and English
multicomponent terms numerically prevail over singleelement ones, special attention is given to different methods
of multicomponent terms translation: tracing, the use
of the genitive case, functional replacement, compression,
addition, modulation, a combination of several translation
methods. It is stressed that in the process of translating
multicomponent terms it is necessary to perform semanticsyntactic analysis, as a thoughtful analysis of the term is
the key to a successful translation.
Key words: term, economic term, translation method, one
element term, multicomponent term, terminology, terminology
model.

The topicality of the article. One of the characteristics of the present
time is globalization, which is accompanied by the interpenetration
of the economies of different states. Economic interaction requires
overcoming all kinds of barriers – not only political, legal, customs,
but also communicative. Therefore, in the field of economics there
is a need to develop an internationally accepted terminological fund
and to create lexicographic sources containing a qualitative translation
of economic terms. In addition, the economic sector is constantly
evolving and its forms and content are transforming. These processes
also cause changes in the lexical composition serving the speech
interaction of economic sector communicators.
New economic models have emerged, which has led to
the creation of a new system of terms and the appearance
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of difficulties in translating economic texts, which have rushed to us
from abroad and are of particular interest to study. The translation
of economic terms in a modern world has been in a great demand
due to the development of a bank system, marketing strategy,
management of organizations and international trade. A teacher,
a student or a translator can translate the economic text, but its
sense will be false because of poor knowledge of economics. While
translating economic terms from English into Russian one faces
different types of documentation (customs, banking, stock exchange,
audit, finance, etc.), and only an economist can understand this
information. Thus, a teacher, a student or a translator should possess
not only linguistic knowledge, but also knowledge of economics.
Innovation technologies, finance and banking, stock exchanges
and investments, marketing, management systems, audit, insurance
and much more are all different aspects of economic activity. Each
system in terms of linguistics has its own structure of terms, which
is sometimes common to several systems at the same time. Thus,
terminology comes to the fore as a special layer of a language that
makes business communication possible. The aim in translating
economic terms is to convey the most correct translation taking
into account the differences existing in the economic realities
of the countries. It can only be achieved if equivalent terms are found.
The task in our case is not always simple, since many terms
appeared in the Russian language have relatively recently been
borrowed from the same English language, and the concepts to
which they correspond are either completely absent or just formed
under the influence of our economic realities. In this regard, it is
practically impossible to give an absolutely accurate translation
of one or another term, since the conditions for economic activity
are different in different countries. That is, without a deep
knowledge of the subject “economics” and the peculiarities of its
application in the particular country, the translation of terms will be
inadequate to some extent.
The previous studies. In spite of the stable and continuous
progress in translation of special terms and texts in different spheres
of scientific-technical activity, the research on the form and content
of special terms and ways of their translation has never been stopped.
The problem of term-systems and terminology models formation
and methods of translating English terms have been of great interest
for a great deal of linguists for a long time.
The theoretical basis of the research were the works
of famous authors on the problems of term-system functioning:
M.M. Glushko, A.A. Reformatskyi, D.E. Rosental, M.A. Telenkova,
D.S. Lotte, P.A. Florenskyi and others. A great number of scientists
devoted their works to different aspects of translation science:
L.S. Barkhudarov, R.F. Pronina, Y.I. Retsker, Zh.-P. Vine
and Zh. Dardelne, V.N. Komissarov, V.A. Tatarinov.
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Multicomponent terms, existing in texts of different specialities,
have become the object of special interest many times. The termsystem of economic theme in the translation aspect was presented
in the works of S.A. Frolova, T.S. Schuliukina, Zh.V. Lesnikov,
V.I. Karaban and other scientists. They have different conceptions
on the ways of term translation. These disagreements make it
necessary to examine and amplify different translation techniques.
The aim of the article is to analyze the specific features
of structure, semantics and translation of English economic termwords and term-phrases into Russian (on the basis of English
texts on economics) and explain the importance of adequate
terminology translation.
Discussion. The relevance of this topic is due to the need for
studying terminology and how to translate it in economic texts. It
should be taken into account that when translating economic texts
or terms it is important to consider their lexical and grammatical
features. Speaking about the equivalence of terms, it should
be noted that due to typological differences between Russian
and English, certain semantic differences are observed when
translating terms. Many terms may be terms in different areas. It is
also possible to use several special lexical items. In this regard, we
can talk about the ambiguity, homonymy and synonymy of terms.
In terms of morphology, terms are divided into simple (share,
account, supply, demand, lease, tax), derivatives (productivity,
performance, liquidity, movables, profitability, mobility), complex
(stockshare, stockholder, warehouse, turnover, wageworker,
wallflower, stakeholder), phrases (bank account, opportunity costs,
marginal utility, equity capital, capital goods, sales promotion, stock
exchange), abbraviations (LLC – limited liability company, ASA –
American Standards Association, BT – Board of Trade, VAT – value
added tax, GDP – gross domestic product, GNP – gross national
product, IMF –the International Monetary Fund). Depending on
the number of their constituent components, the term-combinations
can be two-term, three-term and polynomial [3, p. 32–34].
Terminology is an extensive class of special vocabulary with
a large content of international words. Many terms are borrowed
from language to language or through another language, as well as
many are of Greek-Latin origin. With the help of the term you can
clearly and briefly convey the essence and content of the designated
object. It is characterized by correlation with a precisely defined
concept and striving for unambiguity within the same terminology,
therefore many English terms have constant lexical correspondences
in the Russian language: depositor – вкладчик, income – доход,
auction – аукцион, share – доля, часть, slump – падение, упадок,
fluctuation – колебание, неустойчивость.
As recommendations, when translating terms it is necessary to
rely on context. An explanatory dictionary or reference source can
help clarify the meaning of a term. For example, the word “rate”
means «ставка» in the phrase “interest rate”, but in the phrase
“inflation rate” it means «уровень». The word “value” means
«стоимость», but in the phrase “advertising value” it means
«действенность» [11, p. 155]. It is also necessary to take into
account geographical and regional geographic realities, to be able
to “pick up the lexical correspondence of a term or use tracing when
there is no equivalent in the source language”, “check the use of one
or another English term in the original before” [1, p. 115–116]. Thus,
when translating terms, it is necessary to take into account the scope
of their application and context, as well as semantic connections
between components in terms of phrases.

As practice shows, the greatest difficulty in translating economic
terms are terms that consist of two words or more and denote
a single concept or phenomenon of economic activity. In Russian
and English, multicomponent terms numerically prevail over singleelement terms. In this regard, it seems reasonable to pay special
attention to multi-element terms. V.A. Sudovtsev understands
“terminological phrases, which are semantic integral combinations
of two or more words, connected with the help of a preposition or in
a direct way” [10, p. 53].
Translation of terms and phrases always causes certain difficulties.
The technology for translating multicomponent terms involves first
of all an appeal to the determining component (main word), which
is a generic concept in relation to the whole term and often expresses
the main meaning of the term. This is indicated by experts in the field
of translation activity: “The translation of terms and phrases begins
with the translation of the noun, which is the main component,
and then each semantic group is translated sequentially, most often
from right to left” [8, p. 21]. Depending on whether the translation
language has direct correspondences to the units of the original
language, Y.I. Retsker introduces concepts such as analogue
and equivalent. According to his works, three main types of term
translation can be distinguished: 1) translation using equivalent;
2) search for an analogue; 3) descriptive translation [8, p. 74].
But not each term has one single translation option
(equivalent). Equivalent is not only a word, but also a phrase. And
since descriptive translation is most often used in the translation
of terms, the creation of bulky terms should be avoided, unless
the use of a shorter version of the translation does not impair
the transmission of meaning and meets the communicative task.
When translating the term, one must remember that the main
component should denote the category to which the object belongs,
express the generic concept, and the determining component should
reflect characterizing features that distinguish it from other objects
or phenomena of the same kind.
When translating multicomponent terms, it is necessary to
establish a keyword and internal semantic connections [6, p. 49].
For example, if you translate the term “quality control report”,
first we translate the keyword “report” – «отчет», then “control” –
«контроль» and then the word “quality” – «качество». As a result,
we obtain – «отчет о контроле качества». Some more examples:
“manufacturing cost sheet” – смета издержек производства,
“single-firm monopoly” – монополия одной фирмы, “assets
valuation reserve” – резерв оценки имущества, “overseas market
research” – изучение зарубежных рынков сбыта.
Due to the difference between the language systems
of the Russian and English languages, when translating the text
you have to swap the defined and defining word, i.e. the defining
word in the source language should express the generic concept in
the translating language. R.F. Pronina [7, p. 20–21] offers five basic
techniques for translating multicomponent terms:
1) translation using Russian words and phrases, literally
reproducing words and expressions of the English language (the
so-called tracing);
2) translation using the genitive case;
3) translation using various prepositions;
4) translation of one of the parts of the phrase by a group
of explanatory words (descriptive translation);
5) translation with a change order of the attribute group
components (permutation). The final choice of one or another way
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of translating multicomponent terms depends on the lexical content
of the attributive components of a given term and on the semantic
understanding of the context.
Therefore, in the process of translating multicomponent terms,
it is necessary to perform semantic-syntactic analysis [7, p. 102].
To do this: 1) translate a keyword, as a rule, the last word in
a terminological group; 2) analyze the semantic relationships
between the components of the term and highlight the semantic
groups; 3) establish links between the distinguished semantic
groups and translate the entire terminological group; 4) perform
a stylistic analysis and edit the translation.
Thus, we can say: a thoughtful analysis of the term is the key to
a successful translation. Terminological vocabulary has the following
requirements: unambiguity, accuracy, brevity, consistency, stylistic
neutrality, indifference to the context, the absence of synonyms
and homonyms within the same terminological system, etc. And, as
a rule, “ideal” terms meet these requirements. The frequency of use
of the same terms indicates that they for the most part do not have
synonymous connections.
Multicomponent terms in the original texts often demonstrate
synonymy, but they cannot be characterized as “lexical units”
indifferent to the context.
The presence of synonymous connections and ambiguity confirm
the relevance of the study: in order to select adequate matches for
the terms of the economic sphere, the teacher or translator must
take into account the context of the translated lexical unit, which
means that he/she is faced with the task of choosing the most
productive, relevant translation strategy. It seems that translation
strategies may be determined by specific substantive and formal
characteristics of the terms analyzed in the article. In terminological
studies, classifications are common, the basis of which is the partial
affiliation of the components that form the analyzed terms.
The study identified the following terminology models:
1. Noun + Noun:
Unemployment benefit – пособие по безработице; market
demand – рыночный спрос; consumer goods – потребительские
товары; sales revenue – доходы от продаж; loan capital – ссудный
капитал; product release – выпуск продукции; quality survey –
контроль качества.
2. Adjective or Participle + Noun:
Marginal revenue – предельный доход; aggregate demand –
совокупный спрос; indirect tax – косвенный налог; competitive
advantage – преимущество, основанное на конкуренции;
final goods – готовая продукция; owned capital –собственный
капитал.
3. Noun + preposition + Noun:
Means of production – средства производства; unit
of output – единица продукции; return on capital – прибыль на
акционерный капитал; unit of account – расчетная единица;
volume of expenditures – объем расходов; amount of business –
торговый оборот; tax on a patent – патентная пошлина.
4. Multicomponent terms: fixed assets unit – единица
реального основного капитала; tangible capital stock – фонды
материальных активов; foreign-trade deal –внешнеторговая
сделка; retained contribution account – счет отчислений
от прибыли; foreign market survey – обзор зарубежных
рынков.
In the process of translation, due to their specific
characteristics, economic multicomponent terms cause a number
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of difficulties. On the one hand, the translation of economic terms
requires clarity and accuracy. On the other hand, the translator
needs to choose an equivalent term that matches the economic
theme. Therefore, to translate multicomponent terms in economic
texts, the translator often has to use not one, but several methods
of translation at once. In the process it was revealed that tracing
is the most common way of transferring English multicomponent
terms into Russian. Perhaps one of the reasons for the frequent
use of this method of translation is the presence of a large number
of borrowings from Latin and Greek in English. When tracing
occurs a word-by-word translation of each element of the term is
used. The use of this translation method is possible in the absence
of obvious contradictions between the grammatical and lexical
systems of the Russian and English languages.
In economic texts terms translated through the use of the genitive
case are relatively rare. The translation of these terms into Russian
is constructed according to the same scheme: both nouns are
translated, the second of which is in the genitive case with respect
to the first. Basically, the translation of such terms can be carried
out without regard to the context. Functional replacement as a way
of translating economic terms in terms of frequency of use is on
the second place after tracing. This technique is used in cases where
none of the values recorded in the dictionary matches the context.
Compression, that is, the compression of an expression or phrase,
is a characteristic phenomenon in the English language. When
comparing the two languages, this phenomenon is very obvious.
Addition or deployment is the opposite of compression. Since
the structures of English and Russian sentences and phrases are
different, as usual, compressed English sentences require a more
detailed expression of thought in Russian. Transposition is a way
of translating lexical units, which consists either in transferring
any language form (for example, using the present tense instead
of the future), or in replacing one part of speech with another
without changing the meaning of the whole message. The
modulation method is used, if necessary, in the process of translating
an equivalent which value would logically follow from the value
of the original unit. Moreover, often the meanings of a foreign word
and its equivalent have a causal relationship. One of the common
translation methods is a combined method. This method is used
by teachers or translators in cases where the use of only one
translation transformation is not enough for an adequate translation
of the term. In the process of comparing English terms with Russian
equivalents, the following tendency was revealed: in English there
are more elements in the term, in Russian there are fewer elements,
but more syllables, so the Russian term tends to be shortened so
as not to look bulky. There is a high frequency of replacement
of English three-element terms, and in some cases five-element
terms by two-element ones when translating into Russian. Such
a replacement is typical when using almost all translation methods:
two-way trade – двусторонняя торговля, renewable natural
reserves – возобновляемые природные ресурсы (tracing);
buy-back arrangement – компенсационное соглашение, smallscale trades – мелкие предприятия, job shop-type production –
мелкосерийное производство (compression); sale of services –
продажа услуг, value of money – ценность денег (using genitive
case); cost related prices – переменные цены, take-home pay –
чистая получка (functional replacement).
But there is also a reverse phenomenon, when in English
we use a two-element term, and in Russian – a three-element
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equivalent. This happens when we use such translation methods
as addition and modulation: forward trading – заключение
сделок на срок, development reserve – резерв на расширение
предприятия.
Conclusion. The problems of the translation of economic
terms are devoted to research and study not only in our country, but
above all, abroad. As mentioned above, globalization is a universal
process, and it is the English language that plays the role of the main
tool for business communication. Economics is a science that
encompasses many areas, connected and not related to each other.
For this reason, the difficulties of translating English terminology,
corresponding to various economic spheres, are paid much attention
to. Among the most common methods of translating economic
terms from English into Russian, tracing, functional replacement
and a combination of several methods of translation appeared to be
dominant among the two-component and multicomponent terms,
representing such spheres of economics as economics of enterprises,
finance and banking, audit and accounting. The correlation
links of the methods of term-formation and ways of translating
English economic terms into Russian are outlined. However, it
should be noted that this direction is only a small link in the chain
of interactions representing economic life as a whole, which is
constantly changing and improving. As a result the terminology
inherent in such changes is changing, which, in turn, will lead to
the emergence of new terms and new translation difficulties. The
article gives some recommendations to teachers and translators on
the problem discussed.
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Васильєва Т. Особливості перекладу англійських
економічних термінів російською мовою
Анотація. У статті розглядається переклад економічних термінів, що користуються великим попитом через
розвиток таких аспектів економічної діяльності, як банківська система, фінанси, аудит, облік, маркетинг, міжнародна
торгівля. Метою перекладу економічних термінів є передати найбільш правильний переклад з урахуванням відмінностей, що існують в економічних реаліях країн. У статті
проаналізовано лексичні та граматичні ознаки та еквівалентність термінів. Підкреслюється, що через типологічні
відмінності між російською та англійською мовами слід
дотримуватися певних смислових відмінностей під час
перекладу термінів. У статті розглянуто аналіз істотних
характеристик, які визначають загальні та особливі поняття «термін», а також розкрито різні підходи вчених щодо
методів перекладу термінів. У статті описано різні типи
термінів із погляду морфології та відповідно до кількості
їхніх складників і представлено аналіз найбільш поширених термінологічних моделей. Наведені в статті приклади
доводять, що економічні терміни не можуть бути охарактеризовані як «лексичні одиниці», що непов’язані з контекстом. Наявність синонімічних зв’язків і неоднозначність підтверджують актуальність дослідження. У статті
розглянуто вимоги до термінологічної лексики: точність,
однозначність, стислість, послідовність, стилістична нейтральність, зв’язок із контекстом, відсутність синонімів
та омонімів тощо. Оскільки в російській та англійській
мовах багатокомпонентні терміни чисельно переважають
над одноелементними, особлива увага приділяється різним
методам перекладу багатокомпонентних термінів: калькуванню, використанню родового відмінка, функціональній заміні, стисненню, додаванню, модуляції, поєднанню
декількох методів перекладу. Підкреслюється, що в процесі
перекладу багатокомпонентних термінів необхідно провести семантико-синтаксичний аналіз, оскільки продуманий
аналіз терміна є запорукою успішного перекладу.
Ключові слова: термін, економічний термін, метод
перекладу, одноелементний термін, багатоелементний термін, термінологія, термінологічна модель.
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ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВІЙСЬКОВОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ВІДЕОРОЛИКІВ)
Анотація. Військова реклама країн НАТО останнім
часом у світлі руху України до світової спільноти дедалі
більше набуває суттєвого значення, отже, проблема її прагматики також виходить на передові позиції.
Стаття присвячена проблемам прагматичного потенціалу військової реклами.
Актуальність дослідження зумовлена нагальними
потребами сучасного інформаційного простору, в якому реклама посідає важливе місце. Мета роботи полягає
у виявленні прагматичних особливостей англомовних військових рекламних відеороликів.
У статті проаналізовано характерні особливості військового рекламного дискурсу, розроблено типологію
концепцій створення військових рекламних відеороликів.
Також у текстах англомовних рекламних відеороликів
визначено прагматичні особливості, які виявляються на
семантичному й структурному рівнях і потребують різного
ступеня адаптації під час перекладу українською мовою,
розглянуто основні елементи прагматичного навантаження військової відеореклами.
Військовий рекламний дискурс не є однорідним і складається з рекламної продукції, що є різною за змістом
і видом носія, за допомогою якого здійснюється реклама.
За змістом рекламна продукція поділяється на таку, що:
закликає служити в армії за державним призовом (найчастіше вона спрямована на те, щоб переконати молодь не
ухилятися від державної служби); пропагує службу в армії
за контрактом; закликає до вступу до військових навчальних закладів (що в майбутньому призводить до контрактної служби); містить приховану рекламу військової продукції (зброї, техніки, обладнання тощо).
За видом носія, за допомогою якого здійснюється військова реклама, вона диференціюється на друковану (плакати, статті рекламного характеру у військових періодичних виданнях, рекламні буклети), відеорекламу (рекламні
відеоролики) та інтернет-рекламу (статті, розміщені
в інтернеті).
Серед основних концепцій створення військових
рекламних відеороликів розрізняють патріотичну, особистісну, розважальну, інтелектуально-несподівану.
Частотними є англомовні військові рекламні відеоролики, створені за принципом патріотичної концепції.
Під час аналізу прагматичних особливостей англомовних військових рекламних відеороликів було визначено,
що до основних елементів прагматичного навантаження
належать відеоряд, звуковий ряд і текст.
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Прагматичний потенціал рекламних відеороликів реалізується на семантичному (ключові слова, ключові фрази
(слогани), реалії, усталені словосполучення) та структурному (повтори слів, форм та конструкцій різного виду,
а також коротка структура речень) рівнях.
Матеріалом дослідження послужили військові рекламні відеоролики, створені в різних країнах світу.
Ключові слова: військовий дискурс, реклама, відеоролик, прагматичні особливості, типи військових рекламних
відеороликів, патріотична концепція.

Постановка проблеми. Нинішній етап розвитку міжнародних, наукових, економічних та культурних зв’язків України із зарубіжними партнерами вимагає якісно нового підходу
не тільки до розв’язання непростих проблем співробітництва,
а й до підготовки висококласних фахівців у сфері міжмовної
масової комунікації.
Сучасні реалії змушують нас більш уважно ставитися до
масмедійних дискурсів, особливо з точки зору їхнього впливу на масову аудиторію. Серед них саме реклама посідає одне
з найвпливовіших місць. Адже нині вона стала складовою
частиною буття кожного з нас і водночас набула статусу об’єкта
дослідження надзвичайної привабливості, зокрема, із погляду
її прагматичного потенціалу, що відіграє провідну роль щодо
впливу на реципієнта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом тема
прагматики рекламних текстів є об’ємною. Її вивчення не
можна проводити окремо від культурології, перекладознавства, соціології, без аналізу на семантичному та метасемантичному рівнях.
Проблематика, що стосується питань військового рекламного дискурсу, є об’єктом наукових розвідок як вітчизняних,
так і зарубіжних лінгвістів.
Нині перекладознавці розглядають різні аспекти вивчення
цього типу дискурсу й активно звертаються до наукових пошуків, зокрема до першоджерел у питаннях дослідження рекламних текстів (П. Мельник, Б. Кортленд, Т. Лівшиць, Д. Розенталь
та ін.), прагматики рекламного дискурсу (Е. Долуденко, У. Кирмач, А. Малишенко та ін.), прагматичної адаптації в перекладі (В. Коміссаров, О. Швейцер, В. Демецька та ін.). Проте,
незважаючи на численну кількість наукових праць, питання
прагматичних особливостей англомовного військового реклам-
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ного дискурсу залишається перспективним для вивчення, що
й визначає актуальність роботи.
Мета статті – виявити прагматичні особливості англомовних військових рекламних відеороликів.
Виклад основного матеріалу. Військовий рекламний дискурс – явище доволі нове й не дуже розвинуте через особливості, які відрізняють його від усіх інших видів дискурсу. Оскільки
армія нині є одним із найважливіших соціальних інститутів
у багатьох державах світу, дослідники до головних ознак військового дискурсу зараховують інституційність [1, с. 11–21].
Військовий дискурс за своїми історичними інституційними
характеристиками нібито не повинен мати жодного відношення до реклами як такої, що виникає в межах комерційних відносин між особою, що пропонує товар або послугу, та особою, що
може потенційно цей товар або послугу споживати. Так само,
як держава не може мати відношення до будь-якої комерції
й реклами, так і армія, виступаючи як державна інституція, не
може пропонувати товари або послуги населенню і, відповідно,
бути суб’єктом реклами [2, с. 14].
Проте сучасний етап розвитку суспільства, що характеризується, з одного боку, проблемами, пов’язаними з державним
призовом, із набором у військові навчальні заклади, розвитком
контрактної форми служби в армії, а з іншого боку – звичкою
сучасного суспільства до здійснення життєвого вибору в усіх
галузях життя за допомогою реклами, демонструє вихід на комунікативну арену нового різновиду дискурсу – військової реклами, яка є поєднанням офіційної та неофіційної форм військового
дискурсу, а також особливостей, притаманних рекламі, що дозволяє привернути увагу сучасної молоді, яка звикла до рекламної форми мовних продуктів, що її оточують [3, с. 281].
Проаналізувавши продукцію, яку можна зарахувати до військової реклами, ми виділили її типи за видом носія, за допомогою якого здійснюється реклама. За цією ознакою розрізняють:
1) друковану військову рекламу (плакати, статті рекламного характеру у військових періодичних виданнях, рекламні
буклети);
2) військову відеорекламу (рекламні відеоролики);
3) військову інтернет-рекламу (статті, розміщені в інтернеті).
За змістом усі ці рекламні продукти можна поділити на такі
види:
1) реклама, що закликає служити в армії за державним
призовом (найчастіше вона спрямована на те, щоб переконати
молодь не ухилятися від державної служби);
2) реклама, що пропагує службу в армії за контрактом;
3) реклама, що закликає до вступу до військових навчальних закладів (що в майбутньому призводить до контрактної
служби);
4) прихована реклама військової продукції (зброї, техніки,
обладнання тощо).
Останній вид ми зарахували до прихованої реклами, оскільки відкрита реклама військової продукції заборонена законом,
але в друкованих або віртуальних публіцистичних статтях, присвячених новим типам зброї, техніки, військового обладнання,
часто трапляються ознаки прихованої реклами, спрямованої на
зацікавлення представників інших держав придбати зазначену
продукцію. Цей вид реклами не є предметом нашого дослідження, але може стати його перспективою.
Проаналізуємо рекламні військові відеоролики, їхні змістові різновиди та прагматичні особливості.

Рекламна військова відеопродукція останнім часом посідає
дедалі вагоміше місце в політиці залучення до військового навчання та військової служби молодого покоління багатьох країн
[4, с. 114].
Військові відеоролики можуть стосуватися:
а) служби в армії взагалі;
б) контрактної форми служби в армії тієї або іншої держави;
в) служби в конкретному виді Збройних сил;
г) служби в конкретному підрозділі;
ґ) навчання у військовому навчальному закладі.
Спираючись на роботи вищезазначених науковців та проаналізувавши основні концепції створення рекламних відеороликів, виділяємо такі основні їх типи:
1) патріотичний. Прикладом такого типу є реклама Збройних сил Великої Британії. У відеоролику, що має на меті зацікавити молодих людей службою в армії, ключовими словами
є strong, strength, power. Текст цього ролика формується засобами високого стилю, що має налаштувати глядача на пафосно-патріотичний лад і викликати в нього патріотичні почуття.
До цього ж типу можна зарахувати й український військовий
рекламний відеоролик, що кілька років тому демонстрували
на українському телебаченні: дівчата, обираючи між військовим-контрактником на танку та цивільним заможнім хлопцем
на BMW, обирають, звичайно, військового;
2) особистісний. Такий підхід пропускає службу в армії
через особисте життя героя, який служить, показуючи нібито
на конкретному прикладі всі позитивні сторони служби в армії;
3) розважальний. У відеороликах, знятих із використанням
такого підходу, використовуються розважальні моменти, що
можуть привабити молодь і викликати в неї інтерес. Прикладом
є рекламні відеоролики Повітряних сил США, зняті на кшталт
фантастичних фільмів. Епічний постапокаліптичний відеоролик демонструє, як після глобальної катастрофи військові
медики приходять на допомогу постраждалим;
4) інтелектуально-несподіваний. У таких відеороликах
нібито не йдеться про армію взагалі, а звертається увага на
певний аспект життя, роздуми над яким можуть призвести до
думок про службу в армії. Так, у рекламному британському
відеоролику служба в армії позиціонується як позбавлення від
щоденної рутини.
Таким чином британська армія вербує до себе новобранців,
запрошуючи «розірвати коло» монотонності й піти до армії.
Аналізуючи прагматичні особливості англомовних військових рекламних відеороликів, перш за все варто зазначити, що
вони мають кілька складників прагматичного навантаження,
одним з яких є текст.
Найважливішу роль у здійсненні прагматичного впливу на
глядача, безперечно, відіграє відеоряд, або «картинка». І тут
можна також типологізувати рекламні відеоролики за різними ознаками, наприклад, чи задіяні у відеоролику актори або
використані можливості мультиплікації, чи використовується
постановочний сценарій або використані документальні відеоматеріали, на які накладено музику й текст [5, с. 189]. Більшість
військових рекламних відеороликів, які були нами досліджені,
використовують сценарій із залученням живих акторів (професійних або непрофесійних).
Другим після відеоряду елементом прагматичного навантаження військової відеореклами (як і будь-якої іншої) є звуковий (нетекстовий) ряд. Вид звукового супроводу залежить від
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концепції рекламного відеоролика. Наприклад, у відеороликах
патріотичної концепції переважає бравурна оркестрова музика,
спрямована на підняття настрою, налаштування на активні дії.
У відеорекламі інтелектуально-несподіваної концепції звуковий супровід залежить від інтенцій авторів.
Третім складником прагматичного навантаження реклами,
який, власне, і цікавить нас із точки зору лінгвістичного дослідження, є текст. Візьмемо на себе сміливість стверджувати, що
навіть тоді, коли в рекламному відеоролику присутній тільки
слоган, а іншого тексту немає, текст тим не менше відіграє важливу роль у повідомленні головної думки авторів реклами. Усе
інше (відео- та звуковий ряд) слугує для підкріплення цієї думки та її фіксування у свідомості реципієнта. Більшість відеороликів, що містять текст, який відіграє провідну роль, за типом
концепції належать до патріотичних.
Серед прагматичних особливостей на семантичному рівні
можна виділити:
1) ключові слова оригінального тексту, які багаторазово
повторюються й несуть головне прагматичне навантаження
[6, с. 98]. Наприклад, слова strong, strength, які використовуються в більшості англомовної військової реклами: It is a strength
like none other. Because there is nothing on this green earth that is
stronger than a US Army soldier [7].
Ці слова орієнтуються на стереотипне сприйняття пересічними реципієнтами армії як інституції, що характеризується,
перш за все, силою як у прямому, так і в переносному значенні
цього слова.
Також ключовим словом може виступати не тільки лексема, що позначає сильні сторони військових, а також така,
що закликає до вибору, а наказовий спосіб має підштовхнути
обрати саме те, що є основним предметом реклами, – військову
службу [8, с. 110];
2) ключова фраза (слоган) рекламного тексту, що несе чи
не найголовніше прагматичне навантаження [9, с. 137]. Особливу увагу треба приділяти такій фразі, якщо вона повторюється в серії рекламних відеороликів. Так, у рекламі сухопутних сил США використовується слоган There’s strong, and then
there’s Army strong.
В інших рекламних відеороликах цієї серії зберігається
слоган There’s strong, and then there’s Army strong уже без відсилання до словника Н. Вебстера, і зміст цього слогана вже не
витікає з попереднього тексту, а має самостійний характер.
Варто зазначити, що слогани мають навіть ті рекламні відеоролики, які побудовані на самому відеоряді без використання
будь-якого іншого тексту.
Так, у серії рекламних відеороликів Повітряних сил США,
що належать до типу розважальних у нашій класифікації, ключову роль відіграє слоган із двох фраз: It’s not science fiction. It’s
what we do every day.
Юнак, який переглядає цю рекламу, має зрозуміти, що за
фантастикою не треба йти до кінотеатру, не треба поринати
у фантастичну літературу, – треба йти до армії, де ця фантастика
стає реальністю, де є змога стати частиною того, про що мрієш.
Рекламні відеоролики, які ми зарахували до інтелектуально-несподіваних, також мають свої слогани. Так, у британській
військовій рекламі взагалі нічого немає, крім бігборда із запитанням Bored of the same routine?
Цей слоган має навести на думку, що саме служба в армії
може позбавити повсякденної рутини;
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3) реалії. Значне прагматичне навантаження несуть також
реалії мови оригіналу [10, с. 120]. У наведеному вище прикладі це слово Webster, яке позначає «American Dictionary
of the English Language», створений Н. Вебстером 1828 р., який
нині є класичним словником американського варіанта англійської мови. В англійській мові на позначення цього словника
прийнято вживати метонімію, називаючи цей словник просто
Webster або Webster’s Dictionary. Ця реалія вжита для посилання на авторитет, який є безперечним для британської аудиторії;
4) усталені словосполучення. Такі словосполучення вкраплюються в текст реклами для створення більш переконливої
образності [11, с. 204]. Такою конструкцією в наведеному прикладі є словосполучення green earth, яке формує образ не тільки рідного краю, а всієї планети, усіх людей, що живуть на цій
планеті: There is nothing on this green earth that is stronger than
the US Army. Because there is nothing on this green earth that is
stronger than a US Army soldier.
Цей образ закликаний надати більшого змісту місії, що
посідає армія в житті всіх людей, додати пафосності патріотичній концепції реклами.
У наступному прикладі словосполучення higher ground
і break through barriers також підсилюють прагматичний вплив.
Використання усталених сполучень високого стилю створюють піднесений настрій тексту, який має справляти відповідний
ефект на глядача (читача): They lead to higher ground to build
hope, to break through barriers, to be free, to develop new worlds
and bring the ideals of the nation.
На структурному рівні прагматичне навантаження несуть
конструкції, які повторюються, створюючи прагматичний
ефект концентрації уваги. Як правило, ці повтори супроводжують повтори ключових слів [12, с. 148].
Це можуть бути повтори предикативної конструкції: It is
a strength like none other. Because there is nothing on this green
earth that is stronger than a US Army soldier.
Невелике за обсягом висловлювання має прагматичну
функцію створення необхідного впливу на глядача (слухача) за
короткий відрізок часу [13, с. 85].
Таким чином, мовні засоби впливу (які спрямовані на те,
щоб викликати певне враження в реципієнта, а отже, є елементами прагматичного потенціалу тексту) військової реклами переважно є інтернаціональними. Особливо це стосується
граматичних моментів. Значно більш національно специфічними є лексичні засоби, які несуть національну соціокультурну
інформацію.
Висновки. Військовий рекламний дискурс не є однорідним
і складається з рекламної продукції, різної за змістовими різновидами та способом творення.
За способом створення військова реклама поділяється на
друковану, відеорекламу та інтернет-рекламу.
За змістом рекламна продукція поділяється на таку, що
закликає служити в армії за державним призовом (найчастіше
вона спрямована на те, щоб переконати молодь не ухилятися
від державної служби), пропагує службу в армії за контрактом, закликає до вступу до військових навчальних закладів (що
в майбутньому призводить до контрактної служби), містить
приховану рекламу військової продукції (зброї, техніки, обладнання тощо).
Частотними є англомовні військові рекламні відеоролики,
створені за принципом патріотичної концепції.
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Прагматичний потенціал цих відеороликів реалізувався на
семантичному (ключові слова, ключові фрази (слогани), реалії, усталені словосполучення) та структурному (повтори слів,
форм та конструкцій різного виду, а також коротка структура
речень) рівнях.
Перспективи подальших досліджень прагматичних особливостей військового рекламного дискурсу вбачаємо в аналізі прихованої реклами військової продукції, що дасть змогу презентувати об’єкт дослідження більш комплексно й різноаспектно.
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Doroshyna L., Bryzhatyi V. Pragmatic specifics of
military advertising discourse (on English advertising
video-materials)
Summary. NATO’s military advertising has recently
become increasingly important in the light of Ukraine’s

movement to the world community, and therefore its
pragmatics have also come to the fore. The article deals
with the problems of the pragmatic potential of military
advertising. The relevance of the study is driven by the urgent
needs of the modern information space, in which advertising
occupies a very important place. The purpose of the work is
to identify the pragmatic features of English-language military
advertising videos.
The article analyzes the characteristic features of military
advertising discourse, develops a typology of concepts
for creating military advertising videos. Also, the texts
of the English-language promotional videos identify pragmatic
features that manifest themselves at the semantic and structural
levels and require a different degree of adaptation during
translation into Ukrainian, discuss the basic elements
of the pragmatic load of military video ads.
Military advertising discourse is not homogeneous
and consists of promotional products that are different in
content and type of medium through which advertising is
carried out.
In terms of content, advertising products are divided into
those that call for service in the army on a state conscription
(most often it is aimed at convincing young people not to
shy away from public service); promotes service in the army
under contract; calls for admission to military education
(which in the future leads to contractual service); contains
hidden advertising for military products (weapons, equipment,
equipment, etc.).
By the type of medium by which military advertising is
carried out, it is differentiated into printed media (posters,
articles of advertising nature in military periodicals, advertising
booklets); video ads (promotional videos) and online
advertising (articles posted on the Internet).
Among the basic concepts for creating military advertising
videos are patriotic, personal, entertaining, intellectuallyunexpected. Frequency is English-language military
advertising videos created on the principle of patriotic concept.
During the analysis of the pragmatic features of the Englishlanguage military advertising videos, it was determined that
the main elements of the pragmatic load are video clips, sound
series and text.
The pragmatic potential of promotional videos is realized
at the semantic (keywords, key phrases (slogans), realities,
established phrases) and structural (repetitions of words, forms
and constructions of various kinds, as well as short sentence
structure) levels.
The study was based on military promotional videos
created around the world.
Key words: military discourse, advertisement, video clip,
pragmatic features, types of military promotional videos,
patriotic concept.
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ПРОБЛЕМИ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
ГАСТРОНОМІЧНИХ ЛАКУН
Анотація. Їжа є невід’ємною частиною нашого життя, а національні страви відтворюють культуру країни так
само, як і її мова, одяг, традиції та інші аспекти. Кулінарний рецепт є типом текстів, які належать одночасно до
різних стилів. Звернення до текстів кулінарних рецептів із
метою їх вивчення є актуальною тенденцією не тільки для
України та Німеччини, але і для інших європейських країн.
Ця стаття присвячена вивченню лінгвокульторологічних особливостей німецько-українського тексту кулінарного рецепта, особливостям його реалізації і функціонування в кулінарній книзі та гастрономічному дискурсі.
Переклад кулінарних текстів (рецептів, кулінарних книг
та меню) можна назвати одним із найбільш складних
напрямів перекладу, адже кожна національність має
власні кулінарні традиції, що формувалися протягом
багатьох століть.
Більшість глютонімів має еквіваленти, назви національних страв зазвичай не мають еквівалентів, тобто
є лакунами. Відтворення німецьких гастрономічних лакун
українською мовою має на меті переорієнтацію тексту на
носія іншої культури і відбувається найчастіше за допомогою транскрипції та описового перекладу (Gaisburger
Marsch – м’ясний густий суп у горщиках, Leberkäse –
м’ясний свіжоспечений хліб, Leipziger Allerlei – овочеве
рагу по-лейпцизьки). Калькування лакун створює культурологічні помилки: Kirschwasser – не «вишнева вода»,
а «вишневий лікер», Frikadelle – не «фрикадельки»,
а «рублені котлети», Kotelette – не «котлети», а «реберця»,
Marmelade – не мармелад, а варення.
У цій статті проаналізовано тексти кулінарних книг
України та Німеччини та кулінарних рецептів у засобах
масової інформації останніх десятиліть, оскільки, лише
визнавши особливості перекладу гастрономічних лакун,
можна досягти адекватності у процесі перекладу текстів
кулінарних рецептів.
Ключові слова: кулінарний рецепт, лакуна, німецько-український переклад, гастрономічний дискурс.

Постановка проблеми. Текст кулінарного рецепта (ТКР)
є невід’ємною складовою частиною гастрономічного дискурсу – системи комунікацій, яка відображає особливості національної культури. ТКР є складним комплексом, що відображає не тільки лінгвістичні особливості тексту, а й особливості
побуту, культурних, соціальних та кулінарних традицій народів. У гастрономічному дискурсі, який отримує реалізацію
в засобах масової інформації, текст кулінарного рецепта є прецедентним текстом і призначений для «свого» читача, що дає
підстави говорити про лінгвокультурологічний аспект тексту
кулінарного рецепта.
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Вивчення кухні країни, мова якої вивчається, та кулінарних
уподобань народу дає змогу краще пізнати саму мову з її особливостями, що є актуальним для перекладачів.
Серед лінгвокульторологічних особливостей гастрономічної тематики найбільший інтерес становлять два концепти:
фрейми та лакуни. Останні позначають відсутність у мові слова
для позначення національно-специфічного елементу культури.
Проте у сучасному перекладознавстві недостатньо визначеними залишаються лінгвокультурологічні особливості перекладу
гастрономічних лакун відтворення безеквівалентної лексики
у перекладах. Саме тому ця стаття розкриває результати дослідження тексту рецепта з урахуванням його лексичних та лінгвокультурологічних особливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості перекладу кулінарної лексики майже не досліджувались
у сучасному мовознавстві. У рамках дослідження кулінарного
дискурсу до проблем перекладу глютонімів, поняття «лакуна»
зверталися Ю.Ю. Бахмат [1], А.А. Бернацька [2], Д.Д. Гарифова [3], М.А. Косинова [4], І. Панасюк [5] та інші [6]. Проте
це питання залишається актуальним попри всі результативні
дослідження.
Метою статі є визначення лінгвокультурологічних особливостей німецькомовного тексту кулінарного рецепта і порівняння цих особливостей з їх відтворенням в україномовних
перекладах.
Виклад основного матеріалу. Концепт лакун є найбільш
доцільним під час аналізу лінгвокультурологічних особливостей. У широкому значенні, лакуна – це національно-специфічний елемент культури, який має відповідне відображення
в мові носіїв цієї культури, проте носії іншої лінгвокультури
в процесі комунікації його або повністю не розуміють, або мало
розуміють. У більш вузькому значенні лакуна – це відсутність
у мові слова для позначення того чи іншого поняття, тобто,
з точки зору перекладознавства, це безеквівалентна лексика
[2, с. 273]. Вона не має постійної лексичної відповідності (еквіваленту), яка точно збігається із значенням слова, та відображає національно-культурну своєрідність мови на лексичному
рівні. У безеквівалентній лексиці виділяють реалії та власні
назви. Оскільки ми досліджуємо тексти кулінарних рецептів,
тобто глютоніми, нас цікавлять побутові реалії – найменування
їжі та напоїв, що притаманні окремому народу, а також одиниці
виміру. Мовні лакуни істотно ускладнюють розуміння тексту
іноземними читачами і є закономірною причиною перекладацьких помилок. За найлаконічнішим визначенням, лакуною
є прояв розбіжностей у мовній картині світу [2, с. 273].
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Лакуни можна звести до двох типів: 1) семантична невідповідність окремих одиниць і категорій мовних систем;
2) невідповідності, пов’язані не з відсутністю мовних одиниць,
а з етнокультурними особливостями, що були встановлені
в тому чи іншому соціумі. У лінгвістиці лакуни аналізувалися
на лексичному рівні й у термінах перекладності. Узагальнюючи розуміння лакун різними авторами, Ю.А. Сорокінвиділяє
основні ознаки лакун: незрозумілість, незвичність, неточність,
чужість. Ознаки лакун можуть бути представлені в таких опозиціях: незрозуміло – зрозуміло, незвично – звично, помилково – вірно [2, с. 273].
Відповідно до теорії І.Ю. Марковиної, є два способи передачі лакуни з однієї мови в іншу – заповнення та компенсація.
Компенсація зводиться до підбору квазі-еквівалента, аналога «чужого» образу в своїй культурі, при цьому оригінальний
культурний контекст замінюється контекстом культури реципієнта. Компенсація поділяється на експліцитну та імпліцитну
[2, с. 273].
Заповнення використовують із метою збереження специфіки іноземного образу задля осмислення факту його відмінності.
Суть цього прийому полягає в роз’ясненні змісту образу чужої
свідомості. Ефективність заповнення зумовлена тим, що цей
спосіб передачі лакун допомагає отримати додаткові знання
про незнайому культуру, сприяє її розумінню. Однак використання цього прийому може мати низку обмежень через його
«громіздкість», а також через складності сприйняття коментаря
великого обсягу у процесі спроби осмислити специфіку культури. Заповнення буають таких видів:
1) заповнення-переклад. Поширеним способом заповнення
лакун є збереження іншомовної лексичної одиниці в транслітерованому варіанті в комбінації з її перекладом мовою реципієнта: завдяки використанню такого прийому текст набуває колориту іншої культури. Такий прийом елімінування лакун можна
спостерігати в публіцистичних текстах;
2) заповнення-коментар. Різновидом заповнення лакун
можна вважати включення в текст більш-менш деталізованих
коментарів елементів чужої культури. Заповнення при цьому
може бути різною «глибини», що зумовлюється завданнями, що
стоять перед перекладачем, та розмірами культурологічної дистанції між культурою, що описується, і культурою реципієнта;
3) заповнення-примітка. Лакуни в тексті можуть бути
заповнені також за допомогою приміток різного характеру
і обсягу. Це можуть бути короткі примітки перекладача або
редактора перекладного тексту, що виконують функцію переорієнтації тексту на носія іншої культури [2, с. 273].
Оскільки лакуни прирівнюють до безеквівалентної лексики, а саме до культурних реалій, варто зазначити способи
перекладу реалій. Г.М. Кушнір виділяє транскодування, калькування та описовий переклад. Транскодування поєднує транслітерацію і транскрипцію. Результатами калькування є калька та напівкалька, тобто утворення лексеми за допомогою
буквального перекладу відповідного іншомовного елемента.
У процесі описового перекладу відбувається доповнення або
уточнення характеристик об’єкта. Ці три класичні способи
перекладу безеквівалентної лексики варто розглядати як окрему специфічну групу перекладацьких прийомів, а тому не можна відносити їх до трансформацій [2, с. 273].
Окрім способів перекладу, через розбіжності між мовою
оригіналу і мовою перекладу застосовують такі види трансфор-

мацій: перестановки, заміни, додавання лексичних одиниць,
які відсутні в тексті оригіналу, та опущення лексем, які наявні
в тексті оригіналу.
Лакуни можна виділити тільки за допомогою контрастивного дослідження, тобто порівняння та зіставлення двох культур. У ТКР лакуни найчастіше заповнюються примітками
і коментарями різного об’єму. У текст вводиться не тільки
опис приготування чи спосіб приготування національної страви, а й визначено його місце в системі цінностей національної
культури, можливі також примітки редактора, що виконують
функцію переорієнтації тексту на носія іншої культури, наприклад, в українській кухні: хачапурі (ватрушка з сиром), бастурма (маринований шашлик), в німецькій кухні: Okroschka (kalte
Gemüsesuppe mit Fleisch), Pelmeni (sibirische Fleischtaschen).
Переклад із німецької мови має цілу низку особливостей
і нюансів. Наприклад, рецепт однієї з найпопулярніших страв
у німецькій кухні – Шварцвальдського вишневого торта −
містить інгредієнт під назвою Kirschwasser. Дослівно це слово
перекладається з німецької як «вишнева вода», однак насправді
це – міцний алкогольний напій, який виготовляється з вишні або
черешні. Тому коректним перекладом буде «вишневий лікер».
Далі надамо численні приклади назв німецьких страв і прокоментуємо переклад із поданням прикладів більш адекватного
перенесення значень українською мовою.
У літературній німецькій мові деруни називають
Kartoffelpuffer (картопляні оладки), Reibekuchen (терті пироги), Reibeplätzchen (терте печиво), Kartoffelpfannkuchen (картопляні млинці) та Kartoffelplätzchen (картопляні печива).
Також є чимало регіональних назв, наприклад, у Рейнланді – Rievkooche, Schnibbelskuchen, Krebbelche, Gribbelscher,
Kribbelscher, у Гессені – Erbelkrebbel, Kartoffelplätzcher,
Panneläppcher, у Баден-Вюртемберзі – Kardofflkiachla, в Баварії – Erdäpfelpuffer, Reiberdatschi. Для німецьких кулінарних
книг доцільним було б використання єдиного позначення відповідно до літературної норми.
Наведемо кілька яскравих прикладів назв страв і продуктів
харчування, характерних для німецького столу і безпосередньо пов’язаних з історією. Hackepeter – сира рублена яловичина з сіллю, перцем, яйцем і прянощами. Страву названо так
на ім’я берлінського м’ясника Hackepeter; українською перекладається тільки описово або словосполученням «м’ясний
фарш», що не відповідає складу страви. Наступний приклад.
«Bockwurst» позначає дві страви: ковбаски з нежирного м’яса,
які перед їжею потрібно прогріти у воді, та сардельки. Точний
переклад заголовку рецепта цієї страви можливий одразу після
ознайомлення з технологією приготування. Knackwurst – сардельки з рубленого м’яса зі шматочками сала, які відварюються
в киплячій воді, і при надкушуванні тонка оболонка тріскається,
видаючи характерний звук «Knack». До м’ясних неперекладних
страв також належить falscher Hase – печеня з рубленого м’яса
у формі довгастого рулету, що нагадує тушку зайця, перекладається дослівно: «фальшивий заєць». В україномовному тексті
рецепта при перекладі варто зробити уточнення «м’ясний рулет
“Фальшивий заєць”».
Поетична назва німецької страви початку XII ст. «arme
Ritter» (досл. «бідні лицарі») позначає солодкі грінки з пшеничного хлібу, попередньо замочені в молоці з яйцями і обсмажені
в жирі, що подаються з повидлом, посипані цукром. Вони названі на честь «бідних лицарів Христа», тобто на честь тамп137
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лієрів. Українською це офіційно перекладається як «солодкі
грінки». На мою думку, перекладаючи рецепт, у заголовку варто робити трансформацію додавання – «грінки “Бідні лицарі”»
задля збереження зв’язку з німецьким походженням. Найпоширенішою стравою в Берліні і взагалі в німецькій кухні є Eintopf,
що означає все в одному горщику або обід з одної страви, яка
об’єднує перше і друге разом. Як у приготуванні цієї страви,
так і в її назві простежується зв’язок із минулим німецького
народу. І каша, і суп, які замінювали цілий обід, готувалися
в горщику. Просто і поживно. Під час перекладу традиційно
використовується транскрипція «айнтопф», рідше – описовий
метод перекладу, «густий суп».
Ще одна традиційна страва Eisbein (досл. «крижана нога»)
позначає свинячу ніжку, відому як рулька. Мовою оригіналу
назва має історичну вагу. Дуже давно селяни робили з розщепленої порожнистої свинячої кістки ковзани для своїх дітей.
Таким чином, Eisbein – це zum Eislauf geeigneter Knochen,
тобто кістка для пересування по снігу і льоду. З цієї причини описовий переклад «свиняча рулька» доречніше було б
замінити на транскрибований варіант «айсбайн», а в дужках
зауважити українізований заголовок «коліно вепра», звичний
для нашої культури.
Наступним серед берлінських гастрономічних лідерів
розглянемо Currywurst – сосиска карі, винайдена в 1949 р.
Херт Хойвер. Оскільки ця страва широко відома по всьому світі, її назву прийнято транскрибувати «карівурст»,
без страху необізнаності читача, при цьому за правилами
української мови випадає одна літера «р». Описовий переклад «смажена ковбаса з соусом карі» є нагромадженим, але
також коректним.
Традиційні німецькі кондитерські вироби також мають
невивчені моменти з боку культурологічного аспекту, адже не
мають аналогів в українській культурі, а отже, не мають і єдиного слова чи словосполучення для відтворення в кулінарних
книгах та рецептах. Наприклад, Pfefferkuchen – різдвяний пряник. Для позначення власне різдвяних пряників використовують слово «Lebkuchen», а медових – «Honigkuchen». У словниках можна знайти також описовий переклад – спеціальний сорт
заварних пряників із великою кількістю прянощів, що, на нашу
думку, не є коректним.
В Україні, особливо на заході країни, тонкі млинці,
начинені сиром, грибами, ягодами, варенням, ікрою тощо,
називають налисниками. Інша назва для страви, яку ми знаємо як млинці, – Eierpfannkuchen (найбільш вдале слово для
позначення млинців), Palatschinken (завернутий трубочкою
омлет із м’ясним чи ягідним фаршем), Flädle (смужки нарізаних млинців із тіста з підвищеним вмістом яєць), Eierpuffer
(страва, що нагадує середнє між омлетом та товстим млинцем). Проте, за однією з лінгвокультурологічних статей,
Pfannkuchen відповідає традиційному новорічному пончику з повидлом. Ці пончики їдять в новорічну ніч, жартома
один з них наповнюють гірчицею [8, с. 273]. Йдеться, мабуть,
про Berliner, але варто робити уточнення Berliner Ballen.
Це і є та реалія, яку ми приймаємо за пончик, в розмовній
українській мові також можливі варіанти «пундик» та «пухтик», обсмажене солодке дріжджове тісто середнього розміру з начинкою конфітюр або крем, покритий глазур’ю або
цукровою пудрою. Проте в берлінері немає дірки посередині, щоб витягнутий із гарячого масла пончик був нанизаний
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на металевий стрижень, з якого потім продукт кладеться до
кулька або на тарілку покупцеві. І слово «берлінер» зазвичай
транскрибують замість перекладу аналогом «пончик», тому
що це німецька реалія. До речі, є ще термін Weiße Berliner,
який позначає келих світлого пива. Для позначення справжнього американського пончика в обох мовах використовують американське запозичення донат (Donut). Ще є слово
Spritzkuchen, яке теж перекладають як «пончик», проте воно
не має аналогу. Це смажений у фритюрі виріб із заварного
тіста, без начинки, що має форму кільця. Пропоную для кулінарної статті транскрибувати «шпрітцкухен».
Ми дослідили знамениті саксонські ласощі, які викликають труднощі у процесі перекладу. Найбільш відома страва – «Leipziger Allerlei» − має варіації з описового перекладу «рагу з різних овочей», територіального «овочеве рагу
по-лейпцизьки», «лейпцизька суміш». Найпоширеніший
переклад – дослівний («лейпцизька всячина») − з’являється в усіх рецептах цієї страви українською мовою. Відоме
мигдалеве печиво з полуничним джемом «Leipziger Lerche»
в кулінарних статтях перекладене дослівно «лейпцизькі жайворонки». Хоча варто було б робити уточнення щодо виду
страви. Аналогічна ситуація з відсутністю уточнення при
перекладі з тістечками «Leipziger Räbchen» («лейпцизькі
вороненята»): у процесі перекладу була використана семантична заміна, адже слово «Räbchen» означає «бешкетник».
Типовий місцевий лейпцизький напій «Gose» − пшеничне
пиво, виготовлене за технологією верхнього бродіння. Це
гідронім за назвою річки Gose, який іноді транскрибують як
Гозе. Інші варіанти перекладу є описовими, містять елементи
якісного та локального уточнень: «світле пиво», «лейпцизьке
пиво», «пиво верхнього бродіння». Під час перекладу назви
38-градусного кминного лікеру «Leipziger Allasch» першу
частину перекладають прямим еквівалентом «лейпцизький»,
а другу транскрибують «аллаш». В українських меню залишають назву латиницею, а в дужках пояснюють склад напою.
Українській мові не притаманні складені слова, тому композити, такі як Wienwurst – віденські сосиски, Leberknodelsuppe –
суп із фрикадельками з печінки, Pfannkuchensuppe – суп із борошневою локшиною, Griessklosschensuppe – суп із манними
галушками, Apfelstrudel – яблучний штрудель, Erdbeerekuchen –
полуничний пиріг, Sauerkraut – кисла капуста, Mineralwasser –
мінеральна вода, Schweinbraten – свиняче печеня, не можуть
бути перекладені українською одним словом. Або, навпаки,
складені німецькі слова перекладаються влучно одним словом:
Zitronenlimonade – лимонад, Rindfleisch – яловичина. Це викликає інтерес, хоча з культурологічної точки зору цікавішими
є неперекладні композити, як Weinschorle – вино, навпіл розбавлене мінеральною водою. В українській культурі відсутнє
явище «Schorle» – сок чи вино, розбавлене навпіл мінеральною
водою. Наприклад, Apfelschorle, Orangenschorle, Kirscheschorle.
Не варто плутати граматичні категорії, адже derKirsch – вишнева водка, dieKirsche – вишня. В українській мові така особливість відсутня.
Південно-німецький кулінарний термін «Шпетцле» –
Spätzle (букв. «Горобці», від Spatz – горобець) українські довідники, путівники та словники перекладають як галушки, локшина, макарони. Насправді швабська кулінарна реалія «шпетцле»
не відповідає жодному з трьох запропонованих аналогів, бо
відрізняється приготуванням і формою.
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Висновки. Кулінарні уподобання німецького народу, що
виникли багато століть тому, вплинули на виникнення різних
виразів, які використовують у німецькій мові, перекладність
яких українською мовою знаходиться під питанням. Визначення відмінностей між мовними картинами світу німецької
та української культур є можливим за допомогою дослідження
не лише лінгвальної інформації – текстів кулінарних рецептів, а й позалінгвальної інформації (історичної, етнографічної,
культурної, географічної).
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Koriahina A. Problems of the German-Ukrainian
translations of gastronomic lacunas
Summary. Food is an integral part of our lives, and national
dishes reflect the culture of the country as well as its language,
clothing, traditions and other aspects. Culinary recipe is
a type of texts that belong to different styles at the same time.
Recourse to culinary recipes for the purpose of studying them
is a topical trend not only for Ukraine and Germany, but also
for other European countries.
This article is devoted to the study of linguocultural features
of the German-Ukrainian text of the culinary recipe, features
of its implementation and functioning in the cookbook and in
the gastronomic discourse. Translation of culinary texts (recipes,
cookbooks and menus) can be called one of the most difficult
areas of translation, because each nationality has its own culinary
traditions that have been formed for many centuries.
Most glutonyms have equivalents, and national food
names usually have no equivalents, that is, lacuna. The
reproduction of German gastronomic lacunae in Ukrainian is
aimed at reorienting the text to a medium of another culture
and occurs most often through transcription (Baumkuchen –
Baumkuchen, Marzipan – marzipan) and descriptive translation
(Gaisburger Marsch – meaty thick soups, lean meat soup).
Calculating lacunae creates cultural errors: Kirschwasser
is not “cherry water” but “cherry liqueur”, Frikadelle is not
“meatballs” but “chopped chops”, Kotelette is not “chops” but
“ribs”, Marmelade is not marmalade, and jam.
This article analyzes the texts of cookbooks in Ukraine
and Germany and cookbooks in the media in recent decades.
Because, only by recognizing the peculiarities of translating
gastronomic lacunae, can we achieve adequacy in the process
of translating culinary recipes.
Key words: culinary recipe, lacuna, German-Ukrainian
translation, gastronomic discourse.
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ІДІОМИ У ТВОРЧОСТІ ДЖОНА ГРІШЕМА: АНАЛІЗ ТА ПЕРЕКЛАД
(НА МАТЕРІАЛІ ЮРИДИЧНОГО ТРИЛЕРА «ІНФОРМАТОР»)
Анотація. У пропонованій статті здійснено аналіз ідіом, представлених в юридичному трилері «Інформатор»
Джона Грішема, розглянуто їхню роль, функціонування
та цільове використання.
Кожна ідіома – це лінгвокультурологічна комбінація,
основне завдання якої – створити експресивний образ,
емоційно забарвити мовлення та, зрештою, досягти
поставленої прагматичної мети. Під час перекладу ідіом
найважливішим є пошук відповідника за змістом і контекстом, а збереження вихідної структури чи дослівне
відтворення компонентів не є пріорітетним. Тому перед
перекладачем повсякчас постає завдання, яке потребує
нестандартних рішень, прийнятих у результаті ретельної
оцінки ідіоми в конкретному контексті та з урахуванням
різної культурної і лінгвістичної концептуалізації навколишньої дійсності.
В означеному дослідженні представлено аналіз ідіом,
наявних у романі «Інформатор» Джона Грішема, англомовного автора-сучасника, котрого справедливо називають одним із найбільш популярних письменників-геніїв
сьогодення, творцем юридичного трилера. У вказаному
вище художньому творі представлені ідіоми з різним тематичним наповненням та морфологічною структурою, їхня
наявність у складі іронічних виразів, синонімічні ідіоми на
позначення одного концепту наочно демонструють багатогранність, стильову різноплановість цих виражальних
засобів і їхнє майстерне використання Джоном Грішемом.
У реферованій розвідці описано й проілюстровано основні способи перекладу ідіом, наявних у романі
«Інформатор»: описовий переклад, переклад за допомогою
аналога чи еквівалента, дослівний переклад (калькування)
та переклад одним словом. Виокремлено найбільш і найменш ефективні шляхи відтворення ідіом, встановлено
їхнє кількісне співвідношення в українському перекладі.
Наголошено на необхідності максимального збереження
експресивно-стилістичного образу ідіом під час їхнього
відтворення мовою перекладу.
Ключові слова: ідіома, юридичний трилер, переклад.

Постановка проблеми. У термінології низки мовознавців
ідіоми позначаються по-різному: «нерозкладні сполучення»
(О.О. Шахматов), «стійкі сполучення» (С.І. Абакумов), «незмінні вирази», «сталі вирази» чи “set expressions” (І.В. Арнольд)
[1, с. 38], проте беззаперечним є той факт, що вони існують
в усіх мовах світу, відтворюють етноколорит, історію, культуру
та світосприйняття народу.
Використання, диференціація і переклад ідіом у всіх галузях людського знання (художній, технічний, юридичній та ін.)
залишається одним із найскладніших, але водночас найцікавіших завдань перекладача. Проте нині у вітчизняній лінгвістиці не запропоновано комплексний та універсальний підхід
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до перекладу ідіом з урахуванням контексту й особливостей
жанру, що зумовлює актуальність цієї статті. Репрезентативним тлом для вирішення означеного завдання є юридичний
роман «Інформатор» американського письменника-сучасника
Дж. Грішема, автора численних бестселлерів, багато з яких
«успішно екранізовані за участю відомих голлівудських акторів і користуються великою популярністю у глядачів» [2, c. 74].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідіоми та їх стилістичне використання завжди викликали лінгвістичний інтерес як у зарубіжних (J. Ayto [9], Z. Kovecses [10], W. McMordie
[11], J. Seidl [11], P. Szabcó [10] тощо), так і у слов’янських
мовознавців та лексикографів (Н.М. Амосова [3], В.В. Виноградов [4], Р.П. Зорівчак [5], О.В. Кунін [6], О.І. Смирницький
[7], М.М. Шанський [8] та ін.). Зазначені вище та інші вчені
зробили значний внесок у дослідження ідіоматики, типологізацію ідіом і способи їхнього відтворення мовою перекладу.
Мета статті – різнобічний аналіз та дослідження індивідуально-авторських особливостей вживання ідіом в юридичному
трилері Дж. Грішема «Інформатор», а також розгляд основних
способів їхнього перекладу українською мовою.
Виклад основного матеріалу. Термін «ідіома» використовується на позначення сталого образно-метафоричного
та афористичного виразу, який потребує переосмислення
компонентів. Розглядаючи ідіоми на структурно-семантичному рівні, Н.М. Амосова влучно тлумачить їх як одиниці контексту, в яких вказівний мінімум і семантично реалізований
елемент становлять тотожність, причому обидва представлені
загальним лексичним складом словосполучення [3, с. 64].
Подібну дефініцію пропонують зарубіжні лінгвісти Дж. Сейдл
та У. Макморді, зазначаючи, що в ідіомі слова часто поєднуються в дивний, нелогічний або навіть граматично неправильний спосіб [11, с. 4].
Аналізуючи ідіоми зі стилістичної перспективи, варто беззаперечно погодитись із О.І. Смирницьким у тому, що вони
засновані на перенесенні значення, метафорі, яка чітко усвідомлюється мовцем, а їхньою характерною рисою є яскраве стилістичне забарвлення, відхід від нейтрального стилю
[7, с. 127]. Таким чином, кожна ідіома – це унікальне, неподільне лексико-стилістичне сполучення кількох компонентів, які
створюють образ, підвищують експресивність висловлювання,
втрачаючи самостійне значення.
Стилістичну значущість ідіом проілюстровано майже на
кожній сторінці юридичного трилера «Інформатор» Дж. Грішема, творчість якого останнім часом дедалі більше привертає увагу літературних критиків та мовознавців. Як зазначає
М.М. Дудченко, для жанру «юридичний трилер» характерни-
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ми є «захоплюючий сюжет, інтрига, висока динаміка розвитку
подій, яскраві образи, мальовничі описи» [2, с. 74]. Відтворити
всі ці характеристики, відчути всю повноту емоцій і реалістично зануритись у кримінально-правову атмосферу допомагають,
зокрема, різноманітні ідіоми.
За морфологічною структурою ідіоми, наявні в юридичному
трилері «Інформатор», можна поділити на дві основні категорії:
1) іменникові двоскладові: full throttle [12, c. 80], short fuse
[12, c. 150], witch hunt [12, c. 199], smoking gun [12, c. 201];
2) дієслівні багатоскладові: to jump out of one’s skin
[12, c. 339], to get the ball rolling [12, c. 249], to eat up every word
[12, c. 234], to be on the same page [12, c. 202].
Основна сюжетна лінія роману розгортається довкола
корумпованої судді, яка у співучасті з мафією порушує закон
заради «великих грошей». Врешті-решт, усі «брудні» махінації
під час небезпечної оперерації викриваються Комісією з перевірки суддів та ФБР за посередництвом таємного інформатора.
Враховуючи зазначене вище, можна виділити чотири основні
тематичні групи ідіом:
1) характеристика особи:
− The small number of bad apples kept her busy fifty hours
a week [12, c. 2].
− According to the guy who appears to be the main spokesman
and he’s a real old windbag […] [12, c. 177].
− Gunther was admittedly a loose cannon, but he was willing
to fly down and back at his own expense [12, c. 252].
− […] surely they would go after the big boys, the Cousins,
and not worry about the small fish like him [12, c. 326].
Означена група налічує найбільшу кількість ідіом, які,
передусім, характеризують антигероїв чи негативно висвітлюють дійових осіб. Вони допомагають авторові найбільш реалістично відтворити образ негідника;
2) почуття/емоції:
− [...] he did indeed sound nervous, even jumpy, as if looking
over his shoulder [12, c. 281].
− Look we need some help tonight. Verna is dead on her
feet [12, c. 80].
− Judge McDover took charge of the litigation, ran roughshod
over the lawyers […] [12, c. 36].
− Normally, she kept her emotions on an even kneel and wasn’t
given to the moods [12, c. 334].
Ідіоми, що увійшли до цієї групи, використовуються
Дж. Грішемом, насамперед, для позначення негативних емоцій
(страх, агресія, втома, відчай та ін.) або самоконтролю, допомагаючи читачеві відчувати й співпереживати разом із героями,
повністю зануритись у сюжет;
3) гроші:
− [...] he whittled his gang down to just a handful of cousins so
there would be fewer hands in the till [12, c. 33].
− My friend was cooking the books and taking on way too
much debt [...] [12, c. 11].
− That’s what I’m really after because it’s a gold mine for my
client [12, c. 44].
− How was it kept off the books and away from security
and surveillence? [12, c. 64].
У художньому просторі роману «Інформатор» ідіоми цієї
тематичної групи реферують до неправомірного збагачення,
розподілу та незаконного відмивання грошей через казино чи
інші нелегальні установи;

4) аморальність:
− McDover sold her soul to the devil to get elected and she’s
been getting paid ever since [12, c. 41].
− Can you guys arrest people or are you just, you know, like,
sticking your noses into this business [12, c. 122]?
− And it’s often the one you trust the most who’ll cut your
throat for the right price [12, c. 307].
− He’s blowing smoke about a prompt hearing but thinks he
can delay it for at least six months [12, c. 303].
Ця група ідіом використовується автором для експресивного відображення, передусім, таких аморальних проявів, як
обман, безсоромність, підступність і лицемірство.
Означені групи становлять основний масив ідіом, які реалістично відображають певну ідею, створюють образність
та атмосферу, підвищують експресивність юридичного трилера
«Інформатор». Попри те, Дж. Грішем не обмежується вказаними
вище класами. Так, у діалогічному мовленні персонажів автор
використовує так званий «ідіоматичний юридичний сленг»,
який надає певному висловлюванню професійного колориту,
маркує комунікативну ситуацію як невимушену і підвищує експресивність висловлювання:
− It’s not easy finding work with a rap sheet, you know [12, c. 296]?
− Actually, he cleaned up his act and has had a decent
life [12, c. 233].
Щоб показати глузливе та критичне ставлення до героя,
письменник влучно використовує ідіоми, що виражають іронію
і сарказм:
− Each January, Michael Geismar, BJC’s longtime director,
was forced to walk over to the Capitol, hat in hand, and watch as
the house and senate committees split the revenue pie [12, c. 22].
Гостросюжетна історія розвивається довкола загадкового
інформатора, тому часто фігурує концепт розголошення, вивідування та «злиття» інформації, а задля того, щоб уникнути
одноманітності й повторення, Грішем вдається до використання синомімічних та антонімічних ідіом, які підсилюють основну ідею роману, надають виразності й багатогранності:
− And who is this mysterious deep throat we are supposed to
meet [12, c. 5]?
− One big mouth said I could collect from the insurance policy
that covered the stolen truck [12, c. 124].
− I want to bust Judge McDover so my client can collect
a small fortune for blowing the whistle [12, c. 43].
− We thought there might be an element of danger, and our
plan was to sort of sniff around the edges and see what we could
find [12, c. 141].
− And I suppose your question is one I’ll take to my grave
[12, c. 141].
Ідіоми характеризуються сталістю та непроникністю структури, що здебільшого унеможливлює довільну зміну їхніх компонентів. Проте у творах художньої літератури автори можуть
вносити зміни у формально-змістову структуру ідіом із метою
надання додаткових конотацій, підвищення стилістичної значущості певного висловлювання тощо. Це, зокрема, ілюструє
роман «Інформатор», в якому ідіоми такого типу використовуються для підсилення експресії, передачі авторського стилю
та утворюються за допомогою таких прийомів:
− вилучення елемента (bury one’s head in the sand):
Bury our heads, keep our mouths shut, and cover up for the big
boys [12, c. 175];
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− заміна елемента (catch in the crossfire):
She and Dubose will assume that we believe poor Hugo was
killed by a drunk driver and I got hit in the crossfire [12, c. 183];
− модифікація елемента (to tighten the noose):
As the government chipped away at the fringes, the noose grew
tighter around their necks [12, c. 400].
Переклад кожної ідіоми – це результат її ретельної оцінки
в конкретному контексті, тому навіть за наявності відповідника перекладач ситуативно може вдаватися до інших способів
перекладу задля збереження образності, експресивності тощо.
Під час дослідження ідіом в юридичному трилері Дж. Грішема
«Інформатор» було виявлено такі основні способи їх перекладу:
1) описовий переклад (48%):
− Look, Randy, I’m not a cop and I don’t do cloak-and-dagger
very well [12, c. 6].
– Послухай, Ренді, я не коп, а тому не буду гратися
з тобою в ці шпигунські ігри [13, c. 9].
− They have eighteen days left to respond, and I’m sure they’ll
play it cool until the last minute [12, c. 262].
– У його підопічної залишилось вісімнадцять днів на відповідь і, я запевняю тебе, вони до останньої миті вдаватимуть, що все чудово [13, c. 280];
2) переклад за допомогою аналога (27%):
− It doesn’t, unless of course McDover goes up in flames with
Dubose [12, c. 49].
− – Жодної. Хіба що Макдовер потягне з собою на дно
Дюбоса [13, c. 55].
− Thick as thieves [12, c. 70].
– Ми ж такі друзі, що і водою не розіллєш [13, c. 76];
3) переклад за допомогою еквівалента (12%):
− Your past will be forgotten and you’ll be free as a bird
[12, c. 292].
– Ваше минуле буде забуто i ви станете вільним мов
птах [13, c. 312].
− You’ve shed enough blood [12, c. 191].
– Занадто багато крові було пролито [13, c. 204];
4) переклад одним словом (9%):
− Out of frustration on her part and fatigue on his, they both
threw in the towel early and settled on soft jazz [12, c. 1].
– Зрештою, відчувши легке роздратування і втому, обоє
здалися й увімкнули джаз [13, c. 3].
− When gambling was legalized in Biloxi it really knocked
a hole in their business [12, c. 19].
– Легалізація азартних ігор у Білоксі серйозно нашкодила
бізнесу цієї зграї [13, c. 24];
5) дослівний переклад (калькування) (4%):
− I never trusted the guy but he was making so much money
I finally took the bait [12, c. 11].
– Я з недовірою ставився до цього клієнта, але його стрімкі прибутки справили на мене таке враження, що я заковтнув
наживу [13, c. 14].
− Guess it takes time to get back in the saddle [12, c. 242].
– Мабуть, потрібен час, щоб повернутися назад у сідло
[13, c. 257].
За даними дослідження, в українській версії роману «Інформатор» найчастіше використовується описовий переклад (48%)
з поясненням змісту ідіоми, що зумовлено відсутністю в мові
оригіналу релевантного в певному контексті відповідника. Цей
вид перекладу дозволяє донести до читача основну ідею, ство142

рити необхідну атмосферу, уникнувши незрозумілого буквалізму та лінгвістичної етноспецифіки. Аналоги (27%) й еквіваленти (12%) легко сприймаються в українському перекладі,
відображаючи оригінальну картину та стиль роману. Переклад
одним словом (9%) використовується, насамперед, для компресії і модуляції, проте хоча відповідне змістове та стилістичне
забарвлення передаються доволі влучно, повсякчас спостерігається втрата образності. Рідше ідіоми перекладаються дослівно
(4%), що зумовлено бажанням уникнути смислових помилок
і ефекту машинного перекладу.
Висновки. Юридичний трилер Дж. Грішема «Інформатор» – це справжній лінгвістично-юридичний шедевр, що
вирізняється захопливою динамікою сюжету, образністю, експресивністю тощо, які передаються за допомогою різноманітних мовних засобів. Чільне місце серед цих засобів займають
ідіоми, що різняться за тематикою, морфологічною структурою
та несуть вагоме стилістичне навантаження, збагачуючи твори
додатковою експресією, конотацією, емоцією тощо.
Переклад кожної ідіоми не обмежується пошуком відповідника в словнику, виступаючи результатом ретельного дослідження мікро- та макроконтексту, ступенів вмотивованості,
експресії, образності тощо. Аналіз джерельної бази дає підстави стверджувати, що найбільш частотними та продуктивними
є описовий переклад (48%) і переклад за допомогою аналога
(27%), оскільки основна функція ідіоми – зберегти експресивно-стилістичну картину в мові оригіналу, а збереження структурної та лексичної стійкості виразу є вторинним.
Вектором подальших наукових досліджень є поглиблене
вивчення ролі і значущості використання ідіом в юридичних
трилерах, зокрема у творчості Дж. Грішема, та оптимізація контекстних перекладацьких рішень у процесі відтворення ідіом
шляхом аналізу більшої кількості фактичного матеріалу.
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Kravets K. Idioms in John Grisham’s literary works:
the analysis and translation (based on the legal thriller ‘The
Whistler’)
Summary. The paper outlines the analysis of idioms in the legal
thriller ‘The Whistler’ by John Grisham; their role, functioning,
and targeted usage are examined.
Each idiom is a linguistic and cultural combination,
the primary aim of which is to create an expressive image and color
the speech emotionally, and ultimately to achieve its pragmatic
goal. While translating idioms, to find the correspondent variant
considering particular content and context is paramount; whereas
to preserve the original structure of the components or translate
literally is not a priority. Therefore, the translator is constantly
confronted with a task that requires non-standard solutions made
by a careful analysis of the idiom in a particular context, taking

into account different cultural and linguistic conceptualizations
of the surrounding reality.
This research gives the analysis of idioms in ‘The Whistler’ by
John Grisham, modern English writer, who is rightly considered to
be one of the most popular genius writers of nowadays, the creator
of a new type of a novel – a legal thriller. The classification of idioms
(presented in the abovementioned literary work) by thematic content
and morphological structure, the differentiation of idioms within
ironic expressions, the analysis of the use of synonymous idioms
referring to one concept clearly demonstrate the versatility, stylistic
diversity of idioms and their skillful usage by John Grisham.
The addressed paper describes and illustrates the main ways
of translating idioms in the novel ‘The Whistler’, namely: descriptive
translation, translation with the help of an analogue or equivalent,
literal translation (replication) and one word translation. The most
and least effective ways of translating idioms are highlighted, their
proportion in Ukrainian translation is presented. The importance
of ultimate maintaining of expressive and stylistic image of original
idioms, while translating them, is emphasized.
Key words: idiom, legal thriller, translation.
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ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ПЕРЕКОНАННЯ
В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація. Статтю присвячено питанню екстеріоризації переконання та аргументації лінгвістичними
та екстралінгвістичними засобами мови. Під час аналізу
були виявлені стратегії і тактики аргументації, які використовуються політиками з метою переконання аудиторії.
Дослідження виступів дають змогу, з одного боку, спрогнозувати подальші дії та наміри політика, а з іншого −
встановлювати найбільш ефективні способи впливу на
слухачів. Нині вивчення публічного мовлення можна розділити на три наукові напрями: риторичний, психологічний та лінгвістичний. Політичну публічну промову вивчають у рамках міждисциплінарних досліджень з огляду
на її багатогранність. У роботі комплексно розглядається
процес політичного публічного виступу політика з урахуванням основних лінгвістичних і екстралінгвістичних
чинників, які зумовлюють прагматичну ефективність
мови: політико-соціальний та культурний контекст, ситуацію спілкування, особистість мовця і мовленнєві особливості побудови тексту. У процесі планування виступу
враховується широкий контекст, який детермінує концептуальний зміст і способи вербалізації смислів у мові. Особистість політика, його імідж і статус, соціальний і політичний досвід, мовленнєва компетентність відіграють
важливу роль під час підготовки і реалізації виступу. Формований текст володіє певною логічною, семантичною,
синтаксичною структурою, а також фонетичними характеристиками, що дають змогу мовцю досягати шуканого
прагматичного впливу на цільову аудиторію. На основі
виявлених вербальних та невербальних засобів реалізації персуазивної функції політичного дискурсу виявлено
специфіку моделей аргументації і переконання, що дасть
змогу визначити необхідні перекладацькі трансформації,
для досягнення точності перекладу та передачі емоційного фону мовця до реципієнтів.
Ключові слова: політичний дискурс, персуазивність,
лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби впливу, аргументація.

Постановка проблеми. Політичний дискурс досліджується такими науками, як лексикологія, прагматика, лінгвокультурологія, риторика, когнітивістика і аксіологія. Крім того,
у фокус наукових філологічних досліджень входять гендерні
та соціокультурні аспекти публічних промов політиків, питання, пов’язані з іміджелогією, масмедійним та мережевим політичним дискурсом. Питання політичного дискурсу є нагальним у роботі таких вчених: Е.І. Шейгал [1], М.Ю. Баранов [2],
Л.С. Олешкова [3], Л.С. Бейлінсон [4].
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Об’єктом дослідження є мовленнєва комунікація, зокрема
тактика та стратегії аргументації та переконання, які використовуються в політичному дискурсі. Предметом слугує
система лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів, характерних для побудови політичної промови зі значним аргументаційним потенціалом.
Актуальність роботи визначається необхідністю системного аналізу аргументації та засобів переконання як основного
інструменту впливу, що постійно використовується у промовах
політиків.
Мета статті зводиться до виявлення конкретних лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів персуазивності, які присутні
в політичному дискурсі. Вирішення поставленої мети досягається шляхом вирішення поставлених завдань: уточнити поняття
«політичний дискурс» у широкому і вузькому значеннях; виявити основні характерні ознаки політичного дискурсу, стратегії
політичного мовлення; виявити конкретні лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби персуазивності та аргументації в політичному дискурсі на основі промов політичних діячів (Дональда
Трампа і Володимира Зеленського) та порівняти елементи переконання, які використовують ці політичні лідери; проаналізувати
особливості перекладу вербальних та невербальних засобів персуазивності на основі промови Дональда Трампа.
Матеріалами дослідження послужили виступи 45-го президента США − Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Виклад основного матеріалу. Вже в античні часи існувало поняття персуазивності. Слово походить від латинського
persudeo (-sus, -susum, -re), що означає «переконувати, запевняти, спонукати, схиляти, умовляти» [5, c. 261]. Вміння переконувати, запевняти слухача до прийняття рішення, яке вигідне
мовцю, було дуже важливим для античного оратора, як загалом і для будь-якого суспільного оратора чи політичного діяча
протягом всієї історії людства. Персуазивність − це навмисний
вплив на адресата з метою отримання від нього певного результату, необхідного адресанту. Відповідно, персуазивну комунікацію можна описати як особливу форму взаємодії, в рамках
якої один учасник комунікації впливає на іншого, щоб мирним
шляхом домогтися від нього певного рішення. Тут варто зауважити, що персуазивно-комунікативний акт обов’язково має
містити такий елемент, як навмисність, тобто мовець свідомо
використовує висловлювання, націлені на те, щоб вплинути на
думку реципієнта і викликати в нього певну реакцію. Це може
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бути реакція різного роду: «ментальні дії» − спонукання реципієнта до співмислення, тобто до прийняття точки зору мовця;
емоційно-чуттєві − адресант намагається вплинути на емоційну сферу реципієнта; конкретно-практичні − спонукання реципієнта до сприяння), тобто до вчинення вигідної адресанту дії
[6, c. 115].
Існує ціла низка лінгвістичних явищ, які володіють сильним потенціалом впливу і здатні звертати увагу на ті чи інші
зв’язані з ними змісти. Серед стилістичних прийомів із метою
маніпуляції широко поширені тропи, засоби образності. Більшість дослідників визначають метафору як ефективний інструмент психологічного впливу. На думку О.Л. Михайлевої,
«використовуючи певну метафоричну модель, мовець здатний
побудувати вигідну йому картину світу у свідомості слухача»
[6, с. 123].
Розглянемо деякі стилістичні засоби персуазивності, які
вживаються в промові американського лідера Д. Трампа,
наприклад, метонімія. Англ.: “But we are transferring power
from Washington, D.C., and giving it back to you, the people” [7],
укр.: («Але ми передаємо владу з Вашингтона, і повертаємо її
вам, людям») [8]; англ.: “Washington flourished, but the people
did not share in its wealth” [7], укр.: («Вашингтон процвітав,
але люди не поділяли його багатства») [8].
Метонімія “Washington, D.C.” використовується для експлікації значення «виконавча і законодавча влада США», формування дружньої атмосфери з аудиторією і наділення народу
США найвищим статусом у країні, що цілеспрямовано транслюється в кожній частині мови Д. Трампа. Метою цього стилістичного прийому є встановлення емоційної близькості з реципієнтом із подальшою можливістю моделювання громадської
думки.
Своєю чергою, президент України В. Зеленський під час
своєї інавгураційної промови проголошує такі слова: англ.
„We are all Ukrainians: there are no bigger or lesser, or correct or
incorrect Ukrainians. From Uzhgorod to Luhansk, from Chernigiv
to Simferopol, in Lviv, Kharkiv, Donetsk, Dnipro and Odesa − we
are Ukrainians. And we have to be one. After all, only then we are
strong” [9], укр.: («Ми всі українці: не існує більших чи менших,
правильних чи неправильних. Від Ужгорода до Луганська, від
Чернігова до Сімферополя, у Львові, Харкові, Донецьку, у Дніпрі й в Одесі – ми українці. І ми маємо бути єдині. Адже тільки тоді ми сильні») [10].
Політик закликає всіх українців згуртуватися в єдине ціле,
тому що тільки разом нація сильна. І з огляду на ситуацію в країні Зеленський прагне підкреслити єдність народу та значення
кожного українця для країни загалом. Тут прослідковуються
лінгвістичні елементи персуазивності у вигляді повторів: “we
are all Ukrainians”, “we are Ukrainians”, “we have to be one“,
“only then we are strong”. Також варто зауважити, що політик
говорить не від своєї особи, а від першої особи множини “we“,
що є засобом маніпуляції аудиторією та одночасно викликає
відчуття довіри до особистості президента. Отже, ми вважаємо, що переклад цієї частини промови оригінального тексту
з української англійською мовою адекватний, ефект елементів
персуазивності на аудиторію переданий.
Прагматика вищезазначених засобів переконання включає такі характеристики: 1) маніпуляція громадською думкою,
2) створення позитивного образу лідера, тобто детермінація
позитивної оцінки нової політичної програми, 3) гедоністична

подача інформації, 4) створення довірчої атмосфери спілкування
з аудиторією, 5) вираз експресії, 6) акцентування уваги реципієнта на окремих моментах програми, що викладається, 7) створення образності, яка робить текст виступу яскравим і незабутнім,
8) підвищення ефективності інформаційного впливу.
Інша група лексико-фразеологічних засобів, заснована на
взаємодії предметно-логічних і називних значень, репрезентована в тексті виступу Д. Трампа антономазією: англ.: “For too
long, a small group in our nation’s capital has reaped the rewards
of government while the people have borne the cost” [7], укр.:
(«Занадто довго невелика група в столиці нашої країни отримувала нагороди від уряду, в той час як люди платили за рахунками») [8].
Антономазія, яка аналізується, функціонує з метою експозиції протиставних відносин «народ − адміністрація країни»,
що передає інформацію, що сам Д. Трамп позиціонує себе не
як член уряду, а на рівних відносинах із простим народом, що
також покликане викликати довірчі відносини з аудиторією.
З іншого боку, президент В. Зеленський використовує персуазивні конструкції для згуртування народу та уряду України.
Так, наприклад: англ.: „After my election victory, my six-year-old
son said: «Dad, they say on TV that Zelenskyy is the President … So,
it means that…I am... the President too?!» At the time, it sounded
funny, but later I realized that it was true. Because each of us is
the President. Not just the 73 percent who voted for me, but all
100 percent of Ukrainians. This is not just mine, this is our common
victory. And this is our common chance that we are responsible for
together” [7], укр.: («Після моєї перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: «Та! По телевізору кажуть, що «Зеленський –
Президент…» Виходить, що… я… теж Президент?!» І тоді
це прозвучало як жарт, але згодом я зрозумів, що насправді це
істина. Тому що кожен із нас Президент. Не 73 відсотки, які
за мене голосували, а всі 100 відсотків українців. Це не моя,
це наша спільна перемога. І це – наш спільний шанс. За який
ми несемо спільну відповідальність») [8].
Такі персуазивні конструкції, як “each of us is the President”
(«кожен із нас президент»), “Not just the 73 percent” («не 73 відсотки»), “all 100 percent of Ukrainians” («всі 100 відсотків
українців»), не тільки закликають кожного українця згуртуватися в одне єдине ціле, але і зближують населення й уряд країни.
Зеленський не оцінює перемогу як особисту. Він позиціонує
себе як простого пересічного українця, концентруючи увагу
слухачів на тому, що це спільна перемога і кожен із нас – президент, що викликає довіру в аудиторії. Такі конструкції вживаються для формування дружньої атмосфери з аудиторією і наділення народу найвищим статусом у країні, що цілеспрямовано
транслюється в кожній частині промови В. Зеленського. Метою
цього стилістичного прийому є встановлення емоційної близькості з реципієнтом із подальшою можливістю моделювання
громадської думки.
Слово, яке посилює емоційний ефект та впливає на слухача, “just“, було використане лише в англомовній версії в таких
фразах, як “not just the 73 percent”, “not just mine“. Тому можна
зазначити, що перекладач посилив персуазивний ефект таким
чином. А мовою оригіналу ці фрази звучать доволі нейтрально:
«не 73 відсотки», «це не моя».
Повтори “our common victory” («наша спільна перемога»),
“our common chance” («наш спільний час»), “responsible for
together” («спільна відповідальність») задають ритм, пере145
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даючи живе, пульсуюче почуття. Ця емоційність спрямована
на те, щоб якомога наочніше донести свої уявлення, ідеали,
пріоритети до слухачів. При цьому передбачається, що ті, хто
слухають, поділяють ці погляди. При цьому під час перекладу
англійською мовою був опущений один з елементів персуазивності повторення “responsible for together” («спільна відповідальність»), тому емоційний ефект в англомовній версії цієї
фрази не такий потужний.
У наступних словах Зеленського були також використані
стилістичні засоби персуазивності – повтори. Англ.: “It hasn’t
been only me who has just taken the oath. Each of us has just put
his hand on the Constitution and swore allegiance to Ukraine”
[9], укр.: («І щойно – не тільки я складав присягу. Кожен
із нас поклав руку на Конституцію і кожен з нас присягнув
на вірність Україні») [10]. У мові оригіналу повтори звучать
переконливо «кожен із нас», проте в мові перекладу вони були
опущені. Стилістичний прийом збагачення мовлення − використання повторів − надає промові ще більшої емоційності
та справляє персуазивний вплив на аудиторію, вже на своєму
прикладі закликаючи українців бути готовими пожертвувати
чимось заради миру у країні, робить висловлювання більш чітким і зрозумілим. Перекладач передав вищезазначені елементи
прийомом калькування, зберігши при цьому персуазивність
висловлювань.
Група стилістичних засобів, заснованих на взаємодії предметно-логічних і емоційних значень, представлена у промові Трампа епітетами і гіперболами. Англ.:“And while they
celebrated in our nation’s capital, there was little to celebrate for
struggling families all across our land” [7], укр.: («І поки вони
святкували в столиці нашої країни, для тих, що виживають
сімей по всій нашій країні було мало приводів для святкувань»)
[8]; англ.: “These are just and reasonable demands of righteous
people and a righteous public” [7], укр.: («Це справедливі
і розумні вимоги праведних людей і праведної громадськості»)
[8]. Зазначені епітети сприяють гедоністичній подачі інформації, акцентують на тому, що президент вкрай стурбований усіма
проблемами, що зачіпають населення країни, щиро співчуває
всім праведним людям. Ці стилістичні прийоми націлені на
демонстрацію розуміння американського лідера всієї складності ситуації, що склалася в країні і визнання справедливими вимог про зміни, що, своєю чергою, детермінує меліоративну оцінку позиції нового лідера країни і визначає довірчий
тон спілкування президента з народом. Перекладач спромігся
адекватно передати вищезазначені елементи персуазивності:
англ.: “We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock
the mysteries of space, to free the earth from the miseries
of disease and to harness the energies, industries and technologies
of tomorrow” [7], укр.: («Ми стоїмо на народженні нового
тисячоліття, готові розгадати таємниці космосу, звільнити землю від страждань, хвороб і використовувати енергії,
галузі і технології завтрашнього дня») [8]. Використання двох
гіпербол «розгадати таємниці космосу» і «звільнити землю від
страждань, хвороб» націлено на експозицію амбітності і грандіозності планів американського президента, демонстрацію
його любові до людей, готовність до повної самовіддачі. Цей
стилістичний прийом за своєю прагматикою маніпулятивний.
Порівняно з промовою Д. Трампа, який використовує епітети та гіперболи як засоби персуазивності, В. Зеленський передає емоційний вплив на аудиторію за допомогою риторичних
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питань. Наприклад, англ.: „However, our first task is ceasefire in
the Donbas. I have been often asked: What price are you ready to
pay for the ceasefire? It’s a strange question. What price are you
ready to pay for the lives of you loved ones?” [9]; укр.: («І наше
найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Мене часто
питали: а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне запитання. А на що готові ви, українці, заради життя
близьких вам людей?») [10]. Президент звертається із закликом до кожного українця. Кожен голос є важливим, і те, що
кожен готовий зробити для припинення вогню на Донбасі, має
значення для всієї країни. Тобто спікер закликає кожного до дій
та змін. У мові оригіналу у звертанні Зеленський наголошує на
слові «українці», коли задає риторичне питання. Проте перекладачу не вдалося передати таку експресивність, бо він опускає цей лексичний елемент персуазивності під час перекладу.
Таким чином, прагматично використовувані засоби цієї
групи націлені на: 1) визначення оціночного сприйняття викладеної інформації, 2) формування громадської думки, 3) гедоністичний виклад думок оратора. Ефективність і успіх персуазивної мовленнєвої дії значною мірою залежать від вибору
мовностилістичних засобів для здійснення планованого впливу
знаннями, очікуваннями, уявленнями адресанта.
При комплексному підході до вивчення політичної публічної промови неможливо применшити значення її екстралінгвістичних характеристик. Сприйняття політичної мови і її
персуазивна функція безпосередньо залежать від лексико-фонетичних засобів використовуваних політиками, при цьому
особлива роль відводиться інтонації. Важливим фактором
успішної діяльності є сприйняття оратора оточенням, яке суттєво залежить від того, як людина сама себе подає. Загальне
враження, яке справляє оратор, є синтезом багатьох факторів,
які необхідно контролювати і які важливі для створення образу оратора. До цих факторів належать одяг, поза, жести, вираз
обличчя. Все це має бути ретельно продумано, але бути природним і бездоганним. Зовні політик зобов’язаний виглядати
акуратним, підтягнутим, впевненим у своїх силах. Оратору,
який зумів розташувати аудиторію привітною посмішкою, приємним голосом й іншими засобами, вдасться домогтися успіху
у слухачів, а невпевненість, зневага до аудиторії, безпристрасний вираз обличчя, невиразний голос стануть причиною негативного ставлення до оратора і його промови.
Якщо розглядати політичний портрет таких лідерів, як
В. Зеленський та Д. Трамп, то варто зазначити, що під час
передвиборчої кампанії американський лідер має екстралінгвістичні особливості: у своєму іміджі він втілив популярну
в товаристві «американську мрію», що додало його сприйняття
додаткову привабливість. Ідеологічна позиція Трампа успішно
охопила найважливіші проблеми, що хвилюють громадян, пропонуючи свої варіанти їх вирішення, що знайшло відгук серед
виборців; особливу увагу він приділив економічним питанням,
у тому числі проблемі створення робочих місць, зниження
податків, а також скасування утриманства серед працездатних
громадян; Трамп продемонстрував виборцям хороші лідерські
якості. Велику увагу було приділено антирекламі основного
конкурента під час президентських перегонів; у промовах він
використовує спокійні жести на міміку, проте час від часу змінює гучність голосу під час виступів
Своєю чергою, В. Зеленський проявив такі елементи персуазивності: у своєму образі лідер втілює демократичність.
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«Кожен із нас – президент» − це гасло було покликане показати в мініатюрі всю суть демократії: кожен громадянин є президентом, тобто несе свою частку влади і відповідальності,
проте це є своєрідним елементом маніпуляції свідомістю більшості. Окрім цього, промови В. Зеленського характеризуються використанням жартів як елементу емоційного збагачення
політичної комунікації, підвищенням тону голосу в разі наголошення на важливій інформації для більшої переконливості,
відкритістю до аудиторії та легкістю спілкування, що проявляється в активній міміці обличчя та відкритих широких жестах
політика.
Висновки. Категорія переконливості, емоційності і зрозумілості в політичній мові, з точки зору сприйняття, має прямо пропорційну залежність. Загалом сприйняття аспекту
усної політичної промови має позитивний комунікативний
ефект, хоча за деякими параметрами (тембр, темп, мовленнєвий акцент) неоднозначно оцінюється представниками різних
культур. Промови політиків, зокрема президентів, є одиницями
вищого рівня вербальної сфери, і їх складання і проголошення
важливі як для самого оратора, так і для його аудиторії.
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Kulish V., Tarasenko E. Verbal and non-verbal means
of perduasiveness in political discourse: typological aspect
Summary. The article is devoted to the issue
of exteriorization of beliefs and arguments by linguistic
and extralinguistic means of language. The analysis identified
strategies and tactics used by policy makers to persuade
the audience. Speech studies allow us to predict the actions
and intentions of politician on the one hand, and to identify
the most effective ways of influence the audience on the other.
Today, the study of public broadcasting can be divided into
three scientific areas: rhetorical, psychological and linguistic
approaches. Political public speaking is studied in the context
of multidisciplinary research in view of its multifaceted nature.
The paper deals with the process of politicians’ public speaking,
taking into account the main linguistic and extralinguistic factors
that determine the pragmatic effectiveness of the language:
political, social and cultural context, communication situation,
personality of the speaker and speech peculiarities of text
construction. During the speech planning, broad context
is taken into account that determines the conceptual content
and ways of verbal meanings in language. The personality
of the politician, his image and status, social and political
experience, speech competence all these play an important
role in the preparation and implementation of the speech.
The generated text has a certain logical, semantic, syntactic
structure, as well as phonetic characteristics that allow
the speaker to achieve the desired pragmatic influence on
the target audience.
Thus, on the basis of revealed verbal and non-verbal
means it was revealed the realization of the persuasive
function in political discourse and models of argumentation
and conviction, which will allow to determine the necessary
translation transformations, which allow the translator not
only to achieve the accuracy of the translation, but to convey
the emotional background of the speaker to the recipients.
Key words: political discourse, persuasiveness, linguistic
and extralinguistic means of influence, argumentation.
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РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОДУКТУ У СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ SDL TRADOS ТА MEMOQ
Анотація. Статтю присвячено дослідженню процесу
реалізації автоматизованого контролю якості лінгвістичного продукту у системах автоматизованого перекладу SDL
Trados та MemoQ. У статті визначено зміст поняття «автоматизований контроль», мета і завдання автоматизованого
контролю в процесі перекладу з використанням систем
автоматизованого перекладу, компоненти реалізації автоматизованого контролю. Також розглянуто процес реалізації автоматизованого контролю якості лінгвістичного продукту у системах автоматизованого перекладу SDL Trados
Studio 2017 та MemoQ Transator Pro 2017. Матеріалами
для дослідження ефективності автоматизованого контролю у системах автоматизованого перекладу є англомовні
інструкції з експлуатації побутових приладів, які потрібно
перекласти українською мовою.
Система автоматизованого контролю стала надійним
помічником перекладача та коректора, без якого значно
складніше створити якісний та повноцінний переклад.
Усі формати файлів можуть бути перевірені на наявність
помилок за допомогою автоматизованого контролю, тому
що вони конвертуються у внутрішні формати. Важливо
наголосити, що можна здійснювати перевірку вихідного
та цільового тексту.
Використання автоматизованого контролю в процесі роботи з певною системою автоматизованого перекладу вимагає від перекладача певних відповідних знань
та навичок роботи з сучасними перекладацькими програмами. Перекладач, який працює з певною системою автоматизованого перекладу, мусить уміти змінювати налаштування
автоматизованого контролю відповідно до завдань проєкту.
Автоматизований контроль оптимізує процес перевірки
текстів великих обсягів, ручна перевірка яких надзвичайно
копітка та виснажлива для фахівця. Таким чином, автоматизований контроль – це оптимальний спосіб швидко та якісно перевірити перекладений текст на наявність помилок.
Ключові слова: автоматизований переклад, системи
автоматизованого перекладу, автоматизований контроль,
реалізація автоматизованого контролю, компоненти реалізації автоматизованого контролю.

Постановка проблеми. У XXI столітті переклад лінгвістичного продукту без використання спеціальних програм
є даремною тратою часу. У наш час розроблено велику кількість
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систем автоматизованого перекладу, які мають функцію автоматизованого контролю якості. Із використанням функції автоматизованого контролю якості кваліфікований перекладач здатен
виконувати якісний переклад лінгвістичного продукту великого
обсягу за короткий проміжок часу. Автоматизований контроль
у системах автоматизованого перекладу відіграє важливу роль,
оскільки вибір оптимальних налаштувань автоматизованого
контролю робить процес перекладу набагато зручнішим.
Аналіз останніх досліджень. Цілком закономірно, що проблема автоматизованого контролю у системах пам’яті перекладу привертає увагу багатьох лінгвістів, які досліджують проблеми функціонування цих систем, зокрема: М.В. Баканову [1],
А.В. Зубова [3], Р.З. Заславського [2], М.А. Мосієнко [5].
Поміж найновіших досліджень варто звернути увагу на такі:
«Использование информационных технологий для оптимизации
процесса перевода» (Є.А. Морозкіна та Н.Р. Шакірова, 2012 [6]);
«Системи автоматизації перекладу вільного типу як складова частина підготовки майбутніх перекладачів» (К.О. Киричек, 2018 [4]).
Мета цієї статті полягає у дослідженні контролювання якості
лінгвістичного продукту у системах автоматизованого перекладу
SDL Trados Studio 2017 та MemoQ Translator Pro 2017.
Виклад основного матеріалу дослідження. Автоматизований контроль – це система гарантування якості перекладу,
орієнтована на підтримку перекладача та коректора. Автоматизований контроль повідомляє про ідентифіковані помилки,
типи яких залежать від конфігурації систем автоматизованого
перекладу.
Тому вибір програмного продукту – це важливе завдання перекладача. Система гарантування якості ідентифікує
так звані нелінгвістичні помилки, пошук і виправлення яких
у тексті забирає у фахівця багато часу. До таких помилок відносимо зайві або відсутні пробіли, відсутність або невідповідність тегів, помилки правопису, неперекладені сегменти тексту тощо. Система автоматизованого контролю не виправляє
помилки автоматично, проте їхня ідентифікація та можливості
навігації по помилках дають змогу фахівцеві швидко виправляти такі помилки. Функція автоматизованого контролю реалізована в модулях контролю якості систем автоматизованого
перекладу.
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Система гарантування якості дає змогу:
1) виокремлювати неперекладені сегменти;
2) перевіряти сегменти на несумісність;
3) виявляти виключені сегменти;
4) перевіряти пунктуацію;
5) перевіряти правильність написання чисел, дат, часу;
6) перевіряти правопис;
7) перевіряти довжину сегментів;
8) перевіряти список термінів;
9) перевіряти правильність написання торгових марок;
10) перевіряти відповідність тегів в оригіналі та перекладі.
Важливим елементом системи автоматизованого перекладу SDL Trados Studio 2017 є модуль «контроль якості». Цей

модуль можна знайти у налаштуваннях проєкту, доступ до
якого забезпечується вкладкою «Файл». Система контролю
якості складається з компонентів, які власне перевіряють текст
(QA Checker 3.0), теги та термінологію.
Так, QA Checker 3.0 дає змогу перевірити перекладений
документ на наявність певних невідповідностей або помилок.
Перевірка здійснюється за такими критеріями, як: перевірка
сегментів, виключення сегментів, перевірка на неконсистентність, перевірка пунктуації, перевірка на правильність написання чисел, перевірка списку слів, перевірка регулярних виразів,
перевірка торгових знаків, перевірка довжини сегмента.
На рис. 1 та рис. 2 можемо спостерігати процес реалізації компонента QA Checker 3.0, пункт «перевірка сегментів»

Рис. 1. Компонент QA Checker 3.0, пункт «перевірка сегментів» у системі автоматизованого перекладу
SDL Trados Studio 2017

Рис. 2. Результат реалізації компонента QA Checker 3.0, пункт «перевірка сегментів» у системі автоматизованого перекладу
SDL Trados Studio 2017
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у системі автоматизованого перекладу SDL Trados Studio 2017.
Система показала, що в інструкції, яка зараз перебуває на етапі
перекладу, є 1400 помилок, тобто неперекладених сегментів.
Функція «контролю якості» включає в себе підпункт «перевірка тегів». За допомогою функції «контроль якості» перекладач може перевіряти відповідність та правильність вживання
тегів у текстах оригіналу та перекладу. Параметр «перевірка
тегів» дає змогу перевірити додані теги, видалені теги, зміну
порядку тегів, невидимі теги, пробіли між тегами. У процесі
перевірки можна ігнорувати теги форматування, заблоковані
сегменти та різницю між звичайним і нерозривним пробілом.
Якщо в процесі перевірки система виявляє помилки у вживанні тегів, то біля відповідного сегмента з’являється позначка
«помилка». Якщо порядок тегів змінено, з’являється позначка
«попередження». У разі виявлення системою невидимих тегів
або пробілів між тегами з’являється позначка «зауваження».
На рис. 3 можемо спостерігати процес реалізації компонента Tag Verifier у системі автоматизованого перекладу SDL
Trados Studio 2017. Система показала, що в інструкції, яка зараз

перебуває на етапі перекладу, немає помилок, які пов’язані
з неправильним розташуванням тегів.
Ще одним важливим компонентом контролю якості є параметр «перевірка термінології». Цей параметр дає змогу перевірити
використання термінів, внесених у термінологічну базу. Важливо
наголосити, що система здатна перевіряти неперекладені терміни.
На рис. 4 можемо спостерігати процес реалізації компонента Terminology Verifier у системі автоматизованого перекладу
SDL Trados Studio 2017. Система показала, що в інструкції, яка
зараз перебуває на етапі перекладу, немає помилок, які пов’язані із вживанням термінології.
У системі пам’яті перекладу MemoQ Translator Pro
2017 автоматизований контроль реалізується за допомогою
компонента «налаштування для гарантування якості».
Параметр «налаштування для гарантування якості» здійснює перевірку за такими критеріями, як: «сегменти та терміни»; «консистентність»; «числа»; «пунктуація»; «пробіли,
прописні літери та знаки»; «вбудовані теги»; «довжина»; «регулярні вирази».

Рис. 3. Реалізація компонента Tag Verifier у системі автоматизованого перекладу SDL Trados Studio 2017

Рис. 4. Реалізація компонента Terminology Verifier у системі автоматизованого перекладу SDL Trados Studio 2017
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Рис. 5. Реалізація компонента QA Settings у системі автоматизованого перекладу MemoQ Translator Pro 2017

Рис. 6. Результат реалізації компонента QA Settings у системі автоматизованого перекладу MemoQ Translator Pro 2017
Параметр «налаштування для гарантування якості» можна знайти, натиснувши на вкладку MemoQ, потім на вкладку
«Параметри». З’явиться нове вікно, в якому у верхньому лівому кутку є пункт «Ресурси за замовчуванням», який містить
параметр «налаштування для гарантування якості».
На рис. 5 та рис. 6 можемо спостерігати процес реалізації
компонента QA Settings у системі автоматизованого перекладу
MemoQ Translator Pro 2017. Система показала, що в інструкції,
яка зараз перебуває на етапі перекладу, є 1200 помилок, тобто
порожніх сегментів, які мають бути перекладені.
Висновки. Як результат, у статті проаналізовано реалізацію автоматизованого контролю у системах автоматизованого перекладу SDL Trados та MemoQ. У системі

автоматизованого перекладу SDL Trados Studio 2017 автоматизований контроль реалізується за допомогою модуля «контроль якості», що має компоненти, які власне перевіряють текст
(QA Checker 3.0), теги та термінологію. У системі пам’яті
перекладу MemoQ Translator Pro 2017 автоматизований контроль реалізується за допомогою компонента «налаштування
для гарантування якості».
1.
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Lishnievska K., Karamysheva I. Implementation of
the automated quality control of the linguistic product in
the computer-assisted translation systems SDL Trados and
MemoQ
Summary. The article is devoted to the research
of the implementation of automated quality control of linguistic
product in the computer-assisted translation systems SDL
Trados and MemoQ. The article defines: the concept
of “automated quality control”, the purpose and tasks
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of automated quality control in the process of translation with
the help of computer-assisted translation systems, components
of the implementation of automated quality control. The
process of implementation of automated quality control
of linguistic product is studied in the systems SDL Trados
Studio 2017 and MemoQ Transator Pro 2017. The materials
for the study of the effectiveness of automated quality control
in the computer-assisted translation systems are Englishlanguage instructions of household appliances that need to be
translated into Ukrainian.
The automated quality control system has become a reliable
assistant for the translator and proofreader, without which it
is much more difficult to create a high-quality and complete
translation. All file formats can be checked for errors, if
the automated quality control system is used, because they are
converted to internal formats. It is important to emphasize that
it is possible to check the source and target texts.
The use of an automated quality control system requires
some relevant knowledge and skills of working with modern
translation programs. The translator must be able to change
the automated control settings according to the project’s tasks
during work with a particular translation system.
The automated control optimizes the process of checking
large volumes of texts, the manual verification of which
is extremely diligent and tedious for the specialist. Thus,
automated control is the best way to quickly and efficiently
check translated text for errors.
Key words: computer-assisted translation, computerassisted translation systems, automated quality control,
implementation of the automated quality control, components
for implementation of the automated quality control.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПАРЕМІОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Анотація. У статті проаналізовано лексико-семантичні особливості паремій та їх переклад на матеріалі художніх дискурсів (англомовного та українського). Визначено
сутність понять «паремія», а також виокремлено поняття
«прислів’я» та «приказка».
Зазначено, що паремії є важливим складником культури будь-якого народу, скарбницею духовності, що живе
і постійно розвивається та збагачує нові покоління. Очевидним є те, що короткі влучні народні висловлювання
повчального змісту мають велике значення і в наш час.
Прислів’я та приказки, як пареміологічні одиниці, вивчаються в межах лінгвістики та перекладознавства.
Виявлено, що порівняльне вивчення паремій двох
і більше мов дозволяє визначити подібності та відмінності,
які сприяють побудові найбільш науково обґрунтованої
методики навчання іноземної мови. З’ясовано специфіку
та способи перекладу пареміологічних одиниць на матеріалі художньої літератури. Очевидним є те, що дослівний
переклад пареміологічних одиниць є не можливим з огляду на культурологічні особливості мов.
Під час дослідження були виявлені основні перекладацькі труднощі: відсутність відповідного прислів’я
у мові перекладу, розбіжності в емоційній забарвленості
та в образності, етноспецифічність прислів’їв. Враховуючи всі особливості пареміологічних одиниць, авторами було виокремлено такі основні способи їх перекладу:
пошук повного відповідника (еквівалента), підбір часткового відповідника, калькування, використання псевдовідповідника за допомогою описового перекладу.
Перспективи подальших досліджень можуть бути зосередженні на декодуванні індивідуально-авторських пареміологічних одиниць у художніх творах, а також у дослідженні особливостей їх перекладу, що дозволить глибше
пізнати загальнолюдські та авторські світогляди.
Ключові слова: паремія, прислів’я, приказка, переклад, художній дискурс.

Постановка проблеми. Взаємозв’язок мови та культури
є завжди актуальним питанням у лінгвістичних дослідженнях.
Людина здатна розуміти світ і саму себе завдяки мові, в якій
закріплюється загальнолюдський та національний досвід.
Кожна людина завжди має інтерес до свого минулого та витоків своєї культури. Паремії є важливим елементом для кожної
мови, адже вони є засобами збагачення мови та культури нації.
Саме у прислів’ях та приказках зберігаються історія минулих
років та їх культура. У них віддзеркалюються стосунки, вза-

ємовідносини людей, особливості побуту, звичаї та традиції,
життя та прагнення народу.
Адекватне відтворення паремій складає особливу перекладацьку проблему. При перекладі англійських паремій на українську мову перед перекладачем часто постає проблема неможливості точно передати експресивне, емоційне забарвлення,
образність, національний колорит. Це все ускладнює процес
перекладу та впливає на його якість. Особливо складно працювати з пареміологічними одиницями, що вживаються у художніх текстах, адже для них характерні індивідуально-авторські
паремії, для яких найскладніше підібрати відповідник.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останній третині XX – початку XXI століть успіхи лінгвістики, фольклористики та інших суміжних наукових дисциплін викликали
бурхливий розвиток пареміології. Вивченню пареміологічних
одиниць та їх перекладу присвячено значну кількість досліджень таких вчених, як В.П. Пирогов [7], В.В. Гаврилова [2],
О.В. Орловська [6], В.В. Виноградов [1], W. Mieder [10].
Паремії, незважаючи на їх малий обсяг, можуть розглядатися
в різних аспектах досліджень. Комплексне вивчення прислів’їв
має безпосереднє відношення до таких галузей науки, як культурологія, етнолінгвістика та етнографія. Проте, попри ґрунтовне дослідження цієї теми, і досі існують проблемні аспекти, які
потребують подальшого дослідження. Зокрема, розгляд та аналіз
перекладу авторських пареміологічних одиниць.
Метою статті є дослідження українських та англійських
паремій, розгляд труднощів при їх перекладі та визначення
шляхів їх перекладу на матеріалі художніх дискурсів, зокрема
оповідань Марка Твена та повісті «Троє у човні, якщо не рахувати собаки» Джерома Клапки.
Визначена мета передбачає реалізацію наступних завдань:
1) визначити сутність поняття «паремія»; 2) розглянути головні
труднощі перекладу паремій; 2) визначити способи перекладу
пареміологічних одиниць на матеріалі художнього дискурсу.
Серед методів та методик дослідження застосовувалися описовий, порівняльний метод, метод узагальнення та контекстуальний аналіз, відбір та обробка ілюстративного матеріалу.
Виклад основного матеріалу. У лінгвістичних дослідженнях питання взаємозв’язку мови та культури завжди було
актуальним. Мова віддзеркалює життя народу в усіх його проявах: побут, клімат, менталітет, життєві цінності тощо. Тому
науковці звертають особливу увагу на науку пареміологію, що
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вивчає пареміологічні одиниці (паремії) та надає культурологічну інформацію історичного характеру. Особливості кожної
мови виражаються через прислів’я та приказки, які є джерелом
вивчення мов, мовним багатством народу, що створювалось
протягом століть, характером та світоглядом нації. Паремія
визначається, як стійка, образна фразеологічна одиниця, яка
є цілісним реченням дидактичного змісту, що містить мудрість,
мораль, правду [10, c. 3].
Сучасним лінгвістичним дослідженням притаманне різні визначення таких паремій як «прислів’я» та «приказки».
Їх характеризують як короткі влучні вислови, які образно
та лаконічно передають нащадкам висновки з життєвого досвіду багатьох поколінь предків; та стійкі афористичні вислови,
що у стислій, точній формі висловлюють думку про певні життєві явища, реалії дійсності, людські риси, вчинки у їх характерних і специфічних ознаках.
І прислів’я, і приказки – це паремії невеликого за обсягом
жанру усної народної творчості. Відрізняються вони своєю
граматичною та стилістичною структурою. Прислів’я виражає
закінчене, загальне судження, а приказка – короткий образний
вислів, тобто виражає судження часткового характеру [2, c. 12].
Тому ці пареміологічні одиниці є неоднозначними у лексиці
і граматиці, фонетиці та стилістиці, і це значно впливає на особливості їх перекладу. Навіть якщо відомий переклад кожного
окремого слова або звороту, то це не завжди допоможе зрозуміти його в цілому.
Повноцінний словниковий переклад пареміологічної одиниці в основному залежить від співвідношення між одиницями мови оригіналу і мови перекладу. При перекладі паремій потрібно передати зміст і показати образність, шукаючи
ідентичний вираз у мові перекладу і не втрачаючи при цьому
стилістичної функції пареміологічної одиниці. Якщо такий
ідентичний вираз відсутній у мові перекладу, то перекладач
повинен знайти приблизний відповідник. Паремії англійської
та української мов можуть бути подібними за лексичним складом та стилістичним забарвленням, але все ж таки відповідник
у порівнювальній мові може бути тільки приблизним [6, с. 247].
При порівнянні паремій характерним є визначення спільного асоціативного значення та пошук аналогічної ситуації, у
якій доречним є вживання афоризму [7, с. 14]. Наприклад: Don’t
make a mountain out of an anthill [9, с. 97]. – Не роби з мухи слона
[3, с. 105]. Обидва прислів’я мають значення не перебільшувати. Також однією з характерних рис українських прислів’їв є те,
що значна кількість повчальних елементів мають іронічний
характер: бачили очі, що купували; їжте, хоч повилазьте; гуртом легше й батька бити; в гостях і жук м’ясо тощо.
Адекватне відтворення паремій складає особливу перекладацьку проблему. Прислів’я та приказки мають образний зміст,
на відміну від лексичних одиниць чи фразеологізмів, тобто їх внутрішня форма зберігає свою значущість. Носії мови
не лише знають їх сенс і ситуації, в яких їх слід вживати, але
і сприймають образ, метафору чи порівняння, що формує паремії [5, с. 250]. Звичайно, початкові реалії, пов’язані з виникненням прислів’їв та приказок, забуваються, але двоплановість
їх зберігається. Тому перекладачеві важливо передати обидва
компоненти: і сенс, і метафоричний зміст.
При перекладі паремій часто постають проблеми неможливості точно передати експресивне та емоційне забарвлення,
образність, національний колорит. Все це значно ускладнює
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процес перекладу та впливає на його якість, а також правильне
розуміння реципієнтом. Серед головних труднощів перекладу
можна визначити такі:
1) відсутність відповідного прислів’я у мові перекладу;
2) розбіжності в емоційній забарвленості та в образності
українських і відповідних англійських прислів’їв або ж їх
належність в одній мові до образних паремій, а в іншій – до
необразних;
3) етноспецифічність прислів’їв, їх відмінності у національній забарвленості – необхідність, з одного боку, збереження національного колориту, а іншого боку, певної локалізації,
яка не була б занадто значною.
Також у кожній мові є паремії, які містять реалії (назви
предметів і явищ матеріальної та духовної культури певного
народу, які в перекладі залишаються незмінними, та власні імена, що властиві лише певній мові. Ці вирази є етноспецифічними, тобто мають повністю національне забарвлення [4, с. 158].
Переклад пареміологічних одиниць належить до літературного перекладу та тісно пов’язаний із перекладом фіксованих
виразів, ідіом та поезії. Пареміологічні одиниці відіграють важливу роль у художній літературі, адже вони формують ідею художнього тексту та посилюють емоційно-експресивне та культурне
забарвлення. З часів появи перших пам’яток література вбирала
в себе народну мудрість. Завдяки прислів’ям та приказкам вона
збагачується духом народної творчості та афористичністю, сприяє увиразненню авторського тексту, чим наближає його до більш
розмовної лексики. В художніх творах використовуються паремії
різної тематики, які найчастіше вживаються для описів природи
та характеристик героїв. Письменники можуть вживати паремії як
цитати, що посилюють авторську думку, а також можуть вказувати на епоху, в яку творив той чи інший письменник.
Прислів’я та приказки є складними за структурою, вони
мають метафоричний характер, який робить їх невиразними,
також вони характеризуються лаконічністю та афористичністю, виражають особливості життя кожного народу [4, с. 122].
Художні твори наповнені різноманітними культурними особливостями, які відображають духовний світ людини, інтерпретують та характеризують дійсність.
Враховуючи ці ознаки пареміологічних одиниць, науковці
виділять п’ять основних способів їх перекладу [1, с. 185]:
1. Переклад повним відповідником (еквівалентом). Такий
спосіб передбачає, що в мові перекладу є паремія, що рівнозначна за змістом, функцією та стилістичними характеристиками паремії в мові оригіналу. Також метафора, що закріплена
в паремії, повинна спиратися на ідентичні образи. Повні еквіваленти часто зустрічаються у так званих інтернаціональних
прислів’ях та приказках, крилатих висловах, які беруть свій
початок від міфічних або біблійних джерел.
(1) All is well, that ends well [9, с. 55]. – Все добре, що добре
закінчується [3, с. 59];
(2) Drunkenness reveals what soberness conceals [9, с. 132]. –
Що у п’яного на язиці, те у тверезого в голові [3, с. 138];
(3) Misfortunes never come alone [11, с. 187]. – Біда не приходить одна [8, с. 210];
(4) The blind leading the blind [11, с. 75]. – Сліпий веде
сліпого [8, с. 81].
2. Переклад частковим відповідником. Цей спосіб зберігає
зміст, функцію та стилістичне забарвлення паремій, але втрачає
своє образне забарвлення.

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
(5) To kill two birds with one stone [11, с. 65]. – Одним пострілом двох зайців убити [8, с. 72];
(6) He cant say “boo” to a goose [9, с. 47]. – Він і мухи не
образить [3, с. 53];
(7) Cut from the same cloth [11, с. 95]. – Одного поля ягоди
[8, с. 103];
(8) The early bird catches the worm [9, с. 69]. – Хто рано
встає, тому Бог дає [3, с. 74].
3. Переклад за допомогою калькування. Калька не піддається ніякій
персональній ритмічній і метафоричній організації. Паремії відтворюється майже дослівно, і сам контекст підказує,
що це стійкий вираз, відтворений за оригіналом. Іноді навіть
у авторському тексті є ввідні пояснення, що вказують на пареміологічну одиницю: «як говорить прислів’я», «як завжди говорять», «всім відомо, що».
(9) Never put off till tomorrow what you can do today
[9, с. 148]. – Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні [3, с. 152];
(10) As hungry as a wolf [9, с. 155]. – Голодний, як вовк
[3, с. 159];
(11) Times change and we change with them [11, с. 189]. –
Часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними [8, с. 272];
(12) Some instinct tells me that eternal vigilance is the price
of supremacy [11, с. 174]. – Якесь внутрішнє чуття підказує
мені, що ціна панування – вічна пильність [8, с. 533].
У наведених прикладах зберігається повна специфіка прислів’їв. Таким чином встановлено, що спосіб перекладу за
допомогою калькування зберігає всі образні лексеми в їх початковій формі мови оригіналу.
4. Переклад за допомогою псевдовідповідника. Цей спосіб перекладу використовується для паремій, які не мають
повного чи часткового відповідника в мові перекладу, або
перекладач вважає недоцільним використовувати наявні
в мові відповідники. В цьому випадку застосовується приблизний відповідник без модифікацій, без зберігання змісту
та образності прислів’я оригіналу, інколи перекладач самостійно «винаходить» оригінальний відповідник. При створенні такого псевдовідповідника використовуються образні
і звукові ритмічні засоби. Словосполучення тільки стилізується під пареміологічну одиницю. Тому у реципієнта має
скластися враження, що створене прислів’я чи приказка
існує в мові перекладу або це іншомовна паремія, відтворена
засобами рідної мови зs збереженням їхніх ознак прислів’їв
та характеристик.
(13) Go home and say your prayers [9, с. 51] (дослівно: Іди
додому та говори свої молитви). – Не сунь носа в чужі справи
[3, с. 55];
(14) Put that in your pipe and smoke it [9, с. 112] (дослівно:
Поклади це в свою трубку і викури). – Зарубай це собі на носі
[3, с. 119];
(15) However, I reflected that as often as any other way, when
you are expecting the worst, you get something that is not so bad,
after all [11, с. 49]. – Врешті я поклався на прислів’я: «Як нічим
не ризикувати, то нічого й не мати» [8, с. 100];
(16) One thing at a time, is my motto – and just play that thing
for all it is worth, even if it’s only two pair and a jack [11, с. 11]. –
Мій принцип – сім раз відміряй, а раз відріж, але відріж так,
щоб усе було твоє [8, с. 17].

5. Шляхом описового перекладу. Цей спосіб перекладу
використовується тоді, коли відсутні необхідні відповідники
і неможливе дослівне калькування. Він передбачає тлумачення,
пояснення паремії, яка в перекладеному тексті практично перестає існувати як самостійна мовна одиниця, також змінюються
стилістичні характеристики.
(17) It is a good fishing in troubled water [9, с. 46]. – В каламутній воді риба ловиться краще [3, с. 50];
(18) Beauty lies in lover’s eyes [11, с. 219]. – Люди, здаються красивими тому, хто їх любить [8, с. 412];
(19) It seems to show that there isn’t anything you can’t
stand, if you are only born and bred to it [11, с. 40]. – Певно,
людині дуже важко долати в собі те, до чого звикаєш із
самого малку [8, с. 45].
Передати внутрішню форму прислів’їв, як і інших фразеологізмів, вдається досить рідко. Якщо перекладач не може
підібрати близьку по синтаксичній структурі і семантиці пареміологічну одиницю, в такому випадку в першу чергу відтворюється повчальний зміст паремії.
Також при перекладі пареміологічних одиниць слід приділяти увагу основним принципам перекладу:
1) орієнтуватися на контекст;
2) враховувати індивідуальний стиль автора;
3) дотримуватися стилістики;
4) відповідність авторській інтенсивності;
5) використання сталих фразеологічних одиниць;
6) підбір слова, яке найбільш точно відображає реальну
дійсність оригіналу.
Зазначені способи перекладу паремій не завжди повністю
відповідають змісту та образності оригіналу. Адже прислів’я
та приказки характерні лише тій мові, в якій вони були створені, і розкривають особливості культури свого народу. Найкраща
адекватність перекладу забезпечується при використанні еквівалента, оскільки при цьому зберігається емоційність, забарвленість та образність.
Висновки. Дослідивши переклад пареміологічних одиниць, можна дійти висновку, що однією з найскладніших проблем художнього перекладу є відтворення оригіналу паремій
(особливо індивідуально-авторських) через їх образність
та експресію. Перед перекладачем стоїть проблема вибору
найточнішого відповідника, визначення ефективності перекладу тієї чи іншої пареміологічної одиниці. Існує надзвичайно
багато факторів, що ускладнюють та впливають на проблему
відтворення функцій пареміологічних одиниць при перекладі:
рівень культурного розвитку носіїв мови, географія і побутові умови їхнього життя, їхня матеріальна культура тощо. Тому
адекватне відтворення пареміологічних одиниць складає особливу перекладацьку проблему.
Перспективи подальших досліджень можуть бути зосередженні на декодуванні індивідуально-авторських пареміологічних одиниць у художніх творах, а також у дослідженні особливостей їх перекладу, що дозволить глибше пізнати
загальнолюдські та авторські світогляди.
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Olshanska E., Kulish V. Peculiarities of translation of
the paroemiological units in literary discourse
Summary. The article analyzes lexical-semantic
peculiarities of paroemias and their translation in literary
discourse (English and Ukrainian). The notions of paroemia,
as well as proverb and saying are defined. It is noted that
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paroemia is an important component of the culture of any
nation, a treasury of spirituality that lives and constantly
develops and enriches new generations. It is obvious that
these short, well-written, folk expressions of didactic content
are of great importance in our time. Proverbs and sayings as
paroemiological units are studied in linguistics and translation.
It has been revealed that a comparative study of the paroemias
of two or more languages allows us to identify similarities
and differences that contribute to build the most scientifically
based methodology for teaching a foreign language.
It is determined the specifity and ways of translation
of paroemiological units in literary discourse. It is obvious
that word for word translation of paroemiological units is not
possible due to the cultural features of the languages. The study
identified main translation difficulties, such as lack of a proper
equivalent in the target language, differences in emotional
sphere and imagery, ethno-specificity of proverbs. Taking into
account all the peculiarities of the paroemiological units, we
have identified the following main ways of their translation: by
complete equivalent, differentiation of the partial equivalent,
loan translation, by quasi-equivalent, and using descriptive
translation.
Prospects for further research may focus on the decoding
of individual-author paroemiological units in fiction literature,
as well as the study of features of their translation, which will
allow us to gain a deeper understanding of human and author’s
worldviews.
Key words: paroemia, proverb, saying, translation, literary
discourse.
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МОВА АНГЛІЙСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ:
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
Анотація. Статтю присвячено проблемі перекладу
англомовних заголовків статей газет і журналів на українську мову. Заголовок в англійських газетах відіграє
важливу роль. Його первинним завданням є привернення
уваги читача, бажання зацікавити і навіть уразити його
і лише в другу чергу заголовку відводиться інформаційно-роз’яснювальна функція – донесення до читача короткого змісту статті.
Англійська мова унікальна своїми фразеологізмами,
ідіомами, каламбурами, а також володіє складною граматичною будовою, що під час перекладу викликає певні
труднощі. У статті пропонується аналіз специфіки перекладу заголовків англійських статей. Визначено структурно-граматичні та лексичні особливості газетних заголовків. Запропоновано переклад заголовків на фактичному
матеріалі американських та британських газетних статей.
Зауважено на необхідність збереження дохідливості та зрозумілості інформації та використанні аналогічних мовних
засобів при перекладі. Специфічними рисами англомовних газетних заголовків є компресія мовних одиниць на
всіх рівнях, використання багатозначних слів, цитат, ідіом,
каламбуру, гри слів і так далі.
Назви англійських медіа текстів є компресію форми
і виразною ємністю змісту. Їх переклад – це тонка гра із
читачем, якого необхідно переконати і захопити, що відповідає завданням стилю масової комунікації. Труднощі
розуміння газетних заголовків можуть бути пов’язаними,
перш за все, із порушеннями мовних норм; по-друге, із
недостатньо повними знаннями реалій і культури країни,
а також фразеології. Зазначено, що для здійснення вдалого адекватного перекладу необхідно усвідомлювати суть,
зміст, комунікативну функцію та стилістичний ефект особливостей тексту, із умінням розпізнавати метафори, алюзії, іронію, каламбур, мати необхідні знання та уявлення
про реальність, якій присвячений текст.
Ключові слова: публіцистичний стиль, мова засобів
масової комунікації, медійні тексти, газетні заголовки,
особливості перекладу.

Постановка проблеми. Засоби масової інформації мають
великий вплив на різні сфери людської діяльності, на свідомість та уявлення людей, на розвиток національних мов і культур. Тому проблема перекладу текстів ЗМІ є надзвичайно актуальною.
Об’єктом пильної уваги лінгвістів в останні роки є публіцистичний текст, особливий матеріал, зорієнтований на максимальний вплив на аудиторію за допомогою засобів масової
інформації. Однією з важливих особливостей медійних текстів
є сукупність у них елементів повідомлення й впливу. Незважаючи на те, що головною функцією масової комунікації прийнято вважати донесення інформації, таке донесення рідко

носить нейтральний характер. В абсолютній більшості випадків основним завданням газетно-інформаційного стилю є донесення певної інформації з певних позицій із метою досягнення
жаданого впливу на читача [1, с. 113]. Зазвичай подача інформації супроводжується прямим або завуальованим вираженням
оцінки подій, мовними засобами та мовленнєвими прийомами,
які викликають певну реакцію. Тому професійний перекладач
має вміти помічати й адекватно передавати співвідношення
саме інформації та експресивних засобів при перекладі.
Адекватний переклад будь-якого тексту ЗМІ передбачає
точну передачу засобами іншої мови не тільки інформативного змісту тексту, але і його комунікативної або функціональної
направленості. Іншими словами, комунікативно-функціональна еквівалентність перекладу текстів ЗМІ не менш важлива,
ніж його семантична еквівалентність.
Для кожного функціонального стилю характерними є певні особливості, які мають вплив на процес перекладу. Газетний стиль продовжує займати особливе місце в списку засобів
масової інформації, адже засоби друку відображають сучасний стан мови. Важливу роль у газетно-інформаційному стилі
відіграє наявність політичних термінів, імен та назв, використання газетних кліше, наявність елементів розмовного стилю, жаргонізмів.
Актуальність проблеми пов’язана з високою культурно-соціальною значущістю заголовку. Дослідженням газетного стилю приділяли увагу багато лінгвістів (Н.М. Бєлова, В.І. Коньков, Е.О. Лазарева, Е.Н. Малюга, А.С. Микоян,
О.К. Денисова, Л.П. Позняк та інші).
Метою дослідження є намагання проаналізувати стилістичні та лінгвістичні особливості газетних заголовків на основі
фактичного матеріалу англійської преси та особливості їх перекладу на українську мову.
Виклад основного матеріалу. Різноманітні друковані
видання намагаються привернути увагу аудиторії. Перш за все,
читач звертає увагу на заголовок. Отже, не можна заперечувати важливу роль заголовку, який надає читачеві загальну картину новин і впливає на його бажання прочитати всю статтю.
Заголовки – це спеціальні засоби, які допомагають побудувати
тематичну структуру тексту й показують найбільш важливу
текстову інформацію, допомагають скласти перший загальний
прогноз про його зміст. Авжеж, автори намагаються привернути увагу своєї аудиторії до заголовку й сприяти розумінню
всього тексту [6, c. 159].
Із певними труднощами пов’язаний переклад газетних
заголовків. Особливості структури й лексичного наповнення
англійських заголовків зумовлені змістом цілісного тексту.
Завдання заголовку полягає в тому, щоб своєю короткомовні157
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стю й графічною оригінальністю привернути увагу читача до
допису [6, с. 60]. Отже, перед перекладачем постає нелегке
завдання – адаптувати текст для читача – представника культури мови перекладу.
Деякі мовознавці виокремлюють доперекладацький етап
і етап безпосередньо перекладу заголовків. На першому визначається актуальний зміст заголовку у зв’язку зі змістом тексту
статті, його функціональної направленості, ролі в організації
тексту. На другому етапі відбувається повна передача або часткова компенсація особливостей заголовку.
Для коректного професійного перекладу газетних заголовків слід зважати на деякі особливості таких текстів. Перш за все,
це дохідливість і зрозумілість інформації, від чого залежить
безпосередня реакція читача. Результат досягається за допомогою використання специфічних кліше та журналістських
штампів, стандартних термінів і назв: tangible results – відчутні
результати, nuclear tension – ядерна напруга, the discussions
are still in their early stages – переговори все ще на ранніх стадіях, UN Security Council – Рада Безпеки ООН. Якщо у тексті
використані клішовані сполучення нейтрального характеру, то
в перекладі слід використовувати аналогічні мовні засоби:
a significant event – визначна подія; restricted information –
інформація для службового використання /засекречена інформація, Trump’s Dirty Tricks – брудні трюки Трампа, Oligarch’s
Return Raises Alarm in Ukraine – Повернення Коломойського –
сигнал тривоги для України та інших. У випадках, коли «готових» відповідностей на мовному рівні не існує, сенс висловлення слід передавати іншими засобами, не порушуючи при цьому
жанрового, стилістичного та комунікативного характеру тексту.
Широко вживаються в газетних заголовках односкладні речення. Наявність одного головного члена є характерною
ознакою односкладних речень, які для повноти і своєрідного
характеру своєї синтаксичної будови та об’єктивно-суб’єктивного змісту не потребують доповнення їх іншим головним членом [3, c. 34].
Наступною специфічною рисою англійських газетних заголовків є компресія мовних одиниць всіх рівнів. Наприклад,
еліпсис як прийом синтаксичної компресії: Protester Jailed –
Протестанта ув’язнено, Contract Signed – Контракт підписанo; невикористання артиклів, допоміжних дієслів та іншого – US set to free Israel spy Pollard – Єврейського агента
звільнено у США; Kuwait arrests group over IS links – У Кувейті
заарештовано групу з промислових ланок управління.
Широке використання еліптичних речень у заголовках
газетних статей пояснюється закладеною в них здатністю
виражати думку в максимально стислій формі та створювати інтригу. Еліптичність заголовків, по-перше, відповідає
основній із вимог до заголовків – лаконічності. По-друге, вона дозволяє концентрувати увагу на найголовнішому
в повідомленні, звільняючи його від другорядного, що дозволяє підсилити дієвість такого повідомлення і полегшує його
сприйняття [3, c. 45].
Події, що сталися в недалекому минулому, виражаються за
допомогою Present Simple: Influenza Kills 200 in India. Вживання теперішнього часу наближає події до читача, робить його
ніби учасником цих подій і тим самим підсилює інтерес до
опублікованого матеріалу. Форми майбутнього часу заміняють
інфінітивом, наприклад: They to Meet in Minsk – Вони мають
зустрітися в Мінську; Laundry Workers to Vote on New Contract –
158

Робітники пральні голосуватимуть за новий контракт. Присвійний відмінок вживається з неживими іменниками замість
прийменникового звороту з of: Price Control’s Effect Discussed –
Обговорено ефективність контролю за цінами [2, c. 3].
На лексичному рівні – використання багатозначних
слів, які набувають більш широкого значення в умовах газети Sunday Night Anxiety? Here’s how to conquer the back-towork blues – Як подолати тривоги ночі перед початком
нового робочого тижня. Йдеться про так звану «газетну лексику – headline vocabulary», яка формує своєрідний жаргон
заголовків із односкладних багатозначних слів із динамічною
семантикою, насичених стилістично: ban, boss, claim, crash,
rush, head, stimulate, move, riddle, threat, інших. Особливістю
такої «заголовної лексики» є не лише частота її вжитку, але
й універсальний характер її семантики. Слово pact у заголовку може означати не лише «пакт», але й «договір», «угоду»,
«операцію» тощо. Дієслово hit може бути вжито у зв’язку
з будь-яким критичним виступом. Red може означати і «комуністичний», і «соціалістичний», і «прогресивний»; bid має на
увазі «заклик», «запрошення», «спробу досягти певної мети»
[7, c. 130].
Односкладна структура таких слів дозволяє легко модифікувати їх значення та функції. Така лексика часто досить тонко обігрується: A wet open air conсеrt in London by opera singer
Luciano Pavarotti (Концерт оперного співака Лучіано Паворотті під дощем) подається як Torrential Rain in Most Arias
(Проливний дощ у більшості арій). Речення малює багаторівневу гру слів і звуків: Torrential Rain, Aries – Areas [6, c. 61]. Для
надання емоційного забарвлення до загальновживаної лексики
додають жаргонізми, неологізми, діалектизми, поетізми, сленг,
наприклад: Cop Shoots a Man – Поліцейський застрелив чоловіка [2, c. 3].
У газетних заголовках допускаються образні елементи
мови, які надають заголовку жвавості та виділяють їх з-поміж
інших «сухих» заголовків [6, c. 130]: Heir to the Dear Leader
Appears From the Shadows; Showtime for Volodymyr Zelensky,
Ukraine’s Spoof President.
Ще одна характерна риса письмових текстів ЗМІ, яка створює особливу проблему для перекладача, це газетні заголовки
на основі гри слів, каламбуру, цитат, ідіом тощо: Blinking
Sphinx, Stone Alone, A Knight to Remember, Where the Grass is
Greener, Much Ado About Nothing, etc. Очевидно, що такі заголовки не слід перекладати буквально. В ідеалі, у якості перекладацької «відповіді» на каламбур хотілося б бачити значний
каламбур у тексті перекладу. Якщо такого рішення проблеми
знайти не вдається, краще замінити заголовок повністю, зробити його нейтральним, але зрозумілим і пов’язаним із темою
статті [8].
Висновки. Таким чином, назви англійських медіа текстів
є компресію форми і мають виразну ємність змісту. Їх переклад – це тонка гра із читачем, якого необхідно переконати
і захопити, що відповідає завданням стилю масової комунікації.
Заголовок в англійських газетах відіграє важливу роль. Його
первинним завданням є привернення уваги читача, бажання
зацікавити і навіть уразити його і лише в другу чергу заголовку
відводиться інформаційно-роз’яснювальна функція – донесення до читача короткого змісту статті.
Труднощі розуміння газетних заголовків можуть бути
пов’язаними, перш за все, із порушеннями мовних норм;
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по-друге, із недостатньо повними знаннями реалій і культури країни, а також фразеології. Готових рецептів та універсальних прийомів для перекладу газетних заголовків не існує.
Основне правило перекладача у таких випадках – перекладати
їх на основі інформації, контексту і повного тексту статті, враховуючи прийоми психологічної дії, засновані на стереотипах
аудиторії. Якщо перекладач заздалегідь готовий до таких проблем, якщо він усвідомлює суть, зміст, комунікативну функцію та стилістичний ефект особливостей тексту, із умінням
розпізнавати метафори, алюзії, іронію, каламбур тощо, маючи необхідні знання та уявлення про реальність, якій присвячений текст, є сподівання, що його переклад буде достатньо
адекватним.
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Pampura S. English newspaper headlines’ language:
specifics of translation
Summary. The article has been devoted to the issue
of translating headlines of English newspapers and journals
into Ukrainian. Headlines in American and British newspapers
plays an important role. Its prior purpose is to attract readers’
attention, to arouse interest and even provoke excitement.
Informative and explanatory functions, that is presenting
the subject of the whole article, is only its secondary purpose.
The English language is characterized by abandoning
use of phraseological units, idioms, puns as well as
a complicated grammatical structure which cause some serious
problems while translating. The article presents an analysis
of fundamental aspects of translation of English newspaper
headlines, defines their structural-grammatical and lexical
features, suggests translations of some headlines on the actual
material of American and British newspaper articles.
The author claims the importance to preserve the intelligible
and coherent character of information and to use equivalent
language means while translating. Characteristic features
of English newspaper headlines are compression of language
units of all the levels, use of polysemantic words, quotations,
phraseological units, idioms, puns, etc. Headings of English
media texts implement a compression of the form and expressive
capacity of the content. Such a translation is a fine game with
the reader to convince and entertain him / her which perfectly
meets the challenges of the mass communication styles.
Certain difficulties in understanding of newspaper
headlines can be connected, first of all, with violation
of language norms, secondly, with lack of profound knowledge
of the national reality and culture and with irrelevant translation
of phraseological units. It is distinguished that to perform
a relevant adequate translation it is important to understand
the essential information, the content, the communicative
function and stylistic effect of the specific features of the text.
It is also necessary to distinguish metaphors, allusions, irony,
puns and other stylistic devices and obtain profound knowledge
about the reality the text is devoted to.
Key words: publicistic style, mass media language, media
texts, newspaper headlines, specifics of translation.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ТЕПЕРІШНЬОГО ПЕРФЕКТУ
З НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ УКРАЇНСЬКОЮ
Анотація. Розвиток компетенцій у двох або більше
мовах може привести до більш високого рівня металінгвістичної обізнаності. Безумовно, це сприяє кращому розумінню своєї рідної мови. Мультилінгвізм є соціокультурним явищем, тому що більшість населення земної кулі
володіє тією чи іншою мірою двома або більше мовами.
Оперування кількома мовами є необхідною умовою успішної життєдіяльності людини в епоху глобалізації. Останнім
часом в Україні росте попит на перекладачів, які можуть
перекладати з двох чи більше мов. Особливо німецька
та англійська мова є найбільш затребуваними, оскільки
вони є одночасно найбільш поширеними в нашій країні.
Крім перекладачів, мультілінгвальні компетенції повинні
мати також викладачі, оскільки, по-перше, є тенденція до
інтернаціоналізації навчальних груп, а, по-друге, в Україні
більшість людей вивчає німецьку мову як другу іноземну
після англійської. Спорідненість німецької та англійської
мов уможливлює їх порівняння. Особливо в нагоді це стає
тоді, коли в українській мові немає певних граматичних
явищ, таких як, наприклад, теперішній перфект.
Стаття присвячена порівнянню перекладу перфектних речень з двох мов, а саме англійської та німецької,
українською. Особливу увагу приділено компаративному аналізу синтаксичних особливостей мовних одиниць
порівнювальних мов у перекладацькому аспекті. Робиться
спроба порівняти переклад граматичних значень перфекту у двох вище зазначених германських мовах, виявити
спільні та відмінні риси цих перекладів. Проведений аналіз складнощів перекладу граматичних значень дієслова
з німецької та англійської мов українською. Показано, що
найбільш проблемною зоною для перекладачів є категорія виду, що вказує на актуальність нашого дослідження.
В статті приділяється особлива увага визначенню перфектності та робиться порівняльний аналіз речень з перфектом за системою Б. Комрі в німецькій та англійській мовах.
З урахуванням діахронічного розвитку перфекту в німецькій та англійській мовах та спираючись на сучасні граматичні значення перфекту, пропонується поділяти поділити
перфект на саме перфектний та неперфектний. Розглянуто певні проблемні питання перекладу перфекта, які суттєво впливають на точність передачі українською мовою
граматичного змісту речення німецькою та англійською
мовами. Аналізуючи німецький перфект, на конкретних
прикладах показано складнощі тлумачення того, що саме
визначає перфект в німецькій мові – час або вид. Проблемною зоною є також часткова або повна синонімічність
перфекту та претеріту. Труднощі перекладу з англійської
пов’язані, зокрема, з тим, що англійський перфект більш
спрямований на теперішній час, але еквівалентні граматичні засоби в українській мові відсутні. Загалом аналіз
перфекту та його перекладу через призму трилінгвізму
сприяє більш глибокому розумінню перфектності та надає
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корисний матеріал для перекладачів та викладачів, які
у своїй роботі застосовують одночасно німецьку, англійську та українську мови.
Ключові слова: трилінгвізм, типологія мов, компаративістика, перфектність, переклад граматичних значень.

Постановка проблеми. В Україні більшість закладів вищої
освіти, які готують перекладачів, пропонують студентам вивчати дві іноземні мови, а саме німецьку та англійську. На заняттях з перекладу студенти зазвичай перекладають тексти тільки
у двох напрямах: з англійської українською чи з української на
англійську; та з німецької українською чи з української німецькою. Однак сучасна реальність та потреби освітнього ринку
ставлять перед викладачами та перекладачами нові виклики [1]
Останнім часом на сторінках наукових видань все частіше зустрічається термін «трилінгвізм» [2–5]. Це свідчить про
те, що в мові людей, які володіють двома іноземними мовами,
виявляються нові, раніше невідомі фонетичні явища. Поява
таких фонетичних явищ дозволяє виділити трилінгвізм в особливу лінгвістичну категорію, що представляє собою нову сферу досліджень для тих, хто займається науковим пошуком.
Така компетенція не є самозрозумілою річчю навіть для тих
перекладачів та студентів, які добре володіють двома іноземними мовами та без проблем перекладають в зворотних напрямах – українською та з української мови. Однак вони стикаються з певними труднощами, коли переклад здійснюється без
залучення рідної мови, у нашому випадку української, або коли
є необхідність переключитися з однієї германської мови на
іншу. Викладацька діяльність також потребує трилінгвальної
перекладацької компетенції [6]. Освіта останніми роками має
ознаки інтернаціоналізації. Все більше курсів у вищих навчальних закладах в Україні пропонуються англійською мовою.
Якщо іноземці будуть вивчати німецьку мову, то мовою-посередником у такому випадку буде не українська, а англійська.
Отже, викладачі таких курсів повинні давати пояснення англійською мовою без залучання рідної – української, оскільки
слухачі таких курсів можуть не знати українську мову.
У цій статті ми спробуємо проаналізувати особливості
перекладу перфекта через призму трилінгвізму.
Нам невідомі дослідження, які присвячені перекладу
німецького та англійського перфекту українською мовою
у співставленні у тримовному вимірі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням
проблеми перфекту та його перекладу як з німецької мові, так
і з англійської мови займалися багато лінгвістів, серед яких слід
зазначити Ю. Жлуктенко, Г. Палицю, Т. Бровченко та інших
[7–10]. Компаративістика не втрачає своєї актуальності і сьо-
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годні. Серед останніх наукових робіт можна назвати статтю
О. Шалати, яка присвячена компаративістичному аспекту методики вивчення іноземних мов [11].
Оскільки граматична будова мов різниться, природно виникають труднощі передачі певних граматичних значень українською мовою. На це вказували, наприклад, О.Д. Огуй [10],
А.С. Лихобабіна [12], М. Рудіна [13] та інші.
Однак слід відмітити, що на цей час дуже мало публікацій, присвячених трьом мовам одночасно. Серед небагатьох,
хто займається трилінгвізмом, можна назвати, наприклад,
О.М. Панзигу [6].
Заклади вищої освіти України пропонують різні курси
з перекладу, наприклад, практичний курс перекладу з першої
іноземної мови С.Є Максимова [14] або практичний курс перекладу з другої іноземної мови А.Ю. Карягіної [15].
Але, на жаль, нам невідомі випадки, коли у навчальних планах бакалаврів або магістрів є дисципліна, яка включає в себе
переклад українською з урахуванням двох іноземних мов. Ми
вбачаємо тут певний потенціал і насамперед для фахівців з германських мов, оскільки вони є найпоширенішими іноземними
мовами у державі.
Метою статті є дослідження можливостей перекладу
речень, що містять перфект в англійській та німецькій мовах,
українською мовою у трилінгвальному співставленні.
Виклад основного матеріалу. В українському реченні
присудок зазвичай фактично виражений одним дієсловом, яке
характеризується станом, часом, видом, особою та числом,
наприклад, читаю, читати, прочитаю, прочитала, прочитати тощо. Перекладаючи речення з англійської або німецької
мови українською, ми повинні передати всі ці граматичні категорії. Деякі з цих категорій не є проблемою, оскільки вони існують також в українській мові. Інші ж треба передавати з залученням допоміжних лексичних засобів або навіть ігнорувати їх
під час перекладу. Так, зазвичай стан не є проблемою, оскільки
три мови мають цю категорію, та речення вживаються в активному або пасивному стані. Часові системи трьох мов мають
вже певні відмінності. Головна розбіжність полягає в тому, що
майбутній час по-різному передається в трьох мовах, які порівнюються у нашій статті. Найбільш чітко майбутній час диференціюється в українській мові (наприклад, Я читаю книжку,
Я прочитав книжку або Я прочитаю книжку). В англійській
мові межа між теперішнім часом і майбутнім більш розмита.
Скажімо, в складнопідрядних реченнях умови у другорядному
реченні вживається Present Indefinite, хоча мається на увазі майбутній час: When you come, we will go to the concert. У німецькій
мові різниця між майбутнім та теперішнім часом майже відсутня. Визначити реальний час можна лиже завдяки допоміжним

лексичним засобам: Morgen lese ich das Buch. Але найбільшим
викликом для перекладачів є категорія способу дієслова, а саме
категорія перфектності. В німецькій мові категорію перфектності вважають традиційно відсутньою, на відміну від української та англійської мов. Особа та число українською мовою
перекладаються без особливих ускладнень, оскільки ці категорії майже повністю співпадають у трьох проаналізованих
мовах. Однак тут також є деякі особливості, наприклад, тотожність другої особи та другої особи множини та відсутність особливого займенника в англійській мові порівняно з німецькою
мовою. Як відомо, таке речення як, наприклад, You have read
a book, можна перекласти як Ти прочитав книжку або Ви прочитали книжку.
Отже, ступінь складнощів під час перекладу граматичних
значень дієслова українською мовою може бути представлений
у таблиці 1 таким чином.
Як бачимо з таблиці 1, найбільш проблемною зоною для
перекладачів є категорія виду. Саме тому ми вважаємо, що тема
обраної статті є актуальною та такою, що заслуговує на детальний аналіз.
Насамперед визначимо термін перфектності. Під перфектністю ми розуміємо категорію, яка характеризується своєрідною часовою бінарністю, з’єднанням в одній одиниці двох
так чи інакше пов’язаних між собою часових планів – попереднього та теперішнього. Ця бінарність має причинно-наслідковий зв’язок. Попередня дія викликає певні наслідки для
суб’єкта або об’єкта дії в актуальний момент або змінює всю
ситуацію в цілому. У результаті цих змін виникає нова ситуація
або новий стан справ. Під актуальним моментом ми розуміємо
момент мовлення або іншу точку відліку.
У цій статті ми проаналізуємо всі випадки вживання теперішнього перфекту в німецькій та англійській мові, порівняємо їх та визначимо особливості його перекладу українською
мовою.
Лінгвісти намагаються деталізувати різні відтінки значень
перфекту. Так, Бернард Комрі [16] пропонує поділяти перфект
в англійській мові на результативний, експериенціальний,
інклюзивний та імедіатний. Однак повністю нам не вдасться співвіднести такі відтінки англійського перфекту в інших
мовах, таких як, наприклад, німецька або українська, внаслідок
невідповідності цих відтінків. Розглянемо можливості передачі англійського перфекту за системою Б. Комрі в німецькій
та українській мовах.
Як ми бачимо з таблиці 2, еквіваленти перекладу англійських речень в інших проаналізованих мовах сильно відрізняються, а в деяких випадках зовсім не містять перфектності.
Так, інклюзивний перфект у німецькій та українській мовах

Таблиця 1
Складнощі перекладу граматичних значень дієслова з німецької мови українською та з англійської мови українською
Граматичні значення дієслова

Мова, з якої здійснюється переклад українською
англійська
німецька
стан
++
++
час
+
+
вид
+
–
особа
+
++
число
++
++
Примітка: “++” – зовсім не має складнощів під час перекладу; “+” - переклад має певні особливості; “–“ переклад допускає певну варіативність,
що може мати наслідком певні труднощі для перекладачів
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Переклад різних типів англійського перфекту, що були запропоновані Бернардом Комрі,
в німецькій та українській мовах
тип перфекту
результативний
експериенціальний
інклюзивний
імедіатний

приклад в англійській мові
I have read the book. You can take it.
Have you ever been to Vienna?
I have been reading the book for two hours
I have just read the book to the end.

переклад в німецькій мові
Ich habe das Buch gelesen. Du kannst es haben.
Warst du früher in Wien?
Ich lese das Buch schon seit zwei Stunden.
Ich habe das Buch gerade bis zum Ende gelesen.

передається за допомогою теперішнього часу. Дієслово при
цьому стоїть у доконаному виді. Англійський експериенціальний перфект у німецькій мові може передаватися за допомогою
претеріта. У наведеному прикладі фінітним дієсловом виступає дієслово «бути», а як відомо, німецькі дієслова “haben”
та “sein” та також модальні дієслова здебільшого вживаються
у претеріті.
Отже, з чотирьох запропонованих типів перфекту категорія
перфектності залишається незмінною лише у експириенціальному та імедіатному перфекті.
Аналізуючи перфектність у різних мовах, неможливо оминути питання діахронічного розвитку цієї категорії. Перфект
є типовим для багатьох індоєвропейських мов та має схоже
походження. Так, у німецькій та англійській мові перфект
з’являється у середньовіччі. В обох проаналізованих германських мовах перфект представляє собою аналітичну форму
і будується за допомогою дієслів «мати» та «бути». Як відомо,
в англійській мові дієслово “habban” пов’язувалося з перехідними дієсловами, а “bēon” з неперехідними. Однак внаслідок
того, що в англійській мові поступово розмивається межа між
перехідними та неперехідними дієсловами, втрачається необхідність вживати різні допоміжні дієслова для передачі перфектності. В німецькій та українській мовах категорія перехідних
та неперехідних дієслів залишається актуальною дотепер. Особливість німецької мови полягає в тому, що у верхньонімецьких діалектах майже повністю зникає претерітум. Цей процес
завершується приблизно у 1550 році. Внаслідок послаблення
ненаголошених частин слова і перш за все ауслауту випадає
голосний [ә], що своєю чергою призводить до синкретизму.
Форми презенса, претерітума та кон’юнктива починають збігатися. В німецькій мові перфектність дотепер передається за
допомогою допоміжних дієслів “sein” та “haben”. Стосовно
ж української мови, то аналітичні форми перетворилися на
синтетичні внаслідок втрати допоміжних дієслів. Порівняймо
наступні приклади *я ходив робив або *я єсьм робив.
Перфектна форма в англійській мові показує співвідношення однієї дії до іншої у часі (реальному або такому, що мається
на увазі).
Щодо німецької та англійської мов хочемо зазначити
наступне. По-перше, в німецькій та українській мовах на відміну від англійської немає тривалого часу. По-друге, в німецькій
мові наявність категорії перфектності залишається спірною.
Perfekt може висловлювати як доконаний, так і недоконаний
вид залежно від багатьох чинників, а саме:
− від уподобань співрозмовників;
− від діалектів;
− від типу тексту та інших чинників.
Виходячи з вищенаписаного, нам представляється можливим поділити перфект на суто перфектний та неперфектний. У реченнях, де форма перфекту утворена від дієслів,
162

Таблиця 2

переклад в українській мові
Я прочитав книжку. Ти можеш її взяти.
Ти раніше був у Відні?
Я читаю книжку вже дві години.
Я як раз прочитав книжку до кінця.

в яких відсутня ознака завершеності дії або процесу, використовується неперфектний перфект. І навпаки, якщо собі
уявити, що дія може бути завершеною, то ми маємо справу
з перфектним перфектом. Перфективний перфект містить
у собі сему завершеності.
Розглянемо деякі проблемні питання перекладу перфекта,
які суттєво впливають на точність передачі граматичного змісту речення.
Аналізуючи німецький перфект, слід насамперед вказати на складнощі тлумачення того, що саме визначає перфект в німецькій мові – час або стан. Інша проблема, з якою
постійно стикаються перекладачі, це часткова або повна
синонімічність перфекту та претеріту. Проілюструємо вищевказане прикладами.
Розглянемо такі речення:
1. Anna bereitete sich auf die Deutschprüfung vor.
2. Anna hat sich auf die Deutschprüfung vorbereitet.
Чи можуть бути вищенаведені речення перекладені однаково? Для нас є очевидним, що на це питання не можна однозначно відповісти. Все залежить від контексту та від того, яке
саме значення автор речення вкладає у своє висловлювання.
Виникають різні варіанти перекладу цих речень.
Варіант перший – повна тотожність (час та вид співпадають). Обидва речення передають одні й ті самі граматичні
значення – час та вид, а саме час минулий, вид незавершений,
і можуть бути перекладені однаково українською мовою: Гана
готувалася до іспиту з німецької мови.
Варіант другий – часткова тотожність (час співпадає, вид не
співпадає). Інша мовна ситуація виникає, коли мовець у другому з наведених прикладів хоче підкреслити, що дія була завершеною. Результатом такої дії став успішно складений іспит.
Слід зазначити, що є можливість уточнювати результативність
за допомогою певних лексичних засобів – слів, які зазвичай
у реченні виступають обставинами. Порівняймо переклад
наступного речення з результативним маркером “schon”. Anna
hat sich schon auf die Deutschprüfung vorbereitet. – Гана вже підготувалася до іспиту з німецької мови.
Варіант третій – часткова тотожність (час не співпадає, вид
співпадає). Інша складність для перекладу – це передача фізичного часу речення, оскільки перфект у німецькій мові в певних
випадках може передавати майбутній час. Порівняймо переклад наступного речення. Anna hat sich auf die Deutschprüfung
vorbereitet.
1. Гана підготувалася до іспиту з німецької мови.
2. Гана підготується до іспиту з німецької мови.
Знову ж таки, прислівники часу допомагають уточнювати,
коли саме відбулася дія – в минулому або майбутньому. Порівняймо такі речення:
1. Anna hat sich gestern auf die Deutschprüfung vorbereitet. –
Гана вчора підготувалася до іспиту з німецької мови.
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2. Sicher hat Anna sich morgen bis 12 Uhr auf die Deutschprüfung vorbereitet. – Гана, безсумнівно, підготується до іспиту
з німецької мови до завтра до 12 години.
Сприяючи більш точному перекладу, прислівники виступають у реченні певними індикаторами, що допомагають
користувачеві мови краще орієнтуватися у тексті. Однак такі
маячки-маркери не завжди присутні, внаслідок чого виникає
варіативність та можливість по-різному тлумачити текст.
Якщо в останньому з наведених прикладів прибрати слово
morgen, то вже не можна однозначно визначити час.
Sicher hat Anna sich bis 12 Uhr auf die Prüfung vorbereitet.
1. Гана, звичайно, підготується до іспиту з німецької мови
до 12 години.
2. Гана, звичайно, підготувалася до 12 години до іспиту
з німецької мови.
Варіант четвертий – повний незбіг (час не співпадає, вид не
співпадає). Порівняймо переклад наступного речення.
Anna hat sich auf die Deutschprüfung vorbereitet.
1. Гана готувалася до іспиту з німецької мови.
2. Гана приготується до іспиту з німецької мови.
Проблемні питання перекладу англійського перфекту.
Вважаємо, що основні складнощі перекладу граматичного
значення перфекту в англійській мові полягають у наступному.
Проблема перша. Межа між Present Perfect та Past Indefinite
не є чіткою.
В деяких випадках вживання Present Perfect або Past
Indefinite залежить від того, що мовця більше цікавить – результат дії або час. Якщо акцент робиться не на результативності, та мовця більше цікавить час, то вживається Past Indefinite.
Якщо в центрі уваги стоїть результат дії, то перевага надається перфекту. Перекладачі ставлять перед собою питання, як за
допомогою лексичних та граматичних засобів української мови
передати ці відтінки.
Подібно до німецької мови в англійській мові з перфектом
широко використовуються прислівники. Оскільки англійський
перфект здебільшого акцентує увагу на результаті, а не на часі,
тому тут зустрічаються насамперед прислівники, що вказують
на результат дії. До таких прислівників належать, наприклад,
ever, never, often, already, yet та інші. Розглянемо такий приклад:
I have never read this book before. Я ніколи раніше не читав
цю книжку. З іншого боку, прислівники не є тими обов’язковими маркерами, які зобов’язують вживати перфектний час.
Проаналізуємо такий приклад:
Did you ever speak to him on this subject while you were in
Berlin? Ви коли-небудь говорили з ним на цю тему, коли були
у Берліні? Тут прислівник ever, який зазвичай використовується
в перфектних реченнях, не є підставою для вживання Present
Perfect, тому що мовець акцентує увагу саме на минулому часі,
а не на результаті дії.
Проблема друга. Спрямованість англійського перфекту на
теперішній час та відсутність еквівалентних граматичних засобів в українській мові.

Перфектний час англійської мови має досить широкий
спектр часової дії, яка зазвичай починається у минулому
та закінчується у теперішньому часі. Це призводить до того, що
речення з Present Perfect може бути перекладено як за допомогою теперішнього часу, так і минулого. Розглянемо наступний
приклад.
We have used this machine.
Варіант перекладу перший. Ми використовуємо цю
машину.
Варіант перекладу другий. Ми використовували цю
машину.
Зазвичай використання певних прислівників або прийменників спрощують завдання перекладачеві. Так, прийменники
since або for спонукають перекладача використовувати теперішній час. Порівняймо такі приклади.
We have used this machine since 2018.
Ми використовуємо цю машину з 2018 року.
Особливості вживання та перекладу перфекту з англійської
та німецької мови українською.
До спільних рис можна віднести передусім діалогічну
спрямованість перфекту. Як в німецькій, так і в англійській
мові перфект здебільшого вживається у діалогах.
Особливості перекладу англійських речень з перфектом
представлені в табл. 3.
До особливостей англійських речень, що містять у собі перфект, слід віднести наступне:
а) Present Perfect вживається в англійській мові з прийменниками for та since. В німецькій мові з прийменником з подібним значенням seit вживається зазвичай Präsens (Див. приклад 1 таблиця 3).
б) Особливістю англійського інфінітиву його вживання після дієслів to mean, to hope, to intend, to expect та інших.
У німецькій мові в подібних реченнях зазвичай вживається презенс у складнопідрядному реченні (Див. приклад 2 таблиця 3).
в) Лексичні засоби вираження часу відіграють в англійській мові більше значення порівняно з німецькою мовою.
Хоча вони і не є однозначними показниками граматичного часу,
мовець зазвичай автоматично пов’язує їх з тим чи іншим граматичним часом (Див. приклад 3 таблиця 3).
Особливості перекладу німецьких речень з перфектом
представлені в табл. 4.
До особливостей німецьких речень, що містять у собі перфект, слід віднести наступне:
a) Перфект використовується для узгодження часів як
у складнопідрядних, так і у складносурядних реченнях (Див.
приклади 1, 2 таблиця 4).
б) Перфект вживається для передачі непрямої мови (Див.
приклад 3 таблиця 4).
в) В німецькій мові перфектний інфінітив вживається
у комбінації з модальними дієсловами для передачі припущення у минулому часі. Крім того, розповсюдженою є структура
scheinen + zu + Infinitiv II (Див. приклади 4, 5 таблиця 4).

Особливості перекладу англійських речень, що містять у собі перфект, українською
№
1.
2.
3.

приклад англійською мовою (німецькою мовою)
He has been learning German since 2019 (Er lernt Deutsch seit 2019).
I expected him to have read the book by Friday (Ich dachte, dass er das Buch bis Freitag liest).
He has read the book already. (Er las schon das Buch або Er hat das Buch schon gelesen).

Таблиця 3

переклад українською мовою
Він вивчає німецьку з 2019 року.
Я очікував, що він прочитає книжку до п’ятниці.
Він вже прочитав книгу.

163

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
Особливості перекладу німецьких речень, що містять у собі перфект, українською
№
1.

приклад німецькою мовою (англійською мовою)
Er ist jetzt beim Freund. Sie haben sich noch am Freitag verabredet.
(He is now with his friend. They made an appointment on Friday.)
Nachdem er das Buch gelesen hat, geht er schlafen.
(After he reads the book he will go to sleep).
Oleg sagte, sein Bruder habe das Buch gelesen.
(Oleg said his friend had read a book)
Er scheint das Buch gelesen zu haben.
(He seems to have read this book.)
Er will das Buch gelesen haben.
(He must have read this book.)
Er war heute im Theater.
(He has been to the theatre today).
Er hatte früher einen Job, ein Haus und einen teueren Wagen.
(He used to have a job, a house and an expensive car.)
Er hat sein Auto waschen lassen.
(He has washed his car).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

переклад українською мовою
Він зараз у друга. Вони домовились про зустріч ще у п’ятницю.
Після того, як він прочитає книжку, він піде спати.
Олег сказав, що його брат прочитав книжку.
Здається, він прочитав цю книгу.
Він каже, що він прочитав цю книжку.
Сьогодні він був у театрі.
Раніше у нього була робота, дім та дороге авто.
Він помив своє авто.

Характерні відмінності перекладу перфекту з англійської та німецької мови (порівняльний аналіз)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Особливості перекладу
українською мовою
недоконаний вид
теперішній час
складнопідрядні речення замість
інфінітивних зворотів
непряма мова – узгодження часів
майбутній час

Таблиця 5

мова

Приклади

німецька
англійська
німецька / англійська
(в різних ситуаціях)
німецька
німецька

Er hat das Buch gelesen. (Він читав книжку)
Her son has read books since 2018. (Її син читав книжки з 2019 року).
Sie erinnert sich das Buch gelesen zu haben. (Вона пам’ятає, як читала цю книжку)
They meant to have read the newspaper. (Ми збиралися прочитати книжку)
Sie behauptet, sie habe das Buch gelesen. (Вона стверджує, що вона прочитала книжку).
Ich habe das Buch bis 9 Uhr morgens gelesen. (Я прочитаю книжку до 9 години ранку).

г) до особливостей німецької мови можна віднести рідкі
випадки використання перфекту з дієсловами sein та haben,
якщо вони в реченні використовуються у якості основних (Див.
приклад 6, 7 Таблиця 4).
д) Перфект вживається в німецькій мові з модальними дієсловами, а саме з дієсловами müssen, sollen, wollen, dürfen, können, mögen, lassen. Частіше такі структури використовуються
у кон’юнктиві І (Див. приклад 8 таблиця 4).
Якщо порівняти особливості перекладу перфекту з англійської та німецької мови, то можна виявити низку відмінностей. Найбільш характерні, на наш погляд, представлені
у таблиці 5.
Отже, основні відмінності перекладу полягають у такому:
1. На відміну від англійської мови, теперішній перфект
у німецькій мові часто перекладається недоконаним видом
(Див. приклад 1 таблиця 5).
2. Перфект в англійській мові не завжди перекладається
минулим часом. Якщо подія почалася у минулому та продовжується у теперішньому часі, то українською мову такі речення зазвичай перекладаються за допомогою теперішнього часу.
В німецькій мові у подібних випадках також використовується
теперішній час (Див. приклад 2 таблиця 5).
3. Українські дієслова мають тільки одну інфінітивну форму. Ця форма є безособовою і не містить в собі ніяких вказівок
на будь-який час. У німецькій та англійській мовах інфінітивних форм дві. Вживання перфектного інфінітиву в німецькій
та англійській мові не співпадає (Див. приклад 3 таблиця 5).
4. Теперішній перфект використовується в німецькій мові
для передачі минулого часу у кон’юнктиві. Еквівалентних
форм в англійській мові не існує (Див. приклад 4 таблиця 5).
164

Таблиця 4

5. На відміну від англійської мови, теперішній перфект
німецької мови може виступати як засіб вираження майбутнього часу.(Див. приклад 5 таблиця 5).
Висновки. Трилінгвальна перекладацька компетенція
є затребуваною на українському ринку освіти. Учбовий план
українських вищих навчальних закладів не передбачає викладання фаху «Переклад» з урахуванням трьох іноземних мов
одночасно.
Серед всіх граматичних значень дієслова категорія перфектності – неперфектності є однією з найбільш складних для
передачі її з німецької та англійської мови українською.
Як у німецькій, так і англійський мові перфект має спільне
історичне походження.
Перфект в англійській та німецькій мовах має як певні
спільні риси, так і відмінності. До спільних рис можна віднести комунікативну спрямованість цього граматичного часу.
Зазвичай перфект в обох порівнювальних германських мовах
широко вживається в діалогах та досить рідко у монологічному
мовленні.
Неоднаковість у вживанні перфекту проявляється у різних
контекстах. Якщо в англійській мові з прийменниками “for”
та “since” використовується Present Perfect, в німецькій мові
з прийменником “seit” у дзеркальній ситуації ми зустрічаємо
Präsens. Розбіжності є також у вживанні різних часових форм
та їх перекладі у непрямій мові, складнопідрядних реченнях, у вживанні перфектного інфінітиву після певних дієслів
в німецькій та англійській мовах тощо.
Виходячи з проведеного порівняльного аналізу перфектних речень в німецькій та англійській мовах та особливостей їх перекладу українською мову, можна дійти висновку, що
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незважаючи на схожий шлях, який пройшов перфект у німецькій та англійській мовах, він має досить багато розбіжностей.
Перекладачі, які працюють з трьома мовами, повинні на це
зважати.
Під час підготовки перекладачів було б бажано інтегрувати в учбовий план блоки перекладу з трьох мов одночасно. Це
зробить майбутніх фахівців більш конкурентоспроможними на
ринку освітянських та перекладацьких послуг України.
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Peresada I. The problem of translation of the modern
verb perfect form from the German and English languages
to the Ukrainian
Summary. Competency development in two or more
languages can lead to a higher level of metalinguistic
awareness. Certainly, it promotes a better understanding
of their mother tongue. Multilingualism is a socio-cultural
phenomenon, because most of the world’s population speaks
two or more languages in varying degrees. Multiple languages
are a prerequisite for successful human life in the age
of globalization. Recently, there has been a growing demand
in Ukraine for translators who can translate from two or more
languages. German and English are especially in demand, as
they are most common in our country. In addition to translators,
multilingual competences should also be given to teachers,
as, firstly, there is a tendency for the internationalization
of study groups, and secondly, in Ukraine most people learn
German as a second foreign language after English. The
affinity of German and English makes it possible to compare
them. This is especially useful when there are no grammatical
phenomena in the Ukrainian language, such as, for example,
the present perfect.
The proposed article compares the translation of sentences
with present perfect tense from English and German into
Ukrainian. Particular attention is paid to the comparative
analysis of the syntactic features of the linguistic units
of the comparative languages in the translation aspect. An
attempt is made to compare the translation of the grammatical
meanings of the present perfect from the two languages
mentioned above to identify the common and distinct
features of these translations into Ukrainian. The difficulties
of translating grammatical meanings of the verb from
German and English languages into Ukrainian were analyzed.
It is shown that the most problematic area for translators
is the category of the aspect, which indicates the relevance
of the proposed article. The article pays special attention
to the definition of perfection and makes a comparative
analysis of the sentences with the present perfect by
the B. Comrie system in German and English. After analyzing
the diachronic development of the present perfect in German
and English and based on modern grammatical meanings
of the perfect, it is suggested to divide the present perfect
in fact into the perfect and non-perfect. Some problematic
issues of present perfect translation, which significantly
affect the accuracy of the grammatical content of the German
and English sentences in Ukrainian, are considered. The
analyze of specific examples of the German sentences
with present perfect shows the complexity of interpreting
of what present perfect in German the verb perfect form
defines time or aspect, as well as partial or complete synonymy
of the Perfect and Präteritum. Translation difficulties from
English are due to the fact that the English present perfect
tense is more focused on the present, but there are no
equivalent grammatical means in the Ukrainian language. In
general, the analysis of the present perfect and its translation
through the prism of trilingualism promotes a deeper
understanding of present perfect in general and provides
useful material for translators and teachers who use German,
English and Ukrainian at the same time at their work.
Key words: trilingualism, typology of languages,
comparative studies, present perfect, translation of grammatical
meanings.

165

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
УДК 81’25. 81’1/’4. 811.111
DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.41.2.40
Підлужна І. А.,
старший викладач кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій
Національної академії Національної гвардії України
Сергієнко М. С.,
старший викладач кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій
Національної академії Національної гвардії України

ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ
ДИСКУРСУ ІНДУСТРІЇ МОДИ
Анотація. Статтю присвячено проблемі відтворення
особливостей перекладу дискурсу індустрії моди. Було
окреслено місце дискурсу індустрії моди в парадигмі
сучасних дискурсів, з’ясовано комунікативні особливості
дискурсу індустрії моди, встановлено специфіку термінології дискурсу індустрії моди, визначено труднощі перекладу термінів індустрії моди українською мовою.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей
перекладу дискурсу індустрії моди. Об’єктом дослідження
постає терміносистема англомовного дискурсу індустрії
моди. Предметом дослідження постають особливості дискурсу індустрії моди в аспекті перекладу.
При дослідженні були використані такі методи: компонентний, соціолінгвістичний та семантичний аналізи, описовий та зіставний методи, узагальнення, систематизація.
Результати дослідження. Текстова складова індустрії
моди розглядається як з лінгвістичного, так і з екстралінгвістичного боку. Окреслено головні характеристики області
дослідження з фокусом на лексичних одиницях, які становлять дискурсну специфіку. Описано явище мультимодусності, яке стало невід’ємною частиною дискурсу індустрії
моди. Особлива увага приділялась способам словотворення
та перекладу таксонів обраної сфери дослідження.
З’ясовано, що лексика індустрії моди є важливим дискурсним компонентом. Специфіку лексики дискурсу індустрії моди становлять лексичні одиниці з лінгвокраїнознавчим компонентом.
Дослідивши низку текстових повідомлень, авторами
встановлено, що при перекладі таксонів індустрії моди
перекладач стикається з низкою труднощів, викликаних,
в першу чергу, відсутністю лексичних відповідників у мові
перекладу. Це пояснюється тим, що лексика індустрії моди
не завжди вписується в групу повних еквівалентів перекладу через поєднання етнічних, соціальних, географічних
та інших факторів, які нерозривно пов’язані з мовним розвитком та функціонуванням.
Автори дійшли висновку, що подальше дослідження
обраних проблем є перспективним, оскільки дискурс індустрії моди постійно розвивається через появу нових артефактів індустрії моди, а отже, появу нових лексичних таксонів для їх позначення, а також через розвиток дискурсу
комунікаційних технологій.
Ключові слова: дискурс індустрії моди, мультимодусність, термін, таксони сфери моди.

Постановка проблеми. Сучасні прогрес людства, розвиток науки і техніки передбачає активний розвиток термінології,
а отже й активне вивчення процесів номінації та термінологі166

зації. До менш досліджених терміносистем належить терміносистема індустрії моди, а разом зі стрімким розвитком цієї
індустрії та постійною появою нових таксонів, дослідження
в плані орієнтації сучасних перекладознавчих студій на з’ясування закономірностей підбору відповідників з урахуванням
широкого дискурсного контексту є досить актуальним. У зв’язку з цим, виникає необхідність дослідження термінів індустрії моди в аспекті їх семантичного та когнітивного значення
та особливостей функціонування в умовах сучасної міжкультурної комунікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дискурс
індустрії моди постає у фокусі досліджень Я.С. Матосян,
Ф.Л. Косицької, Т.В. Долгової, І.В. Попової, але й досі залишається недостатньо вивченим в аспекті перекладознавства, що
зумовлює незмінно зростаючий інтерес та актуальність обраної
теми. Дослідження перекладацького аспекту дискурсу індустрії
моди є актуальним також у плані орієнтації сучасних перекладознавчих студій на з’ясування закономірностей підбору відповідників з урахуванням широкого дискурсного контексту.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей перекладу дискурсу індустрії моди.
Об’єктом дослідження постає терміносистема англомовного дискурсу індустрії моди. Предметом дослідження постають
особливості дискурсу індустрії моди в аспекті перекладу.
Виклад основного матеріалу. У сучасному мовознавстві
термін «дискурс» використовується неоднозначно, що зумовлено багатовимірністю дискурсу та його численними інтерпретаціями. У цій роботі під дискурсом розуміється текст із сукупністю
позамовних чинників: знання про ситуацію, мовців, тощо [1].
Кожен дискурс є суспільним інститутом і має свої особливості. Дискурс індустрії моди – це продукт свідомої творчості
людей світу моди, він включає в себе сукупність опозицій і правил поєднання елементів одягу [4].
Особливістю дискурсу моди є поширення моди як змісту.
Специфіка дискурсу моди полягає в тому, що слово іммобілізує
сприйняття цього дискурсу на певному рівні розпізнавання, фіксує рівень дешифрування, передає інформацію, яку не передає
фотографія, а опис підкреслює значущість певних елементів [3].
Метою дискурсу індустрії моди є опис і презентація моделей одягу. Учасниками дискурсу індустрії моди є адресанти
(редактори, стилісти, модельєри, фотографи, манекенники,
постачальники модного одягу) і адресати (клієнти, читачі,
замовники). Базовою парою спілкування дискурсу індустрії
моди є редактор, читач і замовник. Дискурс моди як підвид
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інституційного дискурсу встановлюється суспільною практикою і представлений у жанрових різновидах: опис (презентація) моделі, презентація фірми, таблиця розмірів [5], тощо.
Часто дискурс індустрії моди реалізується засобами
мас-медіа в журналах моди, які відносять до допоміжного
сегменту та поділяють на глянцеві журнали, споживацькі журнали та професійні видання [2].
Дискурсу індустрії моди властива певна структура повідомлень індустрії моди. Так, всі статті цієї сфери мають гучну назву для привернення уваги читача [6]. Дискурс індустрії
моди характеризується інтертекстуальністю, тобто вербальна
інформація основної частини поєднується з малюнками, фотографіями, фірмовими знаками тощо.
Головним завданням основної частини повідомлення
є акцентування уваги на необхідності покупки товару, висвітлення та підкреслення всіх корисних властивостей та новизни
[4]. Текст повинен бути складений так, начебто автор розмовляє саме з читачем, атмосфера їх бесіди бути дружньою, адже
саме за умови довіри до адресанта можуть реалізуватися його
наміри [6; 2].
Призначення заключної частини тексту сфери моди – узагальнити всю інформацію, викладену в статті, ще раз наголосити на основних моментах та спонукати читача до пошуку
детальнішої інформації чи покупки товару [8].
Під час дослідження було виявлено декілька кліше, які
розпочинають статтю. Наприклад, Last collection influenced
on fashion – Остання колекція вплинула на світ моди, Fashion
House – Дім моди, Design agency showed – Креативні агенції
представили, (name) presented his / her new collection – (Ім’я)
представив свою нову колекцію.
Статті, в яких просто описані події, що відбулися в світі
моди, зазвичай починають такими словами: Tonight – сьогодні
ввечері, the present day – цього дня, this evening – цього вечора,
today – сьогодні, this morning – цього ранку, yesterday – вчора,
last evening / night – минулого вечора, yesterday evening – минулого вечора, yesterday morning / afternoon – вчора з ранку / по
обіді, to date – на сьогодні. В цьому сенсі доречно звертати увагу на підкресленні новизни інформації щодо світу моди.
Інколи статті навмисне починають цитатою одного з дизайнерів чи критиків моди, а потім або аргументують свою точку
зору, або розповідають про подію. Наприклад, “I feel like brushing them a bit! I’m dying to take out my little hairbrush” Charlotte
Olympia Dellal exclaimed at the Emilio de la Morena show in London. – «Я відчуваю велике бажання трохи їх зачесати! Я ледве
тримаю себе в руках, щоб не дістати свою маленьку щітку для
волосся», – заявила Шарлота Олімпія Деллал на показі Еміліо
де ла Морена в Лондоні.
Кінцівка текстового повідомлення фокусується на продовженні обговорення чи зв’язку описаної події з майбутніми: in the next issue – в наступному випуску, fashionable critics
noticed – критики моди зазначили.
Також характерними є клішовані написи та їх порядок розміщення під фото, де зазвичай вказуються імена фотографа,
стиліста, асистента стиліста, перукаря та візажиста.
Цікавим фактом є переклад та відповідність цих написів
в українських та англомовних виданнях, наприклад: Styling
and photograрhy – стиль та фотографія, Make-up – візажист,
Hair – перукар, Styling assistance – помічник стиліста, Model –
модель. Залежно від журналу вони можуть варіюватися. Зазви-

чай ці відомості вказуються в правому верхньому куті cторінки, а в лівому нижньому куті розміщують список назв одягу, які
зображуються на фотографії, їх ціну, назви колекцій та назву
будинку мод.
Останнім часом спостерігається тенденція розширення
індустрії моди, її вихід з обмеженої сфери та залучення до
моди «звичайних людей», доступність різноманітних напрямів
моди не тільки вищьому класу соціуму, але і робочому класу.
Ця тенденція не могла не відобразитися і у журналах моди,
де все частіше поряд із фотографіями відомих моделей стали
зустрічатися фотографії «звичайних» громадян, опис їхнього
одягу та назви будинків моди, до яких належить одяг. Наразі
така тенденція все частіше з’являється в журналах моди, адже
стиль «кежуал» пропагандують відомі люди нашого часу.
Іншим вагомим фактором, який зумовлює переклад, є мультимодусність тексту-оригіналу, яка проявляється як наочний
приклад нового предмету одягу. Термін «мультимодусність»
вперше запропонувала у своїй роботі Л.В. Мінаєва [7; 9]. Мультимодусність буває двох типів: мовна та візуальна. До мовної
автори відносять надписи в журналах під чи над фотографіями,
на яких зображується певний предмет. На показах моди мовна
мультимодусність представлена усними коментарями з боку
ведучого. Найчастіше використовується візуальна мультимодусність, представлена на показах моди музикою, вбранням
моделі, її зачіскою та макіяжем. У журналах моди візуальна
мультимодусність виражена фотографіями. Загалом мультимодусність має практичне значення, оскільки унаочнює повідомлення і сприяє кращому розумінню текстової інформації.
Читач інтерпретує візуальні (фото в журналах, кольорову палітру представленого одягу) і вербальні (опис моделі:
фасон, розмір, стиль, ціни) дані, що становлять інтерпретуючу підставу моделі. Сприйняття матеріалу в журналах моди
й конструювання моделі відбуваються практично одночасно
з обробкою цього матеріалу, що є оперативною підставою
обробки дискурсу.
З’ясовано, що лексика індустрії моди є важливим дискурсним компонентом. Специфіку лексики дискурсу індустрії моди
становлять лексичні одиниці з лінгвокраїнознавчим компонентом. Оскільки словотворення набуває особливого значення
в цьому аспекті, в межах дослідження авторів обрані методом
суцільної вибірки лексичні одиниці дискурсу індустрії моди
було класифіковано відповідно до критеріїв, виокремлених
Луї Гілбертом.
Лексичні одиниці на позначення видів одягу та елементів
одягу з домінуванням фонологічного складника поділяються
на запозичення, варваризми, ксенізми та калькування. Шляхом запозичення утворилась більша частина лексики дискурсу
індустрії моди, наприклад, aca (Arabic – верхній одяг без рукавів, acetate (French) – синтетична тканина з блиском, batic
(Javanese) – тканина зі спеціальним індонезійським способом
нанесення малюнку на тканину. Варваризми не є численними,
наприклад, crêpe-de-Chine – китайський креп, décolletage –
декольтований ліф. До ксенізмів автори відносять слова, які
виражають специфіку побуту, країни, а також реалії, наприклад, aloha shirt – гавайська сорочка, angrakha – довга чоловіча
сукня в Індії. Калькування є особливим типом запозичень іноземних слів, словосполучень, виразів, наприклад, haute couture
(French) = high fashion – висока мода, haut ton (French) =
high style – високий стиль.
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Морфологічні таксони індустрії моди створюються за існуючими в мовній системі зразками, тобто на рівні морфеми. Лексичні одиниці, утворені морфологічним способом, поділяються
на кілька груп. Моделі термінотворення за допомогою афіксів,
в свою чергу, традиційно поділяють на суфіксальні, наприклад,
designing – проектування, weaver – ткач, fashionable – модний; префіксальні, наприклад, undergarment – спідня білизна,
underskirt – нижня спідниця, semi-sheer – напівпрозорий та префіксально-суфіксальні (або змішані), наприклад: unwrinkable –
той, що не мнеться, unlined – без підкладки.
До морфолого-синтаксичного способу автори відносять
словоскладання (наприклад, tie-pin – шпилька для краватки,
tailcoat – фрак, armhole – пройма, shoulder-strap – бретелька),
конверсію (наприклад, to iron – прасувати, to button – застібати на ґудзик) та скорочення, що в свою чергу поділяються на
абревіацію (CFD – а Council of Fashion Designers – Європейська
Рада Дизайнерів), усічення (mac/mack – mackintosh – непромокальній плащ), стяжіння (high-heels від high-heeled shoes – туфлі
на високих підборах), еліпсис (Raglan (sleeve) – рукав реглана).
Також виділяється семантичний спосіб творення лексем, до якого можна віднести слова, що мають два або більше значень. В ході дослідження було виявлено такі приклади:
arсtic – 1) полярний, арктичний, 2) резинові чоботи до щиколотки; balmoral – 1) балморал – яскрава шерстяна спідниця,
2) балморал – грубий черевик на шнурках, 3) балморал – шотландська шапочка без полів.
Серед вокабюляру дискурсу індустрії мови зустрічаються
й слова, трансформовані за допомогою транслітерації, наприклад, babushka – бабушка, хустина чи шарф на голову, який
зазвичай звертали в трикутній формі, beret – берет, bikini –
бікіні.
Не дивлячись на те, що теорія міжмовної лексичної еквівалентності загалом розроблена, все ще залишається не вивченою специфіка перекладацької еквівалентності ряду термінів
індустрії моди. Однією з характеристик повноцінного перекладу постає точність термінів, яка, на жаль, не повністю реалізована у дискурсі індустрії моди.
При перекладі таксонів індустрії моди перекладач стикається з рядом труднощів, викликаних, в першу чергу, відсутністю лексичних відповідників у мові перекладу. Цей факт пояснюється тим, що лексика індустрії моди не завжди вписується
в групу повних перекладацьких еквівалентів через сукупність
етнічних, соціальних, географічних та інших чинників, які
нерозривно пов’язані з розвитком і функціонуванням мови.
Під час дослідження авторами було виявлено, що серед
таксонів англійського та українського дискурсів індустрії моди
зустрічаються повні відповідники, що здебільшого представлені повсякденними предметами одягу (наприклад, trousers –
штани, shirt – сорочка). Також було виявлено часткові еквіваленти, які складають більшу частину лексичних одиниць
індустрії моди (наприклад: alb – 1. альба, стихар, білий одяг
священика під час обідні з обрядом причастя, 2. довгий одяг).
Безеквівалентна лексика представлена рядом запозичень, варваризмів та ксенізмів, наприклад, abaca (Spanish) – натуральна
тканина; décor of clothing (French) – прикраса, має вигляд орнаментальних мотивів, надрукованих малюнків, вишивки, аплікації; bayadere (Indian) – костюм індійських танцівниць.
У результаті дослідження було виявлено, що важливо перекладати слова терміном, що пояснюється не тільки адекватні168

стю перекладу, а й чіткістю передачі інформації, яку повинен
зрозуміти читач. Наразі через постійне збільшення вокабуляру та різні рівні розвитку індустрії моди в тій чи іншій країні
актуальною проблемою для перекладача постає пошук відповідних еквівалентів перекладу. Виходячи з вище сказаного, при
перекладі термінів індустрії моди, що не мають відповідників
у мові перекладу, автори вважають прийнятним використання
описового та контекстуального способів перекладу.
Висновки. Необхідно зазначити, що широке використання лексики з лінгвокраїнознавчим компонентом та відсутність
повних або часткових еквівалентів у мові перекладу є головними труднощами для перекладу текстів індустрії моди. Для
перекладача важливо повністю передати прагматику тексту
оригіналу, щоб текст наштовхнув читача на потрібну думку,
спонукав силою вербальних засобів купити ту чи іншу річ,
відвідати ту чи іншу подію, а також виконував власне інформативну функцію.
Оскільки дискурс індустрії моди постійно еволюціонує
через появу нових артефактів, а отже і нових лексичних одиниць та їх позначення, а також через розвиток комунікативних
технологій дискурсу, подальше дослідження в обраному напрямі є перспективним.
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Pidluzhna I., Sergienko M. Representation of the
translation features of the fashion industry discourse
Summary. This article highlights the peculiarities
of fashion industry discourse in the aspect of translation.
The place of the fashion industry discourse in the paradigm
of modern discourses was outlined, the communicative features
of the fashion industry discourse were explained, the specifics
of the terminology of the fashion industry discourse were
determined, the peculiarities of the translation of fashion
industry`s terms into Ukrainian were determined.
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The purpose is to identify the peculiarities of fashion
industry discourse in the aspect of translation. The object of this
research is the terminology of the English fashion industry
discourse. The subject of the research is features of the fashion
industry terminology translation.
The method of the Componential, the Sociolinguistic
and the Semantic analyzes, the Definitional and the Comparative
methods, the generalization, the systematization are used while
studying.
Research results. The textual component of the fashion
industry is considered both linguistically and extralinguistically.
It outlines the main characteristics of the sphere of the study
with a focus on lexical units that constitute discourse specificity.
The phenomenon of the multimodus nature, which has become
an integral part of the fashion industry discourse, is described.
The particular attention was paid to the ways of the formation
and translation of the words of this field of study.
The important discourse component is the vocabulary
of the fashion industry. The specificity of the fashion industry

discourse lexicon lies in lexical units with the national
linguistic component.
Studying a number of text messages, the authors found that
during the translating fashion industry words, the translator faces
a number of difficulties caused by lack of lexical equivalents
in the language. This is explained by the fact that the lexicon
of the fashion industry does not always fit into a group of full
translation equivalents because of a combination of ethnic,
social, geographical and other factors that are inextricably
linked to the language development and functioning.
The authors conclude that the further research in to
the chosen problems looks promising as the fashion industry
discourse continuously evolves through the emergence of new
artifacts of the fashion industry, and therefore the appearance
of new lexical items and their designation, and through
the development of discourse communication technologies.
Key words: fashion industry discourse, multimodus
nature, term, vocabulary of fashion industry.
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СУДОВИЙ ПЕРЕКЛАД У ПАРАДИГМІ
ГРОМАДСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
Анотація. Громадський переклад є одним із найдавніших різновидів міжмовного й міжкультурного посередництва, проте його нормативні й функціональні підвалини
в Україні лише закладаються, що й визначає актуальність
дослідження. Послуговуючись міжнародним досвідом, можна стверджувати, що розмаїтість і затребуваність послуг
громадських перекладачів є, в першу чергу, результатом
залучення в його парадигму судового перекладу. В Україні
судовий переклад як різновид міжмовної й міжкультурної
діяльності із захисту інтересів соціально вразливої сторони
(мігранта, переселенця, експата), яка не володіє офіційною
мовою в достатніх обсягах, у суді майже повністю відсутній.
З недостатньої розробленості його статусу, а також із
необхідності створити нормативно-правову, фахово-кваліфікаційну й акредитаційно-ліцензійну базу самої професійної діяльності й випливає новизна дослідження. Автор
взяв за мету проаналізувати різноманітні вияви й форми
реалізації судового перекладу як фаху, визначити диференційні ознаки, що відрізняють судовий переклад від юридичного, й провести порівняння канадського й американського досвіду залучення судових перекладачів.
У процесі дослідження було встановлено «сіру зону»
перетину функціональних полів громадського й судового
перекладів, описано передумови її виникнення. Це явище
підказало низку наступних дослідницьких завдань: екстраполювати існуючі у світі передумови перекладацької
діяльності, що провокують виникнення вищевказаної
«сірої зони», запропонувати диференційні ознаки, що розмежовують судовий і юридичний та судовий і громадський
переклади, запропонувати гіпотетичну модель розв’язання
проблеми «сірої зони».
Були проаналізовані позасудові й середсудові різновиди
перекладацької діяльності з точки зору їхнього наближення
до юридичного або громадського відповідника. Розглянуті
Норми й Стандарти професії судового перекладача, розроблені асоціацією NAJIT (США) й канадськими професійними осередками громадських перекладачів (AILIA, ACCTI,
CLI, HIN), проведений порівняльний аналіз їхніх основоположних принципів. Описаний американський і канадський
досвід підготовки й ліцензування судових перекладачів,
окреслені культурно-специфічні особливості в підходах.
Висновки автора стосуються переважно розробки концептуально-предметного категорійного апарату, що ляже в основу
подальших досліджень царини судового перекладу в Україні.
Ключові слова: громадський переклад, судовий переклад, юридичний переклад, середсудовий та позасудовий
переклад.

Постановка проблеми. Хоч таксономічний розподіл різновидів посередницької діяльності із забезпечення міжмовної
й міжкультурної комунікації в умовах підвищеного стресу, а то
170

й ризику юридичної відповідальності для реципієнта (мігранта,
що не володіє офіційною мовою нової країни його проживання) дещо розрізняється в європейських державах, США, Канаді
й Великобританії, проте намітилися певні функціонально-семіотичні вектори, які дають змогу запропонувати найбільш
загальні дефініції:
− юридичний переклад є широкою поняттєвою категорією, що включає судовий переклад і будь-яке міжмовне посередництво у рамках юридичної (правничої) діяльності;
− громадський переклад автор вбачає як ще ширшу категорію, що в деяких країнах включає, проте не обмежується
юридичним перекладом. Оскільки в основі громадського перекладу лежить забезпечення рівних прав доступу до інформації
особам, що не володіють мовою державного закладу, який вирішує їхню долю, парадигма громадського перекладу виключає,
зокрема, конференційний, військовий, медіа-переклад, а також
(згідно з деякими джерелами [6, c. 17]) переклад як супроводження ділової комунікації. Переважна більшість дефініцій
«громадського перекладу» актуалізує те, що бенефіціантом
виступає особа, а не державна установа;
− У більшості країн світу судовий переклад протиставляється громадському як більш усталений, професійний і формалізований різновид посередницької діяльності. Хоч судовий
переклад є елементом системи юридичного, більшість освітніх
закладів США й Канади, що займаються підготовкою перекладачів, майже повністю зосереджені на викладанні стратегій
і тактик судового перекладу, що можна легко пояснити з історичної перспективи. У правничому просторі будь-якої держави саме суди найбільше опікуються питаннями стандартизації
й акредитації, а отже, вони й виступали ініціаторами, замовниками, оплачували перекладацькі послуги.
Чимала кількість правничих процесів відбуваються поза
стінами суду, а отже й послуги юридичного перекладу відносяться до так званої «сірої», тобто проміжної зони, що відділяє громадське міжмовне посередництво від юридичного
[1, c. 95–96]. До типових прикладів відносяться:
− Переклад імміграційних проваджень.
− Переклад проваджень, що випливають зі скарг на дискримінацію.
− Робочий арбітраж.
− Провадження щодо питань розлучення й присудження
опіки над дітьми.
− Переклад для правоохоронних органів.
− Переклад з аркуша будь-яких форм (документів), що супроводжують взаємодію приватних осіб та державних організацій.
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«Квазі-юридичного» перекладу нерідко потребують:
− Притулки для жертв домашнього насильства.
− Центри для переселенців та біженців.
− Соціальні служби захисту дітей або літніх людей.
− Органи, задіяні в розслідуванні випадків знущання над
дітьми або літніми людьми.
− Медичні заклади (наприклад, під час збирання свідчень
жертв військових дій, стихійних лих, насильства тощо).
− Збори шкільної адміністрації, де рішення щодо прийняття/відсторонення учнів від навчального процесу можуть відбуватися в присутності юристів.
− Консультації з отримання соціальної допомоги.
− Правозахисні й анти-дискримінаційні провадження.
Деякі приватні перекладацькі агенції також надають свої
послуги:
− Консультаційним центрам із надання юридичної допомоги.
− Неприбутковим організаціям, що працюють у царині
трудового, сімейного, імміграційного права, захищають права
споживачів тощо.
− Юристам, що працюють pro bono (у США).
− Медичним амбулаторіям.
− Юридичним клінікам при університетах, неприбуткових
організаціях [4, c. 11–24].
Хоч усвідомлювати демаркаційну лінію між громадським
і юридичним перекладом дуже важливо, перекладачі рідко
можуть похвалитися такими знаннями. У США було проведено експеримент: двоє суддів і професійних юристів отримали
вище наведений перелік установ, що визначають контекст міжмовного й міжкультурного посередництва, й спробували розділити відповідні перекладацькі послуги на три категорії: юридичний, квазі-юридичний і громадський переклад. У більшості
випадків вони так і не дійшли згоди [5, c. 367].
На практиці перекладачі виконують професійні настанови, що побутують у секторі міжмовного й міжкультурного
посередництва, де вони працюють найчастіше. Також має
вагу спеціалізація, отримана посередниками у відповідному
навчальному закладі. Так, судові перекладачі за будь-яку ціну
відстоюють принцип нейтральності й навіть у позасудовому
контексті намагаються не виявляти ініціативи, хоч ситуація
й вимагає втручання. З іншого боку, громадські перекладачі не
усвідомлюють вимог, які на них накладає ситуація громадського перекладу (наприклад, бесіда жертви з лікарем або психологом), на противагу ситуації юридичного перекладу (бесіда тієї
самої жертви з юристом).
На їхній захист можна вказати на те, що навіть у «юридично цивілізованих» державах комплекс етичних норм та стандартів, що обумовлюють юридичний переклад поза судом,
залишається недостатньо розробленим. Натомість у рамках
громадського перекладу юридичні інтереси вразливої сторони,
для якої нібито й створений був цей напрям, так і залишаються
незахищеними.
Мета статті – проаналізувати різноманітні вияви й форми
реалізації судового перекладу як фаху, визначити диференційні ознаки, що відрізняють судовий переклад від юридичного,
й провести порівняння канадського й американського досвіду
залучення судових перекладачів. У процесі дослідження було
встановлено «сіру зону» перетину функціональних полів громадського й судового перекладів, описано передумови її виник-

нення. Це явище підказало низку наступних дослідницьких
завдань: екстраполювати існуючі у світі передумови перекладацької діяльності, що провокують виникнення вищевказаної
«сірої зони», запропонувати диференційні ознаки, що розмежовують судовий і юридичний та судовий і громадський переклади, запропонувати гіпотетичну модель розв’язання проблеми
«сірої зони».
Виклад основного матеріалу.
1. Диференційні ознаки судового перекладу
Незважаючи на проміжний статус своєрідної «сірої зони»
між громадським і юридичним різновидами міжмовного й міжкультурного посередництва, судовий переклад все ж має диференційні ознаки:
− Специфічна термінологія, яку поділяють юридичні
й судові перекладачі, проте з огляду на її вживання в умовах
дефіциту реального часу й опредметненого в мовленні розвою
судової комунікації слід відзначити такі риси, як більша конкретність, клішованість, переважання коротких, економних
мовних засобів, рідше, порівняно з юридичним перекладом,
вживання латини, а також професіоналізмів.
− Специфічні комунікативні бар’єри. На шляху точності перекладацького викладу стоїть, зокрема, високий регістр,
який застосовують юристи, низький освітній рівень осіб, які
потребують послуг судових перекладачів, та культурні бар’єри.
− Тиск з боку представників суду. Юристи, необізнані
з етичним кодексом і професійними нормами перекладацької
професії, можуть створювати умови, які ускладнюють міжмовне посередництво. Ще складніше виглядає ситуація в країнах,
де етичні норми перекладацької професії досі не розроблені
(Україна).
− Тиск з боку клієнтів. Не усвідомлюючи контекст міжмовної комунікації в стінах суду, клієнти можуть звертатися за
допомогою й роз’ясненнями до перекладача, змушуючи його
стати на бік однієї зі сторін.
− Ризик залучення перекладача в тристоронню комунікацію. Замість того, щоб спілкуватися одне з одним напряму, адресант і адресат починають звертатися до перекладача,
не усвідомлюючи, що підривають основний етичний принцип
громадського перекладу: «Усе, що сказане, повинне бути перекладене».
2. Юридичний переклад, що відбувається за межами
суду
У переважній більшості випадків вважається, що юридичний переклад, який відбувається за межами суду (зокрема, бесіди юриста й клієнта (attorney-client interviews), допити в поліцейському відділку), є менш формальним через відсутність
безстороннього арбітра (судді, посадовця, що керує усним розглядом). Нерідко у міжмовному посередництві прослідковується переважання медичного складника (наприклад, під час судово-медичної експертизи, перемовин щодо виплати трудової
компенсації, допомоги з непрацездатності, страхових виплат).
За таких умов перекладачі особливо гостро відчувають
тягар своєї професії. По-перше, вони змушені виходити за рамки суто перекладацької компетенції, адже представники уряду
очікують оцінки розумових здібностей клієнтів або достовірності їхніх свідчень, обізнаності з етнокультурними компонентами, що становлять тло комунікації, й нерідко навіть виконання різноманітних вимог клієнтів, тлумачення юридичної (або
медичної) інформації тощо.
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Особливим різновидом позасудового перекладу є слухання
щодо надання політичного притулку, допити жертв сексуального насильства, тортур тощо. У цьому разі перекладачі переживають такі сильні емоції, що часто стають жертвами vicarious
trauma (субститутивної травми внаслідок емпатії з жертвою),
не можуть зосередитися, від чого неминуче страждає точність
викладу [3, c. 107–115].
Настанови Американської асоціації судових перекладачів
(National Association of Judiciary Interpreters and Translators
(NAJIT), розроблені спеціально для регулювання позасудового
міжмовного посередництва, носять швидше прескриптивний,
аніж дескриптивний характер [7]:
− Перекладачі не можуть виступати експертами-свідками
або оцінювати розумовий стан людини, слова якої вони перекладають. Для цього в них нема ні спеціальної освіти, ані досвіду.
− Тлумачення й розпитування допускаються тільки
у випадках, коли в мовленнєвому акті однієї зі сторін виник
незнайомий (або неоднозначний) термін. За інших умов
такі прояви перекладацької ініціативи вважаються хибами
або потенційними етичними порушеннями різного ступеня
тяжкості.
− Перекладач не є антропологом або культурологом і тому
не має права давати виступати експертом з етнокультурних
питань. Кожен клієнт в першу чергу є індивідуумом, а не продуктом породжуючої культури.
− Виявляючи ініціативу з надання будь-якої інформації
поза відтворюваним мовленнєвим актом, перекладач автоматично бере на себе юридичну відповідальність. Якщо його прорахунок буде доведений, сам перекладач або його роботодавець
можуть понести матеріальні збитки.
− Узагальнений (скорочений) виклад усного або письмового юридичного тексту суворо заборонений, адже перекладач
не може приймати рішення щодо важливості/недоречності
інформації. В крайньому випадку він може звернутися із запитанням до юриста, проте найбезпечнішими методиками обробки незрозумілої інформації є транскрибування (письмовий
виклад) або синхронний переклад (усний виклад).
− Володіння мовою клієнта не означає повної обізнаності
з його етнокультурним походженням.
3. Етичні передумови діяльності судового перекладача
Деякі дослідники вважають термін «судовий переклад» не
зовсім точним, оскільки більшість юридичних консультацій,
що передбачають присутність перекладача, відбуваються за
межами суду. До них, зокрема, належить попереднє (ініціальне) консультування, складання заповітів, різноманітні запити
й клопотання (патенти, імміграційне супроводження, питання,
пов’язані з поданням податкових декларацій), підготовка клієнта до слухань у суді.
Незважаючи на те, що судовий переклад обіймає чільну
позицію в парадигмі міжмовного громадського посередництва, статистично він відбувається найрідше. Натомість процедурна база, що обґрунтовує норми й стандарти професійного
поводження судового перекладача в позасудовому контексті, не
розроблені навіть в юридично розвинених державах, що вже
говорити про Україну, де професія судового перекладача досі
не оформлена.
Оскільки юристи зобов’язані виконувати етичний кодекс,
порушення якого призводить до широкого комплексу різноманітних санкцій (у тому числі втрати ліцензії), вони вимагають
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від перекладача виконання таких самих етичних норм, тобто
перекладач фактично перетворюється на асистента юриста,
члена юридичної команди. Потенційним наслідком цієї вимоги
є те, що перекладач змушений забезпечувати функції, які знаходяться поза межами його компетенції. Злиття перекладацької
й юридичної компетенції (тобто так звана «сіра зона» судового
перекладу) є наслідком перетину категорій конфіденційності,
конфлікту інтересів і уникнення протизаконної юридичної
практики.
4. Порівняльний аналіз судового перекладу в парадигми
реалізацій громадського перекладу на прикладі США й Канади
4.1. Громадський переклад у США
У Сполучених Штатах Америки парадигма громадського перекладу є надзвичайно розгалуженою, й окремі її гілки
(медичний, судовий, сурдопереклад) функціонують автономно
від конференційного перекладу й перекладу в царині бізнесу.
Більшість громадських перекладачів США не мають професійної підготовки й, незважаючи на це, виконують культурне
посередництво, навіть відстоюють інтереси клієнта (advocacy),
що передбачає наявну розвинену компетенцію й досвід. «Сіра
зона» судового перекладу виникає через те, що згідно зі стандартами професійної діяльності перекладачі не мають права
виступати культурними посередниками або заступниками,
але поза стінами суду вони перебирають функції громадських
перекладачів на вимогу клієнтів.
Судовий переклад у США має ряд виявів, що ускладнюють
процес надання професійних послуг, а саме:
− Більшість позасудових консультацій перекладають громадські тлумачі, що не мають відповідної підготовки, не дотримуються юридичної етики тощо.
− Механістичне виконання професійних принципів юридичного фаху обмежує свободу перекладацьких рішень у позасудовому посередництві.
− Судові перекладачі нерідко відмовляються роз’яснювати незрозумілі концепти, усувати комунікативні бар’єри, тим
самим антагонізуючи клієнтів.
− Юристи часто мають нереалістичні очікування щодо
підготовки й компетенції перекладачів.
− Поза межами великих міст важко знайти кваліфікованого перекладача, який володіє малопоширеною мовою.
Незважаючи на вищезазначену думку про обмеження, що
спричиняються браком фахової підготовки громадських перекладачів, автор визнає, що ситуація в США швидко покращується. Так, громадський коледж у Де-Мойні, штаті Айова,
присуджує звання асоціата (молодший вчений ступінь) наук
з усного й письмового перекладу, якщо випускник прослухав
програму, що включає 35 кредитів та 5 спеціальностей, серед
яких переклад у царині освіти, бізнесу, охорони здоров’я, соціальних служб, а також більш популярний юридичний переклад. Переважно диплом громадського перекладача отримують
випускники громадських коледжів та коледжів повного курсу
або вищої ланки. Поза тим, голістичний підхід до викладання
перекладу в США досі не розроблений, і тому можна сказати,
що Україна в цьому аспекті попереду.
4.2. Громадський переклад у Канаді
У Канаді існує набагато різноманітніша система номінацій,
що характеризують компетенцію й царину діяльності перекладачів. Так, громадський переклад також називається «усним
перекладом у державних службах», «культурним», «діалогіч-
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ним», «інституційним», «перекладом-супроводом» та «ad hoc
перекладом». Таким чином реципієнти отримують дещо чіткіше враження про царину застосування міжмовного та міжкультурного посередництва [8, c. 7–26].
«Судовий переклад» визначається, як той, що відбувається
в стінах суду, де перекладач послідовно або синхронно відтворює
інформацію для особи з обмеженим володінням англійською або
французькою мовою, яка є стороною судового процесу.
Існує відмінність і у тому, як канадські посадовці характеризують «усного перекладача» та «професійного усного
перекладача». Перший є особою, яка уможливлює спілкування між двома сторонами, що не володіють спільною мовою,
шляхом правильного відтворення оригінального повідомлення цільовою мовою. Професійного ж перекладача вважають
особою, що вільно володіє двома мовами, має відповідну підготовку й досвід, здатна відтворювати зміст послідовно й точно, дотримується Стандартів професійної практики й Етичних принципів [2].
Канада є країною, де професійна культура громадського й судового перекладу варіює залежно від провінції. Так,
у Британській Колумбії судовий переклад вважається більш
престижною професією, аніж громадський, і судові перекладачі отримують вищу платню. Натомість, в Онтаріо погодинна
ставка судового й громадського перекладача практично не відрізняється.
Усвідомлюючи вище окреслену «сіру зону», куди потрапляють різноманітні форми громадського перекладу, що не отримали достатньо чіткого регламентування, перекладацькі гіганти – асоціації Language Industry Association (AILIA), Association
of Canadian Corporations in Translation and Interpretation
(ACCTI), Critical Link (CLI), що відповідає безпосередньо за
громадський переклад, та Healthcare Interpretation Network
(HIN) – речник медичних перекладачів – об’єдналися в коаліцію, щоб розробити єдині професійні стандарти й вимоги до
якості перекладу [2].
Саме десятиріччя панування парадигми «культурного перекладу», що мав на меті захист інтересів соціально вразливих
сторін і надання інформації щодо культурних особливостей
комунікантів, дали змогу ухвалити єдиний голістичний підхід
до визначення перекладацької професії й викладання перекладу. Натомість узагальнена програма обмежує можливості виокремлення професії «судового» або «юридичного перекладача»,
оскільки міжмовні посередники до кінця не усвідомлюють
свій статус, етичні норми й особливу відповідальність юридичного характеру, що пов’язана з їхніми діями. От чому Рада
канадських перекладачів і термінознавців, Canadian Translators,
Terminologists and Interpreters Council (CTTIC) започаткували
одразу три програми сертифікації: для конференційних, судових та громадських перекладачів [9, c. 283–297].
У межах професійних вимог до діяльності судових і громадських перекладачів, які в Канаді майже повністю збігаються, втручання з метою надання інформації або урівнювання
сторін забороняється, на відміну від США, де воно досі припускається, хоч і в обмежених формах. Розмежування «судового»
й «юридичного» перекладів у Канаді також відсутнє, в той час
як у США «судовий переклад» вважається «усним різновидом
юридичного».
Історичний контекст, на тлі якого розвивалася перекладацька професія, також накладає свій відбиток. У США громад-

ський перекладач функціонує як місток між новоприбулими
іммігрантами й державними установами. Натомість, у Канаді
він допомагає знайти спільну мову носіям англійської й французької (двох офіційних мов країни), а також інтегрувати
тубільне населення (так звані «Перші нації», тобто інуїтів або
метисів) у загальнонаціональну канву.
Висновки. В основі судового перекладу лежить ряд категорій, що є одночасно універсальними (оскільки прописані
в регулятивних актах) й культурно-специфічними, з огляду на
відмінності законодавства країн.
До них автор відносить:
− Право адвоката на нерозголошення інформації, отриманої від клієнта. Клієнт розраховує на те, що конфіденційність охоронятиметься й судовим перекладачем.
− Медіація, тобто санкціоноване втручання перекладача
в судове провадження з метою усунення мовного, культурного
або системного комунікативного бар’єра, що заважає вільному
та рівноправному отриманню юридичних послуг, захисту юридичних прав тощо.
− Мовна медіація, тобто санкціоноване втручання перекладача в судове провадження з метою усунення суто мовних
бар’єрів.
− Практика без дозволу, тобто надання юридичних або
перекладацьких послуг особами, що не мають відповідного
дозволу, підготовки або компетенції.
Мовна медіація протиставляється загальній (заступництву)
та культурній з огляду на те, що в процесі судового провадження можуть виникнути ситуації, коли непорозуміння, викликане
банальним неволодінням мовою співрозмовника або поганою
чутністю, вимагає втручання перекладача.
Задля того, щоб мовна медіація відбулася, перекладач
повинен:
− Оцінити ситуацію, слідкуючи за її перебігом.
− Встановити для себе тригер непорозуміння, що викликав потребу в медіації.
− Прийняти рішення про абсолютну необхідність медіації
або знайти альтернативні шляхи забезпечення точності відтворення.
− Розробити стратегію медіації.
Загалом успішна мовна медіація включає кілька етапів:
− Перекласти останню вимовлену репліку (якщо міжмовний посередник її зрозумів).
− Звернутися до юриста, представившись як перекладач
(«Перекладач просить юриста роз’яснити термін»).
− Здійснити лаконічну, зрозумілу й доречну медіацію.
− Перекласти її клієнтові.
− Як тільки юрист або клієнт розпочне давати відповідь,
долучитися до її відтворення.
− Продовжити переклад.
Що ж до категорії «практики без дозволу», варто пам’ятати,
що в США будь-яка порада перекладача клієнтові може інтерпретуватися як юридична консультація й таким чином підлягати покаранню законом.
Не так важливо, є судовий переклад частиною громадського
чи автономною професією, як те, що судові перекладачі повинні здійснювати свої обов’язки коректно, професійно й доречно.
Якість перекладу напряму залежить від підготовки, компетенції й професійного досвіду його виконавця. Таким чином, голос
перекладача дійсно перетворюється на голос права.
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Povoroznyuk R. Court interpreting within community
interpreting paradigm
Summary. Community interpreting is one of the oldest
types of the interlingual and intercultural mediation; however, its
normative and functional foundation is only being laid down in
Ukraine, the fact substantiating the topicality of the present study.
Taking into account the international experience, we may claim
that the diversity and demand for the community interpreting
services result, first and foremost, from the integration of court
interpreting into the paradigm. Nevertheless, in Ukraine the court
interpreting as a subtype of the interlingual and intercultural
activity of the socially vulnerable party (migrant, the relocated
individual, expat with limited language proficiency) interests’
defense in court is almost completely absent.
Due to an inadequately developed status, need for a normativelegislative, professional-qualification and accreditation-licensing
foundation of the present professional activity we claim the study’s
novelty. Our aim was to analyze various manifestations and forms
of court interpreting being enacted as a profession, to determine
differential qualities separating the court interpreting from
the legal one and to compare the Canadian and US experience
of the court interpreter involvement.
The study detected a “gray zone” of overlapping community
and court interpreting functional fields, described the prerequisites of its occurrence. This phenomenon prompted a range
of the following study tasks: to extrapolate the extant global
pre-requisites of the interpreting activity provoking the above
mentioned “gray zone”, to suggest the differential markers
to distinguish legal and court interpreting, and community
and court interpreting, to offer a hypothetical model
of “gray zone” resolution. The in- and out-of-court varieties
of interpreting were analyzed from the perspective of their
approaching the legal or community counterpart.
The Norms and Professional standards of court interpreting
developed by the NAJIT (USA) and the Canadian community
interpreter societies (AILIA, ACCTI, CLI, HIN) were delved into;
a comparative analysis of their key principles performed. The US
and Canadian experience of court interpreter training and licensing
was described; cultural-specific features of their methodologies
outlined. Our conclusions primarily deal with the development
of conceptual-referential and categorical apparatus inciting further
research into the court interpreting field in Ukraine.
Key words: community interpreting, court interpreting,
legal interpreting/translation, in- and out-of-court interpreting.
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ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ
РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ
Анотація. У статті розглядаються граматичні особливості сучасних англомовних рекламних текстів. Зазначається, що розбіжності між мовою оригіналу та мовою
перекладу сприяють застосуванню перекладацьких трансформацій. Актуальність розвідки обумовлена, з одного
боку, необхідністю вивчення мови реклами як невід’ємного складника сучасних ЗМІ, а з іншого – потребою у підвищенні рівня вітчизняної та перекладної рекламної продукції. Питання про можливість ефективного використання
іншомовної реклами набуває особливої значущості в умовах глобалізації мовних і культурних контактів.
Проаналізувавши сучасні англомовні рекламні тексти,
було з’ясовано, що існують значні розбіжності в граматичній будові англійської та української мов. Вони обумовлені
тим, що англійська мова належить до аналітичного структурного типу мов, а українська – до синтетичного типу.
Розглянуто три основних типи граматичного розходження між мовою оригіналу та мовою перекладу:
1) коли в мові оригіналу зустрічається елемент, якому
немає формально-граматичного відповідника в мові перекладу (наприклад, наявність категорій артикля та різниця
між означеним та неозначеним артиклем, складні форми
минулого часу в англійській мові при відсутності цих особливостей в українській мові);
2) коли в мові, на яку перекладають, є елементи, що не
мають формального відповідника в мові оригіналу, а між
тим неминуче використовується при перекладах (наприклад, форма виду дієслова, широко розвинута флективна
система в українській мові – при відсутності цих особливостей в англійській мові);
3) коли в мові перекладу є граматичні елементи, які
є формальними відповідниками елементів мови оригіналу,
але відрізняються від них за функціями, які виконують.
Ці розбіжності проявляються як стосовно граматичних
категорій, так і їх функціональних властивостей у мові
оригіналу та мові перекладу. З метою подолання цих розбіжностей використовуються перекладацькі трансформації, головним чинником яких є досягнення еквівалентності
у перекладі.
Перспективи подальших досліджень автори вбачають
у детальному розгляді особливостей використання перекладацьких трансформацій при перекладі англомовних
текстів різних типів і жанрів.
Ключові слова: граматичні особливості, граматичні
категорії, переклад, перекладацькі трансформації, еквівалентність перекладу.

Постановка проблеми. Рекламні тексти англійською
мовою «в силу цілого ряду чинників політичного, економіч-

ного і соціокультурного характеру значно перевищують обсяг
текстів масової інформації на інших мовах, ще більш зміцнивши статус англійської не тільки як мови міжнародного спілкування, а й як мови безперечно домінуючої в світовому інформаційному просторі» [1, с. 122].
Актуальність дослідження визначається недостатньою
вивченістю специфіки перекладу реклами [2; 3; 4; 5;], а також
конкретних мовних і культурологічних факторів, які ускладнюють процес створення та функціонування англомовних рекламних текстів. Актуальність розвідки обумовлена необхідністю
вивчення мови реклами як невід’ємного складника сучасних
ЗМІ та потребою у підвищенні рівня вітчизняної та перекладної рекламної продукції. Питання про можливість ефективного
використання іншомовної реклами набуває особливої значущості в умовах глобалізації мовних і культурних контактів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Робота присвячена аналізу граматичних особливостей сучасних англомовних
рекламних текстів та визначенню еквівалентних засобів їх передачі на українську мову. В аналізі окресленої тематики автори
спиралися на розвідки таких українських перекладознавців,
як В. Карабан [6], І. Корунець [7], Л. Черноватий [8] та інших.
Аналіз вивченої літератури свідчить про те, що, незважаючи на
наявність значної кількості робіт, присвячених проблемі перекладацьких трансформацій, серед учених немає одностайного
визначення поняття перекладацької трансформації [9; 10;]. Слід
зазначити, що більшість дослідників [11; 12; 13] визнають наявність лексичних, граматичних та стилістичних перекладацьких
трансформацій. Вони зазначають також, що точність перекладу визначається не формальною відповідністю між одиницями
двох мов, а їх функціональною тотожністю [9, с. 88]. «Структурні, нормативні та узуальні розбіжності між мовою оригіналу
та мовою перекладу виступають основними передумовами використання граматичних трансформацій» [14, с. 104].
Мета цієї статті полягає в тому, щоб розглянути сучасні
англомовні рекламні тексти с точки зору їх граматичних особливостей та визначити найбільш дійсні засоби їх перекладу на
українську мову з метою досягнення еквівалентного та точного перекладу текстів означеної тематики. Матеріалом для розвідки слугували англомовні електронні видання “The Times”
та “The Telegraph”.
Виклад основного матеріалу. Перекладаючи ту чи іншу
мовну одиницю, ми беремо до уваги не тільки лексико-семантичне значення слів і їх сполучень, але і їх граматичні властивості, які можуть досить суттєво впливати на адекватність
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та точність перекладу. Спільність між граматичними властивостями української та англійської мов полягає в тому, що вони
належать до індоєвропейської сім’ї. Це виявляється в існуванні спільних граматичних значень, категорій і функцій, наприклад категорії числа у іменників, категорії ступенів порівняння
у прикметників, категорії часу у дієслова.
Слід зазначити, що у структурі англійської та української
мов існують значні розбіжності. Ці мови належать до різних
граматичних груп, що виявляється в суттєвій різниці між граматичними властивостями, наприклад в існуванні несхожих
граматичних категорій: артиклі в англійській мові, відмінкові
форми в українській мові; герундій в англійській мові, дієприкметник в українській мові; фіксований порядок слів в англійській мові та інше [15, с. 153–154].
Як різниця, так і спільність між граматичними значеннями,
формами і функціями може бути повною і неповною. Відповідно, може існувати повний переклад або різні варіанти неповного перекладу. Повна спільність, як правило, зустрічається
досить рідко. Тому треба, по-перше, виявити ступінь необхідності компенсації, по-друге, характер компенсації під час перекладу граматичних форм [15, с. 154–155]. Повний переклад
застосовується за умов повної спільності як граматичних форм,
так і їх значень і функцій в мові оригіналу та мові перекладу. Нульовий переклад використовується в тих випадках, коли
в мові оригіналу та мові перекладу співпадає граматична форма, але не співпадає традиція експлікації тих чи інших елементів змісту. Частковий переклад треба вживати за тих умов , коли
одна і та ж граматична форма може мати декілька смислових
функцій, різних за складом і кількістю в мові оригіналу та мові
перекладу [15, с. 162].
Найчастіше перекладачі звертаються до функціональної
заміни, зокрема, при перекладі форм часу дієслова, які мають
пряму відповідність в обох мовах. Слід брати до уваги, що
ці форми можуть вживатись у різних функціях, які, в свою
чергу, не співпадають між собою в українській та англійській мовах. Функціональні перетворення граматичних форм
можуть бути обумовлені не тільки чисто граматичною різницею, але й лексико-семантичними особливостями мови оригіналу та мови перекладу, а також різницею мовних традицій
[15, с. 157]. Функціональна заміна використовується, коли
функції або значення спільних граматичних форм не співпадають в мові оригіналу та мові перекладу – в таких випадках
вихідна форма заміняється іншою за типом, формою мови
перекладу на основі спільності функцій. Іноді ті чи інші граматичні форми вимагають більш складного перетворення при
перекладі через різницю функцій або традицій вираження.
До цих прийомів належать конверсія та антонімічний переклад граматичних форм.
Перекладацька конверсія застосовується за умов різних
вимог до експліцитності вираження в мові оригіналу та мові
перекладу, а також різних комбінаторних правил сполучуваності граматичних форм. Антонімічний переклад дозволяє
перекладачеві створити більш природну граматичну структуру на мові перекладу в тих випадках, коли граматична форма
суперечить правилам лексичної сполучуваності і позбавляє
виразності текст перекладу. До антонімічного перекладу звертаються для уникнення можливого конфлікту між лексичною
та граматичною сполучуваності мовних одиниць у мові оригіналу та мові перекладу [15, с. 161–163].
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Автори розглядають основні випадки граматичного розходження між мовою оригіналу та мовою перекладу. Можна вказати три основних типи граматичного розходження між мовою
оригіналу та мовою перекладу:
1) коли в мові оригіналу зустрічається елемент, якому
немає формально-граматичного відповідника в мові перекладу
(наприклад наявність категорій артикля та різниця між означеним та неозначеним артиклем, складні форми минулого часу
в англійській мові при відсутності цих особливостей в українській мові);
2) коли в мові, на яку перекладають, є елементи, що не
мають формального відповідника в мові оригіналу, а між
тим неминуче використовується при перекладах (наприклад
форма виду дієслова, широко розвинута флективна система в українській мові – при відсутності цих особливостей
в англійській мові);
3) коли в мові перекладу є граматичні елементи, які є формальними відповідниками елементів мови оригіналу, але відрізняються від них за функціями, які виконують [16, с. 215].
Відсутність в українській мові артиклю треба враховувати з точки зору теорії перекладу, перш за все, пам’ятаючи
про можливість або неможливість передачі того смислу, який
виражається в оригіналі завдяки відмінності між артиклем
означеним та неозначеним (адже роль артикля, як належності
іменника та ознаки граматичного роду, передається флективними засобами української мови, причому невідповідність у граматичному роді слів, що позначають одні й ті самі предмети
та поняття, за виключеннями спеціальних та рідких випадків
більш суттєвих тільки в художній літературі, не призводить до
будь-яких смислових розходжень) [16, с. 216].
У більшості випадків неозначений та означений артиклі,
які виконують суто граматичну функцію, не перекладаються
[6, с. 156–158]. Пропущення тієї чи іншої безеквівалентної
форми при побудові тексту перекладу називається нульовим
перекладом [15, с. 173].
Третій випадок граматичного розходження між двома мовами потребує особливої уваги з боку перекладача. Річ в тому,
що і мова оригіналу, і мова перекладу мають багато формально
близьких або навіть тотожних граматичних елементів, але при
цьому їх смислові та стилістичні ознаки можуть бути різними.
Тому є небезпека, що зовнішня схожість або навіть тотожність
може ввести перекладача у складне становище. Правильне
рішення цієї проблеми полягає в тому, щоб використати при
перекладі формально відмінні від оригіналу елементи, які
у контексті могли б виконати функції, що за смислом та стилістичною забарвленістю відповідають оригіналу. Цей випадок,
що має важливе значення в практиці перекладу, представлено
своєрідним сполученням перших двох випадків: граматичний
елемент оригіналу, хоча і має формальну відповідність у мові
перекладу, виявляється все ж специфічним за своєю функцією,
а граматичний елемент мови перекладу, формально тотожний
йому, виявляється непідходящим, відкидається; замість нього застосовується інший, формально відмінний, специфічний
у функції тієї мови, на яку виконується переклад.
У більшості випадків безеквівалентні форми мають те чи
інше смислове навантаження. Саме тоді артикль треба перекладати, тобто компенсувати в тексті перекладу [6, с. 156–158].
Одним із найпростіших компенсаційних заходів у таких випадках є використання при перекладі іншої граматичної форми
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мови перекладу, що є близькою за функціонально-смисловим
навантаженням вихідної одиниці. Такий захід є, по суті, функціональною заміною і найчастіше використовується при перекладі з англійської мови на українську і навпаки.
Висновки. Проаналізувавши сучасні англомовні рекламні
тексти, автори з’ясували, що існують значні розбіжності в граматичній будові англійської та української мов. Вони обумовлені тим, що англійська мова належить до аналітичного структурного типу, а українська – до синтетичного типу мов. Ці
розбіжності проявляються як стосовно граматичних категорій,
так і їх функціональних властивостей у мові оригіналу та мові
перекладу. З метою подолання цих розбіжностей використовуються перекладацькі трансформації, головним чинником яких
є досягнення еквівалентності у перекладі.
Перспективи подальших досліджень автори вбачають
у детальному розгляді особливостей використання перекладацьких трансформацій при перекладі англомовних текстів різних типів і жанрів.
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Rude A., Yeltsova S. Grammatical features of modern
English advertising texts in the translation aspect
(translator’s point of view)
Summary. The article discusses the grammatical
features of modern English advertising texts. It is noted that
the differences between the original language and the target
language contribute to the use of translation transformations.
On the one hand, the relevance of this research is due to
the need of learning the advertising language as an integral part
of modern media, and on the other hand, to the need to improve
the level of domestic and translated promotional products. The
matter of the possibility of effective use of foreign advertising
is now becoming increasingly important in the context
of language and cultural contacts’ globalization.
The analysis of modern English advertising texts shows
that there are significant differences in the grammatical
structure of the English and Ukrainian languages. They are
due to the fact that English belongs to the analytical structural
type of languages, and Ukrainian – to the synthetic type. Three
main types of grammatical differences between the original
language and the target language are considered:
1) when the term in the original language has no formal
grammatical equivalent in the target language (for example,
the existence of the categories of article and the difference
between definite and indefinite article, complex forms
of the past tense in English in the absence of these peculiarities
in Ukrainian);
2) when there are elements in the target language that have
not formal equivalents in the original language, and yet are
inevitably used in translations (for example, there is a widely
developed inflectional system in the Ukrainian language in
the absence of these features in the English language);
3) when there are grammatical elements in the target
language that have formal correspondences of the elements
of the original language, but differ from them in the functions
they perform.
These differences are evident both in relation to
grammatical categories and their functional properties in
the original language and the target language. In order to
overcome these inconsistencies, translation transformations
are used, the main reason for which is the achievement
of equivalence in translation.
We can see the prospects for further research in the detailed
consideration of the features of the use of translation
transformations in English texts of different types and genres.
Key words: grammatical peculiarities, grammatical
category, translation, translation transformations, translation
adequacy.

177

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
УДК 81’42:811.112
DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.41.2.43
Чепурна З. В.,
старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Лисенко Г. Л.,
кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПОШИРЕННЯ ІДЕОЛЕКСИКОНУ НІМЕЦЬКОЇ МОЛОДІ
В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ
Анотація. У статті здійснено загальний огляд теоретичних засад одного з напрямів соціолінгвістики – молодіжного
соціолекту. Соціальна стратифікація суспільства зумовлює
диференціацію так званих соціолектів. Наявність диференціації соціальних груп всередині суспільства переноситься
і на окрему групу – молодь. Автори акцентують увагу на
тому, що молодіжний сленг є однією з найбільш яскравих
та динамічних систем, яка сприймає та віддзеркалює нові
тенденції у мові, що зумовлено самими психологічними особливостями молоді. У статті молодіжний сленг розглядається як чинник, який сприяє поглибленому аналізу та вивченню особливостей функціонування сленгів. Використання
найсучасніших джерел свідчить про успішне використання
молодіжного сленгу як у минулі часи, так і нині, а наступні
дослідження сприятимуть детальнішому його опрацюванню та виявленню його нових особливостей та закономірностей. У статті підкреслюється те, що молодіжні вислови
досить швидко втрачають свою новизну і виходять із вжитку, проте ці вислови, на відміну від інших, характеризуються своєю креативністю. Поширення молодіжного сленгу
зумовлене передусім такими чинниками: протестом проти
норм, правил і традицій дорослого світу; відокремленням,
тобто тяжінням до самостійності, незалежності; інновативністю та креативністю; прагненням створювати щось нове,
неповторне; експресивно-емоційним чинником, здебільшого вмінням справлятися з проблемами та вирішувати конфлікти частково за допомогою емоцій, які у будь-якому віці
можуть виконувати терапевтичні функції (наприклад, вживання нецензурних виразів у повсякденному житті); мовною економією (тобто молодіжний сленг більш колоритний
і конкретний порівняно з мовними стандартами, більш економний і зручний, виражає суб’єктивні почуття та настрої).
Завдяки вільній атмосфері спілкування та нехтуванню
мовними правилами сленг більш гнучкий. Проте єдиного
молодіжного сленгу немає. Він, як і професійна мова, є мисленнєвим продуктом. Отже, є така кількість молодіжних
сленгів всередині окремої мови, скільки є угрупувань (субкультур) у молодіжному середовищі певного суспільства,
тобто молодіжний сленг має груповий характер.
Ключові слова: ідеолексикон, субкультура, молодіжний сленг, мовна поведінка, синонімія.

Постановка проблеми. Соціальна стратифікація словника є надзвичайно важливим мовним та соціальним явищем,
оскільки жодне суспільство не є гомогенним. У будь-якому
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суспільстві наявні різні соціальні, професійні та фахові групи,
об’єднані за інтересами, віросповіданням або музичними вподобаннями, представники різних регіонів, прихильники різних
політичних течій, соціально незахищені групи та інші. Мова
народу не існує незалежно від суспільства, а функціонує у ньому і пов’язана з ним взаємозв’язками та взаємовпливами. Наявність різних форм буття національної мови та стратифікація
словника зумовлені такими чинниками, як структура та ієрархія суспільства, суспільні ролі, комунікаційні ситуації та інші.
У нашій статті ми ставимо за мету розгляд одного з аспектів соціальної стратифікації словника – молодіжного сленгу,
основою якого є вікові відмінності між носіями мови. Отже,
метою статті є дослідження мовних та позамовних чинників
виникнення та функціонування німецького молодіжного ідеолексикону, який являє собою паралельну експресивно-оцінювальну, найчастіше, стилістично занижену синонімію позначень загальновживаних понять і належить певній соціальній
субкультурі – субкультурі молоді.
Виклад основного матеріалу. Актуальність теми очевидна, оскільки молодіжний сленг, як найбільш динамічна мовна
система, дзеркально відображає нову соціальну парадигму
функціонування мови. Сленгова та жаргонна лексика набуває
поширення не лише у розмовному мовленні, а й у засобах масової інформації, художній літературі. Поширеність молодіжного сленгу у різних сферах вживання зумовлює необхідність
поглиблення знань перекладача. Якщо з українським сленгом
перекладачі-носії мови більш менш знайомі апріорі, то поява
певних виразів або слів молодіжного ідеолексикону німецької мови може завдати перекладачеві, який знається лише на
загальнонаціональному стандарті, значних труднощів під час
перекладу. Одиниці молодіжного ідеолексикону нестійкі, вони
швидко з’являються, а незабаром зникають з ужитку або змінюють значення. Молодіжні вирази, які були популярні кілька
років тому, сьогодні здаються молоді застарілими, а людина,
яка їх вживає, – немодною, несучасною. Проте деякі вирази
настільки укорінилися та поширилися у сленгу певної мови,
що вживаються досить довгий проміжок часу та використовуються представниками різних вікових та соціальних груп.
У нашому дослідженні ми спираємося передусім на дослідження німецьких мовознавців (Heinrich Löffler, Peter Schlobinski, Eva Neuland, Angelika Linke).
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У межах робіт з дослідження молодіжного сленгу вивчався вплив біологічного та соціального віку на мовну поведінку носіїв мови [1, c. 354–355]. Згідно з соціолінгвістичними
та психолінгвістичними дослідженнями кожній віковій групі
притаманна різна мовна поведінка, що зумовлено різним віком
та пов’язаним з ним стилем життя, життєвим досвідом, різними сферами життя, інтересами тощо. Тобто є специфічні для
певного віку тематичні мовні сфери, наприклад, шкільні будні та дозвілля молоді. З точки зору соціолінгвістики цікавим
є те, наскільки пов’язані ці вікові категорії зі специфічними
формами мовної поведінки, наскільки стан молодості знаходить своє відображення не лише у стилі одягу, специфічних
формах дозвілля та інтересах, а й у мові молоді [1, с. 354–355].
Наразі ж дослідження дійсно підтверджують існування вікових
форм мови (Alterssprache, Gerontolekte). Проте вчені погоджуються, що єдиної молодіжної мови немає. Йдеться про поділ
на безліч молодіжних сленгів, варіантів, що зумовлено різними чинниками. Загалом національна мова існує та функціонує
у трьох формах буття: стандарт, розмовна мова та діалект. За
теорією німецького мовознавця Генріха Льофлера [2, с.79–85],
національна мова є комплексним явищем та розподіляється
на декілька варіантів (форм), які є відхиленням від стандарту.
Умовно їх можна класифікувати у письмовий та усний варіанти
(форми мови), які складаються з шести інших великих масивів – медіолектів (за середовищем передачі), функціолектів
(за функцією), діалектів (просторовий розподіл), соціолектів
(за груповим характером), гендерлектів (за статевою ознакою
та віком мовців) та ситуалектів (за ситуаціями, стилями та типами текстів). Як стверджує Г. Льофлер, переходи між варіантами
(формами мови) нечіткі та перетинаються.
Що ж змушує молодих людей поводитися не так, як дорослі? Перш за все вони намагаються привернути до себе увагу,
позиціонувати себе центром суспільної дискусії. З одного боку,
маючи незвичний зовнішній вигляд, поводячись провокаційно
і спілкуючись своєрідною мовою, молоді люди прагнуть самовизначення, ідентифікації власного «я», а з іншого – таким
чином вони хочуть виокремити себе з дорослого суспільства,
створити власні групи за віком та інтересами, куди б дорослі
не мали доступу. Така соціальна поведінка молоді пов’язана
з поняттям молодіжних субкультур. Це, як ми зазначали, не
лише звичаї, життєві погляди, манера поведінки, стиль одягу,
а й своєрідна мова, для позначення якої в українському мовознавстві прийнято вживати термін «сленг» [3, с. 560]. Молодіжний сленг та інші вікові форми мови (мова дорослих, мова,
дітей та мова людей похилого віку) об’єднані у соціолінгвістиці під поняттям геронтолект. Наразі найбільшу зацікавленість
лінгвістів викликає саме молодіжний сленг, оскільки саме для
нього характерні найчисленніші відхилення від загальнонаціонального мовного стандарту.
Перші письмові свідоцтва існування прототипу молодіжних сленгів німецької мови датовані початком 16-го сторіччя, це так звана студентська мова (Burschensprache). У кінці середньовіччя латина була мовою вчених, а на початку
гуманізму вона слугувала засобом наукового спілкування.
Німецька мова вперше пролунала в аудиторіях німецьких
університетів лише у 1687 році завдяки вченому Томазіусу
(Thomasius). Свободи та вільний уклад студентського життя,
здобуті завдяки реформації, сприяли розвиткові молодіжного
студентського сленгу.

Проте до 18 сторіччя дослідники мали невелику кількість
літературних пам’яток студентської мови, серед яких варто
згадати „Jobsiade“, Kortum“, „Rennomist“, „Zachariä“ (1784),
життєписи магістра Laukhard (1792). Пізніше приклади студентської мови були знайдені у Щоденниках Венекінда (1824),
«Мандрівці Гарцом» Гейне (1824) та у поезії Гете. З появою
„Handlexikon der unter den Herren Purschen auf Universitäten
gebräuchlichsten Kunstwörter“Salmasius (1749), „Studentenlexikon“ Kindleben (1781) та „Idiotikon der Burschensprache“
(1795) Augustin починається майже сторічний етап збирання та обробки студентського лексикону, який завершується
роботою 1878 року “die deutschen Studenten nach Sprache und
Sitten“. Автори цих збірок – вихідці зі студентства – теологи, юристи, медики та філософи, які документували власний
стиль життя одночасно з особливостями мови і таким чином
робили великий внесок у збереження найбільшої цінності своєї
касти – студентських свобод. Початок справжнього наукового
дослідження історичної мови студентства у повному розумінні
припадає на кінець 19-го сторіччя. Основними діячами у цьому
напряму були німецькі дослідники Meier, Kluge, Burdach, Götze. Перших дослідників цікавило не загальне та повне представлення соціолекту (зондермови), а виявлення впливу мови
касти академічної молоді на становлення та розвиток загальнонаціональної німецької мови. Такий підхід стосувався не лише
студентської мови, а взагалі мови будь-якої касти (ремісників,
моряків і так далі). Дослідники зосереджували свою увагу на
етимологічних та лексичних аспектах, на виявленні походження зондерлексикону, способах словотворення та поступовому
їх переході до стилів загальнонаціональної мови, який вони, до
речі, вважали одним із способів збагачення мови [4, с. 91–93].
На початку 20-го сторіччя розпочинається новий, другий
етап дослідження молодіжних сленгів – дослідники звертаються до мови школярства (Schülersprache або ж Pennälersprache).
Поступово змінюються і методи дослідження: Eilenberg (1910)
розпочинає власне дослідження, проводить опитування. Melzer
намагається відійти від лексикографічного записування переліку слів та виразів молодіжної мови до зображення стилю життя
школярів у часі та просторі за допомогою специфічних школярських виразів.
Після 20-их років 20-го сторіччя спостерігається спад
у вивченні студентського сленгу. Оскільки студентство все
менше представляє собою важливу окрему касту [4, с. 94–99].
Історичні сленги школярів та студентства стають часовими
та соціальними попередниками сучасних молодіжних сленгів
та культур (субкультур), які лише на перший погляд здаються
гомогенними та автономними величинами.
Справжнє дослідження молодіжних сленгів розпочалося
після 1945 року, коли почали з’являтися молодіжні угрупування; шаленої популярності набула музика Бітлз та Rock’n’Roll,
виросло покоління, яке поклонялося всьому американському,
відбулася переоцінка цінностей у сім’ї та суспільстві, молодь
усвідомила себе як значиму частину суспільства та перестала
миритися з нав’язаними ідеалами та нормами дорослого світу,
проти несправедливості якого сама почала протестувати. Європою, і насамперед Німеччиною, прокотилася хвиля протестів,
молодь не бажала бути такою, якою її змушували бути батьки;
молоді німці почали ставити батькам та вчителям провокативні
питання про часи націонал-соціалізму та їхню конкретну роль
у подіях та злочинах того часу. Відбулася сексуальна револю179
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ція, переоцінка цінностей, внаслідок яких у німецькій культурі
вибудовувалася самостійна молодіжна культура, що протиставляла себе цінностям та нормам традиційної культури дорослих. Пізніше, у 60–70 рр., сформувалися молодіжні сленги
Teenagerdeutsch, APO-Sprache, Szene-Sprache, тa Schülerdeutsch
[5, c. 163–178].
Сучасні дослідження концентрують свою увагу не на кодифікації словникового запасу (створенні регістрів словникового
сленгу) та етимологічному вивченні окремих прикладів, а більше на функціонуванні та особливостях вживання молодіжного
сленгу у різних соціальних сферах. У центрі знаходиться стиль
життя, життєвий досвід та форми репрезентації [1; 2; 5].
Такий підхід зумовлений комунікативно-прагматичним
переворотом у західно-європейському мовознавстві (kommunikativ-pragmatische Wende), який відбувся у 80-их роках минулого сторіччя. У центрі мовознавства та перекладознавства
постало не вивчення мови як системи, а прагматичні та соціолінгвістичні аспекти функціонування мови. Зміна парадигм
відбулася і у дослідженні молодіжних сленгів, зокрема, було
зруйновано міф про існування єдиного молодіжного сленгу,
а натомість дослідники підкреслювали існування безлічі молодіжних мовних стилів, регістрів, сленгів. Відбувся перехід від
лексикології та лексикографії до так званої «етнографії мовлення». У центрі уваги цього підходу знаходиться мовлення у різних поведінкових та ситуативних контекстах, тобто об’єктом
аналізу є: хто і як спілкується у конкретних суспільних контекстах та за яких ситуацій.
Серед сучасних дослідників молодіжного сленгу німецької
мови варто назвати професора Університету Ганновер Петера
Шлобінскі (Prof. Dr. Peter Schlobinski), який разом з колегами
Gabi Kohl та Irmgard Ludewigt у 1933 році опублікував працю
“Jugendsprache – Fiktion und Wirklichkeit“, а також Єву Нойланд
(Prof. Dr. Eva Neuland), професора Університету Вупперталь.
Стосовно молодіжного сленгу Петер Шлобінскі висловився
так: „Jugendsprache wird von den Medien bewusst eingesetzt…
Jugendliches Spiel mit Sprache hat daher heute weniger die Funktion, Protest auszudrücken. Es ist vielmehr Teil einer durch die Medien geprägten Spaßkultur“ [5].
Ідеолексикон молоді охоплює багату тематику. Зрозуміло,
що специфічні сленгізми покривають не весь словниковий
запас мови, а лише вибірково ті теми, які вважаються молодіжними. Безліч понять загальнонаціональної мови мають стилістично марковані відповідники у молодіжному сленгу. Використання їх у мовленні замість конвенціональних слів відіграє
ідентифікуючу роль, сигналізує належність мовця до певної
вікової групи молоді та до певних соціальних груп, а також
робить сказане недостатньо зрозумілим для тих, хто не належить до зазначеної вікової категорії.
Серед тематичних груп у молодіжному словнику важливе
місце займають синонімічні ряди зі специфічної молодіжної
та групової тематики, наприклад, лексика, пов’язана з улюбленими молодіжними видами відпочинку (музика, сучасна
поп-культура, спорт, ЗМІ, дискотеки, розважальні заклади,
одяг); поняття, пов’язані з навчанням у школі та у вузі; терміни
та жаргонізми з комп’ютерної техніки та з мобільного зв’язку;
поняття світоглядного та політичного характеру; засоби вираження душевного стану та почуттів (задоволення, захоплення,
байдужість, подив, зневага, глузування, оцінювання, погрози,
розуміння); лексика та тему алкоголю та на сексуальну темати180

ку; елементи жаргону кримінального світу, відносини у сім’ї,
на роботі та у колі друзів.
Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, можемо
узагальнити: 1. Поширення молодіжного сленгу зумовлене
насамперед такими чинниками: протестом проти норм, правил і традицій дорослого світу; відокремленням, тобто тяжінням до самостійності, незалежності; інновативністю та креативністю; прагненням створювати щось нове, неповторне;
експресивно-емоційним чинником, здебільшого вмінням
справлятися з проблемами та вирішувати конфлікти частково
за допомогою емоцій, які у будь-якому віці можуть виконувати терапевтичні функції (наприклад, вживання нецензурних
виразів у повсякденному житті); мовною економією (тобто
молодіжний сленг більш колоритний і конкретний порівняно
з мовними стандартами, більш економний і зручний, виражає
суб’єктивні почуття та настрої).
Мету наших подальших досліджень ми вбачаємо у порівняльному аспекті перекладу молодіжного сленгу української
та німецької молоді на початку 21-сторіччя.
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Chepurna Z., Lyssenko H. Distribution of ideolexicone
of German youth in historical aspect
Summary. The article gives a general overview
of the theoretical foundations of one of the points
of sociolinguistics, while concentrating on the aspect of youth
social science. The emphasis is placed on the fact that youth
slang is one of the most vibrant and dynamic systems that
perceives and reflects new trends in the language, which is
determined by the psychological characteristics of young people
themselves. The idlelexicon of the German language is rich in
understated, non-standard, in particular swirling vocabulary,
funny and ironic words, trendy and fashionable words, highly
specialized vocabulary. In the article, youth slang is considered
as a factor contributing to the in-depth analysis and study
of the features of slang functioning in general and their interplay.
The use of state-of-the-art sources testifies to the successful use
of youth slang both in the past and now, and further research
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will help to elaborate it more and to reveal its new features
and patterns. The article emphasizes that youth expressions
lose their novelty and become obsolete rather quickly, however,
unlike other slang, these expressions are characterized by their
creativity. The spread of youth slang is due in the first place to
the following factors: the aspect of protest against the norms,
rules and traditions of the adult world; the aspect of separation,
that is, the pursuit of independence, independence; the aspect
of innovation and creativity: the desire to create something
new, unique; expressive-emotional aspect, mostly the ability
to cope with problems and resolve conflicts partly through
emotions that at any age can perform therapeutic functions
(for example, the use of obscene expressions in everyday

life); an aspect of linguistic economy, that is, youth slang is
more colorful and specific than language standards, more
economical and comfortable, expressing subjective feelings
and moods. Slang is more flexible due to the free atmosphere
of communication and neglect of language rules. However,
there is no single youth slang. He, like professional language,
is a thinking product. Therefore, there are as many youth slangs
within a given language as there are groups (subcultures) in
the youth environment of a particular society, that is, youth
slang has a group character.
Key words: ideoleksikon, subculture, youth slang,
linguistic behavior, synonymy.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ
АВТОРСЬКОГО ІДІОСТИЛЮ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ І. МАК’ЮЕНА “ATONEMENT” ТА ЙОГО
ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ І РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ)
Анотація. У статті розглядається актуальне питання впливу мовної особистості перекладача на кінцевий
результат відтворення художнього тексту. Крім того,
у фокусі уваги постає проблема адекватної передачі ідіостилю автора художнього твору, що є обов’язковою умовою якісного художнього перекладу. Опрацьовано теоретичні доробки сучасних науковців, присвячені вивченню
особливостей індивідуального стилю автора, актуальним проблемам перекладу та ролі перекладача у системі
«Автор – Перекладач – Читач (Реципієнт)». Особлива увага приділена інтерв’ю І. Мак’юена та зарубіжним дослідженням ранніх і сучасних етапів його творчості, у яких
порушуються питання його творчої манери та стратегій
оповіді. Здійснено порівняльний аналіз двох перекладів
англійського постмодерністського роману “Atonement”
українською та російською мовами.
Метою запропонованої статті стало визначення обсягу альтерації індивідуальних особливостей стилю автора
твору та стилю самого твору під час перекладу роману
українською та російською мовами. Наш підхід полягає
в дослідженні обрамлюючого контексту як середовища, яке
дозволяє в повному масштабі оцінити виправданість обраних перекладачами тих чи інших лексичних відповідників.
Аналіз показав, що експресивні звороти, авторські
порівняння, епітети та метафори, а також різниця в лексичній та граматичній системах мов оригіналу та перекладів художнього твору є основними труднощами, які
постають перед перекладачами. Результати дослідження
свідчать, що в обох перекладах наведені проблеми вирішуються шляхом застосування перекладацьких трансформацій, особливо адаптування.
Встановлено також ряд факторів, які призводять до
помилкової інтерпретації повідомлення, закладеного автором у текст. До них належать: помилкове відтворення змісту (внаслідок, приміром, недостатньої лінгвокультурної
компетенції), невиправдане використання тропів, відсутніх в оригіналі, та спотворення художніх образів оригіналу. Через суб’єктивне сприйняття перекладачем змістового
наповнення художнього твору (перекладач – також суб’єкт,
який сприймає адресоване йому повідомлення), під час
перекладу інколи відбувається повна або часткова втрата
проявів авторського художнього та індивідуального стилю.
Ключові слова: переклад, перекладознавство, інтерпретація тексту, ідіостиль, стиль перекладу, еквівалентний
переклад, адекватний переклад, перекладацькі стратегії.

Постановка проблеми. Під час роботи над художнім
твором перед перекладачем неодмінно постає проблема не
лише відтворення сюжетної лінії, а й адекватної передачі ідіостилю автора. Кінцевий результат перекладу мусить збері182

гати особливості мовної майстерності письменника засобами
цільової мови.
У сучасному перекладознавстві проблема втрати індивідуальності автора художнього твору під час перекладу залишається незмінно актуальною. Дискусійним є питання творчого
характеру перекладу та застосування перекладацьких стратегій, які допоможуть вирішити завдання передачі національно-культурної специфіки мови першоджерела та мінімальних
втрат під час відтворення ідіостилю автора у процесі адаптування твору мовою перекладу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми.
Проблемі адекватності перекладу ідейно-естетичного змісту
художнього твору присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні теоретики і практики перекладу. Вивченням цієї проблематики займалися О.І. Чередніченко, Р.П. Зорівчак, М.Т. Рильський,
Л.С. Бархударов, В.Н. Коміссаров, М.М. Бахтін. До науковців,
у роботах яких знаходимо дослідження творчості І. Мак’юена,
жанрових, композиційних, стильових та мовних особливостей
його художніх творів, належать Т.В. Кушнірова, О.О. Александрова, К.С. Вєдєнкова, О.Л. Борисенко, О.А. Джумайло,
К.М. Бєлова, Kiernan Ryan, Julie Ellam, David Malcolm, Christina
Byrnes, Roger Clarke, Andy Gordon, Brian Finney, David Lynn,
Richard Robinson та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. Питанню втрати індивідуального стилю автора під час перекладу та вивченню перекладацьких стратегій, які забезпечують досягнення
високого рівня відповідності тексту перекладу першоджерелу,
у сучасному перекладознавстві присвячена чимала кількість
наукових праць. Однак єдиного вирішення проблеми вибору
таких стратегій під час створення адекватного перекладу не
існує. Дискусійним залишається й питання визначення ролі
перекладача як посередника між автором та реципієнтом чи як
автора, який інтерпретує першоджерело і створює новий твір.
Актуальність нашого дослідження визначається недостатнім рівнем вивчення творчої особистості І. Мак’юена в українському літературознавстві. За наявності перекладів його
літературного доробку українською мовою розвідок стосовно особливостей мовної майстерності письменника-постмодерніста у вітчизняному літературознавстві небагато. Наше
дослідження покликане зробити внесок у вивчення проблеми
відтворення ідіостилю автора на прикладі перекладу роману
«Atonement».
Формування мети статті. Мета дослідження полягає
в тому, щоб шляхом зіставного аналізу тексту роману І. Мак’юе-
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на “Atonement” та його українського і російського перекладів
визначити так звані «проблемні місця», що є особливо складними для відтворення іншою мовою. Крім того, ця розвідка
націлена й на вироблення шляхів подолання проблеми неадекватного відтворення ідіостилю письменника під час перекладу.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких
завдань:
1) проаналізувати теоретичні розвідки вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно проблеми перекладу ідіостилю
автора художнього твору;
2) окреслити характерні риси ідіостилю І. Мак’юена, жанрово-композиційні та стильові особливості оригінального тексту роману “Atonement”;
3) на фактичному матеріалі (переклад роману українською
та російською мовами) дослідити вплив обраних перекладачем
стратегій на результат перекладу;
4) провести порівняльний аналіз перекладів роману українською та російською мовами;
5) оцінити обсяг втрат індивідуальних особливостей стилю автора твору та стилю твору під час перекладу та запропонувати шлях подолання проблеми.
Виклад основного матеріалу. Переклад є процесом трансформації мовленнєвого утворення на одній мові в мовленнєве утворення на іншій [1, с. 127], причому домінування стилю перекладача над стилем автора оригіналу є недопустимим,
а єдність змісту та форми і має становити предмет перекладу
[2, с. 144]. Тож квалітативний переклад художнього твору відзначається дотриманням таких показників, як збереження стилю цього твору та ідіостилю його автора.
У зв’язку із цим вважаємо за потрібне подати дефініцію
поняття «ідіостиль», на яку спиратиметься наше дослідження.
Термін ввів В.П. Григорьєв, зауваживши, що опис ідіостилю
повинен бути спрямованим на виявлення глибинного семантичного і категоріального зв’язку його елементів, які втілюють
у мові творчий шлях поета, на сутність його явної та неявної
рефлексії над мовою [3, с. 134]. У даному формулюванні ми не
знаходимо достатньо чіткого визначення поняття, тому в роботі
звернемося до запропонованого В.В. Виноградовим розуміння
індивідуального стилю автора – це своєрідна, історично зумовлена, складна, структурно цілісна система засобів і форм словесного вираження в її розвитку; у стилі письменника поєднані,
внутрішньо пов’язані та естетично виправдані усі використані
мовні засоби [4, с. 169].
Важливою для дослідження є ідея В.Н. Коміссарова про
переклад як вид мовного посередництва, який цілковито орієнтований на іншомовний оригінал [5, с. 43]. Це «мовне посередництво» виключає творчий характер перекладу та пропонує адаптивне транскодування, яке є, однак, лише подібним
до перекладу та не призначене для повноцінної заміни тексту
оригіналу.
Утім, не можна ігнорувати те, що у процесі перекладу іншомовного художнього твору перекладач стикається з рядом проблем, які унеможливлюють абсолютну точність відтворення.
Сутність цих проблем зводиться до національно-культурних
аспектів, відмінностей між мовою оригіналу та мовою перекладу (різниця у синтаксисі і морфології), жанрових особливостей
твору та суб’єктивного характеру акту перекладу (перекладач
презентує своє бачення та розуміння оригінального тексту).
Саме останній проблемі й присвячене наше дослідження.

Українська школа художнього перекладу не підтримує ідею
неперекладності та наголошує саме на творчому характері
перекладу [2, с. 143–144]. М.Т. Рильський, зокрема, не погоджується з вимогами повноти та точності перекладу, вважаючи,
що це призводить до буквалізму. Переклад має бути сміливим
та не підпорядковуватись іншомовній стихії чи навіть індивідуальності автора оригіналу, між автором першотвору та автором
перекладу повинна бути внутрішня спорідненість, переклад –
акт найвищої дружби між письменниками [6, с. 240]. Головним,
на думку митця, є розуміння і відчуття першоджерела, уміння ввійти у світ автора, якого він обрав для перекладу. Термін
«адекватність» М.Т. Рильський замінює на «естетичну рівноцінність», акцентуючи увагу на впливі перекладу на читача рівною до оригіналу мірою.
Підтримку ідей про заглиблення в думки автора, осягнення змісту його творів та стилістичну відповідність оригіналу
знаходимо у працях вітчизняних та радянських перекладознавців. М.М. Бахтін писав про діалог тексту як предмету вивчення
та обмірковування зі створюваним обрамлюючим контекстом,
у якому реалізується пізнавальна та оцінююча думки вченого.
Така зустріч двох текстів – готового та створеного реагуючого тексту – є зустріччю двох суб’єктів, двох авторів [7, с. 301].
Також зосереджуючи увагу на впливі загального контексту на
переклад, О.І. Чередніченко та В.М. Коміссаров висловили
теорію щодо інтерпретативної позиції перекладача. У процесі інтерпретації зміст повідомлення виводиться у формі ментальної пропозиції для виводу іншої пропозиції, яка пов’язана
з нею аналітично (спільною реальністю, яка описується) або
контекстуально (є інтерпретативно подібною, має спільні контекстуальні імплікації [8, с. 13]. Розширення тексту за допомогою позатекстового контексту є необхідним для розуміння того,
чи міг автор використовувати те чи інше слово-образ, яке йому
приписують у перекладі [2, с. 145].
Вважаємо, що наведені теоретичні здобутки провідних
українських та радянських перекладознавців цілком вдало
характеризують актуальну проблему неадекватного відтворення особливостей індивідуального стилю автора під час перекладу, яка виникає внаслідок суб’єктивності перекладача під
час інтерпретації художнього твору. У нашому дослідженні
ми пропонуємо детальне опрацювання проблеми, спираючись
на український та російський переклади роману “Atonement”
одного з найвидатніших британських письменників сучасності
Ієна Мак’юена.
Ієн Мак’юен прославився творами, у яких змальовує непринадні сторони життя суспільства, тягар таємниць та заплутані
взаємини між людьми. Його романи характеризуються увагою
до найменших деталей та усього спектру емоцій, які переживають персонажі. Критики неоднозначно ставляться до його
творчості, однак романіст неодноразово ставав лауреатом
престижних літературних премій. Починав свій творчий шлях
І. Мак’юен із коротких історій у жанрі horror fiction, досліджуючи вплив переломних подій на головних героїв. Критики
одразу відзначили особливий стиль автора, який притягував
увагу прихильників жанру: “The secret of his appeal lay in his
stylish morbidity, in the elegant detachment…” [9, с. 2]. Тематика
подальшої творчості І. Мак’юена охоплює соціально-політичні
проблеми та демонструє глибоке занурення у свідомість персонажів, філософські роздуми та роль письменника у суспільстві:
“The clammy feel of impending evil which fouled the atmosphere
183
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of his early fiction was dispelled by an emerging apprehension
of the power of love and the possibility of redemption” [ibid.].
Роман “Atonement” (2001) і досі вважається одним із найкращих в його творчому добутку. Складна композиція з непослідовним у часі викладом подій та переказом однієї й тієї ж
ситуації із суб’єктивної точки зору декількох учасників, майстерна гра слів, поєднання елементів історіографії та літературної вигадки – усе це вирізняє роман із-поміж інших творів
письменника та є “an exaggerated testament to how he is a rarity
in the literary establishment” [10, c. 2].
Особливу увагу до себе притягують наративні стратегії
та словесні засоби творення образності, реалізовані у цьому
романі. Доцільним вважаємо звернутися в першу чергу до коментарів самого письменника із цього приводу. У одному з інтерв’ю
він зізнається, що обожнював та надихався творчістю таких американських письменників, як Джон Апдайк, Філіп Рот та Сол
Беллоу. І. Мак’юена не приваблював домінуючий стиль англійського роману з його стриманістю, чітким дотриманням правил
того, як описувати класову та соціальну мобільність персонажів,
меблі та гобелени у їхніх помешканнях [11]. Американські письменники здавалися йому більш вільними у використанні мовних
засобів, мали більш демократичне та плюралістичне уявлення
про те, яким має бути роман: “I felt rather impatient with the texture
of the standard mainstream English novel, which seemed to me rather
grey and unambitious compared to these expressive, explosive Americans with their freedom and boldness with language…I thought that
I did want to be bold. I did want bright colours, I did want something
a little savage. And I think that was reactive” [ibid.].
Сутність плюралізму полягає в розмаїтті поглядів на противагу єдиному підходу до проблеми. Вплив творчих шукань
митців з-за океану відчувається у стилі оповіді в романі “Atonement”: І. Мак’юен користується прийомом поліфонії, на рівні
з голосом автора у творі звучать голоси трьох головних персонажів – Брайоні Толліс, Сесилії Толліс та Робі Тернера. Події,
які стають переламними у сюжеті, описуються з точки зору
кожного з них, однак перевага не віддається автором жодній.
Джейсон Каулі в есе 1998 року критикував фрагментарність
роботи Мак’юена, охарактеризувавши його твори як “narratives
of moments: a series of imaginative set pieces which seldom coagulate into a fully realized work” [12, c. 44.]. Проте сам романіст
вважає, що така непослідовність викладу відкриває неабиякі
можливості для письменника: “It offers to the novelist…the ways
in which lives can be transformed in a moment, and the ways in
which, too…personality, character, can be explored. It does become
the means by which personality is investigated” [11].
І. Мак’юен пропонує розглядати мову як надзвичайний
засіб, за допомогою якого можна телепатично передавати
власні думки іншій людині. У той же час письменник бажає
дослідити усі комічні та трагічні можливості, які виникають,
коли в цілому доброзичливі люди можуть стати ворожими один
до одного через просте непорозуміння. Виходячи із цього, він
називає «Atonement» романом про проблеми сприйняття – problems of perception [ibid.]. Припускаємо, що твердження можна
поширити не лише на героїв роману, а й на читача. Мак’юен
із досконалою майстерністю використовує слово, викликаючи
в адресата повідомлення саме ті відчуття, думки й асоціації, які
потрібні для динаміки сюжету та наближення до розв’язки. Як
вже згадувалося раніше, у стилі письменника усі мовні засоби, які були використані у творі, є пов’язаними та естетично
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виправданими. Тож коли під час перекладу ця система з якихось причин порушується, читач-реципієнт сприймає повідомлення у кращому випадку неповно, в гіршому – викривлено.
Дотримуючись цього положення та поставлених перед
нами завдань, доцільним видається проведення аналізу перекладів роману на мовному рівні за Л.А. Новиковим. Лінгвіст
пропонує три рівні художнього тексту: ідейно-естетичний,
жанрово-композиційний та мовний. Останній є системою
зображувальних засобів мови, за допомогою яких виражається
ідейно-естетичний зміст твору. У свою чергу, він поділяється на
яруси: лексичний (семантичний), граматичний (морфологічний
і синтаксичний), словоутворюючий, фонетичний тощо [13].
Проаналізувавши роман “Atonement”, доходимо висновку
про протиставлення та протиріччя як основу нарації: контраст
між Брайоні та Сесилією, між Брайоні та Лолою, між Герміоною
та Емілі, між іншими персонажами, спогадами та воєнним часом
тощо виражається антонімічно: “a stew” – “a shrine”(в описі
кімнат сестер), “had a small man’s sharp features and a friendly,
rodent look” [14, c. 131], “it was a cruel face, but his manner was
pleasant” [ibid., c. 41], “cruel good looks” [ibid., c. 85], “It was a statuesque look, but her movements were quick and impatient” [ibid., c.
54], “Hermione had lisped and pranced and pirouetted through their
childhoods …so her scowling, silent older sister believed” [ibid., c.
99], “Prison made him despise himself, while she looked as adorable
as he remembered her” [ibid., c. 137], “his most sensual memories…
were bleached сolorless through overuse” [ibid., c. 151].
Перша частина твору складається з 14 розділів та є найбільшою в романі, хоча описує лише кілька днів. Перші розділи дають детальний опис героїв та їх оточення, оповідь
просувається повільно та декілька разів спостерігаємо зображення однієї події з різних ракурсів, що пропонує суб’єктивний
погляд кожного учасника.
У тих частинах, де оповідь про Брайоні ведеться від третьої
особи, використовується надзвичайно багато сильних епітетів,
які описують емоції. Це або жах, від якого стигне кров в жилах,
або відчай та приреченість, або високий ступінь задоволення,
захоплення, обожнювання. Мак’юену прекрасно вдалося з іронією описати світобачення дівчинки, що вдається до властивих
підліткам її віку крайнощів.
Емоційна напруженість повідомлення зростає й у моменти, які є для персонажів вирішальними: сцена біля фонтану,
у бібліотеці, скоєння Брайоні злочину, зображення війни, поранених у госпіталях, зустріч після довгих років розлуки, усвідомлення масштабу скоєного тощо.
Переклади Віктора Дмитрука (українською мовою) та Ірини
Дороніної (російською мовою) демонструють високий рівень
професіоналізму викладачів та досконало передають стиль
Мак’юена: “the delicious gloom” [14, c. 5] – «чарівна пітьма»
[15, c. 4] – «уютная темнота» [16, c. 5]; “luminous, yearning
fantasies” [14, c. 5] – «світлих, млосних фантазій» [15, c. 4] –
«томительных ярких фантазий»[16, c. 5].
Однак необхідно розглянути і приклади перекладу, які
викликають питання. Важливим для дослідження є положення
про різницю в лексико-семантичних системах мов оригіналу
та перекладу, що неминуче призводить до втрат під час передачі інформації. Адаптування є однією з найбільш поширених
стратегій перекладу у ситуаціях, коли відсутня можливість
підібрати точний відповідник. Наприклад, рядок “falling in love
could be achieved in a single word a glance” [14, c. 8] переклада-
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ється «а стан закоханості виражався всього двома словами –
«спалах очей» [15, c. 7] / «а зарождение любви – двумя словами:
вспыхнувший вигляд» [16, c. 3]. Як в українській, так і в російській мовах відсутній точний переклад “a glance” одним словом. Таким чином, описовий переклад є виправданим.
Наведемо ще декілька подібних прикладів. В одній зі сцен
на початку І. Мак’юен використовує дієслово to absorb, коли
мова йде про тимчасове проживання дітей Квінсі в домі Толлісів (“She had heard it said that the house could easily absorb
three children”[14, c. 8] – «Вона чула, як казали, що будинок легко помістить ще трьох дітей» [15, c. 8] – «Считалось, что
дом Толлисов может принять еще троих детей» [16, c. 4]).
Переклад дієслова звучить як «поглинати, вбирати в себе»,
і вибір, на перший погляд, є недоречним. Однак це слово має
й інше значення – “to reduce the effect of a physical force, shock,
or change” [17]. Цей глибший сенс точно відповідає ситуації,
адже діти переживають стрес від сімейних чвар та розлучення
батьків. Метою їх безстрокового перебування там є забезпечення психологічного комфорту. На жаль, переклади не передають
зміст повідомлення повною мірою. Найближчим до цієї мети,
на нашу думку, було б дієслово «прихистити / приютить», яке
має на увазі не лише наявність достатнього місця в будинку,
а й можливість забезпечення позитивного мікроклімату.
Аналогічно відбувається з іменником “The Parents”, який
автор навмисно декілька разів вживає з артиклем та з великої літери і одразу пояснює такий вибір: “The Parents. Whatever
institutionalized strength was locked in this plural was about to fly
apart, or had already done so…” [14, c. 11]. В обох перекладах ніяк
не передається цей використаний автором наголос. Вважаємо, що
слово «батьки / родители» у відповідному контексті можна передати великою літерою, тим самим зберігаючи задум письменника.
Доцільно звернути увагу на способи створення автором
емоційної напруженості у ключових сценах, що ми коротко
окреслили вище. В одній зі сцен другої частини роману, яка
описує воєнні роки, І. Мак’юен послуговується висхідною
градацією: “Everywhere, a soup of smells – the sticky sour odor
of fresh blood, and also filthy clothes, sweat, oil, disinfectant,
medical alcohol, and drifting above it all, the stink of gangrene”
[14, c. 197]. В українському перекладі не повністю вдалося
відтворити дану стилістичну фігуру, між нейтральним «запах»
та негативно емоційно насиченим «сморід» не спостерігається
наростання напруження: «І мішанина запахів – липкий кислуватий запах свіжої крові, а також брудного одягу, поту, солярки,
дезінфекційних засобів, спирту, а понад усе – сморід гангрени»
[15, c. 245]. Припускаємо, що «сопух крові» міг би бути бракуючим елементом градації. У порівняння переклад І. Дороніної
вдало наслідує прийом автора оригіналу: «И повсюду висел специфический спертый запах – смесь вязкого кисловатого запаха
свежей крови, вони грязной одежды и пота, солярки, дезинфицирующих средств, медицинского спирта, а поверх всего –
смрад гангренозной плоти» [16, c. 141].
У досліджуваній проблематиці центральним постає питання впливу стилю перекладу на кінцевий результат та пов’язана
із цим можлива втрата початкового сенсу першоджерела.
Цікаво, що в описі кімнати Брайоні та її одержимістю
порядком в оригіналі використано “a shrine to her controlling
demon” [14, c. 6] поряд із неодноразовим згадуванням “possessed
by a desire to have the world just so” [ibid.], “to be under strict
instructions” [ibid.], “aspect of orderly spirit” [ibid.], “passion for

secrets” [ibid.], “a savage and thoughtless curiosity” [14, c. 76],
“it was right, it was essential, for her to know everything” [ibid.].
На нашу думку, ці вкраплення є важливим передвісником для
читача і поступовим підведенням до ситуації, у якій Брайоні з її
одержимістю дисципліною та впорядкованою гармонійністю
«правильного» світу повернеться проти того, що в цю систему не вписується та скоїть фатальну помилку. В українському перекладі збережено авторський задум, а от у російському
«святилище демона дисципліни» він трансформується в зовсім
протилежне – «храм божества порядка». Ми вважаємо, що
подібне відхилення від закладеного автором смислу в повідомлення викривляє і його сприйняття. Таким чином, риси
характеру Брайоні, які є однією із причин майбутньої трагедії,
в перекладі І. Дороніної втрачають негативний відтінок.
Подібна ситуація відбувається і з заміною особових займенників: “Even writing out the she saids, the and thens, made her wince,
and she felt foolish… Self-exposure was inevitable the moment she
described a character’s weakness; the reader was bound to speculate
that she was describing herself” [14, c. 7]. Використовуючи особовий займенник «вона», Брайоні боялась, що читач асоціюватиме її як особистість із героїнею оповідання. Під час перекладу
жіночій рід змінюється на чоловічий, що призводить до втрати
смислу: «Даже выводя на бумаге всего лишь «он сказал» или «а
потом», Брайони вздрагивала… Описание слабостей персонажа неизбежно чревато саморазоблачением: читатель невольно
заподозрит, что она описывает себя» [16, c. 2].
У перекладах присутні й моменти, коли перекладач використовує троп, який не був вжитий у контексті автором. Наприклад, Віктор Дмитрук в одній із перших сцен, що покликана
дати уявлення про образ і характер Лоли очима Брайоні, використав літоту: «Сандалики відкривали браслетик на щиколотці, а нігті на ногах були яскраво-червоними. Від вигляду цих
нігтів у Брайоні перехопило подих, і вона одразу зрозуміла, що
не зможе просити Лолу зіграти принца» [15, c. 10]. П’ятнадцятирічна Лола була найстаршою з дітей і, якщо звернутися до
повного опису сцени, намагалася поводитися як доросла жінка: “Their sister, who sat between them, with left leg balanced on
right knee, was, by contrast, perfectly composed, having liberally
applied perfume and changed into a green gingham frock to offset
her coloring. Her sandals revealed an ankle bracelet and toenails
painted vermilion. The sight of these nails gave Briony a constricting
sensation around her sternum, and she knew at once that she could
not ask Lola to play the prince” [14, c. 10]. Це викликало у Брайоні відчуття настороженості, підозрілості, наміри Лоли в її думках описуються словами “hostile” та “destructive”. Тож, вважаємо, що літота використана недоречно, адже сприяє створенню
прямо протилежного враження про героїню.
Не можемо залишити без уваги й помилки, які виникли у процесі перекладу. У роздумах юної Брайоні про розлучення як про
ваду, яка не вписується в її ідеальне бачення стосунків та шлюбу, перекладач допускає грубу неточність: “It was a mundane
unraveling that could not be reversed” [14, c. 9] – «Для нее развод
был одним из печально неизбежных осложнений повседневной
жизни» [16, c. 4]. З англійської мови “to reverse” перекладається
як «повернути назад, обернути». Згідно з перекладом І. Дороніної дівчинка бачить взагалі будь-який шлюб приреченим на
розлучення, що суперечить її мотивам та уявленням в оригіналі.
Вважаємо, що найкращим було б використати дієслово «переграти / переиграть», беручи до уваги мислення Брайоні як авторки
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п’єси, для якої всі реальні події оцінюються з точки зору користі
чи марності для досягнення морального уроку.
Подібним прикладом, де перекладацька творчість викривляє зміст першоджерела, є сцена прибуття дітей Квінсі до
будинку Толлісів: “…caused her to shout to the dazed young
visitors” [14, c. 9] – «примусили її закричати назустріч розгубленим юним гостям» [15, c. 9] – «она крикнула своим ошалевшим с дороги юным гостям» [16, c. 4] – Перекладач використала досить сильний прикметник «ошалевший» у даному
контексті, гіперболізуючи враження дітей від раптової заяви
Брайоні. На нашу думку, прикметники «растерянный, изумленный, ошеломленный» були б більш відповідними до ситуації.
Висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку. Виявлення специфічних особливостей ідіостилю письменника та порівняльний аналіз перекладів роману українською та російською мовами дали підстави для
визначення основних труднощів, які виникають у процесі перекладу на мовному рівні за Л.А. Новиковим, а саме: експресивні звороти, авторські порівняння, епітети та метафори, а також різниця
в лексичній та граматичній системах мов оригіналу та перекладів
художнього твору. Однак, якщо перелічені проблеми перекладачі
майстерно вирішували шляхом використання відповідних стратегій, то відтворення змісту твору крізь призму сприйняття перекладача залишається перепоною для якісного результату.
Втручання в зміст всупереч прагненню максимально точно
передати смисл, невиправдане використання тропів, відсутніх
в оригіналі, викривлена передача образів – усе це є перешкодами для вираження ставлення автора художнього твору до описаних у ньому подій та для забезпечення реципієнту можливості повною мірою відчути усю багатогранність письменника.
Безумовно, художній переклад є справжнім викликом
майстерності кожного перекладача, проаналізовані в нашому
дослідженні переклади І. Дороніної та В. Дмитрука виконані
на високому рівні та передають усі відтінки мистецтва слова
І. Мак’юена на максимальному рівні, який дозволяють лексико-граматичні особливості української та російської мов.
Однак проблема ролі перекладача як посередника між автором
та читачем, який повинен дотримуватися чітких рамок, чи як
письменника, чий індивідуальний стиль модифікує першоджерело і веде до його переосмислення, залишається невирішеним.
Перспективи дослідження бачимо в розгляді проблем передачі модальності в художніх творах, що дозволить провести
більш глибокий аналіз питання втрати індивідуальності автора
оригіналу під час перекладу.
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Shevkun A. Problematic aspects of rendering the
author’s idiostyle in the process of translation (based on
the novel by I. McEwan “Atonement” and its Ukrainian
and Russian translations)
Summary. The article deals with the actual issue
of the influence of translator’s linguistic identity on translation
of the literary work. Besides, the problem of preserving
the author’s idiostyle, which is a necessary condition of highquality literary translation, is in focus. We have studied theoretical
works of modern scientists devoted to the investigation of features
of the author’s individual style, actual problems of translation
and the translator’s role in the system “Author – Translator –
Reader (Recipient)”. Particular attention is paid to I. McEwan’s
interviews and foreign studies of the early and contemporary
stages of his work, which raise questions about his creative
manner and narrative strategies. A comparative analysis of two
translations of the English postmodern novel “Atonement” into
Ukrainian and Russian is presented.
The purpose of the proposed article is to determine the extent
of alteration of individual features of the author’s style and the style
of the literary work itself when translating a novel into Ukrainian
and Russian. Our approach is to investigate the framing context
as an environment that allows us to fully evaluate the validity
of translators’ choice of translation options.
The analysis showed that figures of speech, author’s unique
comparisons, epithets and metaphors, as well as differences
in the lexical and grammatical systems of the language
of the original literary work and target languages are the main
difficulties faced by translators. The results of the study
showed that in both translations these problems were solved
by applying transformations, especially adaptation.
A number of factors that lead to the misinterpretation
of the message embedded in the text have also been identified.
These include: interpreter interference with the content due to
lack of linguistic and cultural competence; unjustified using
of the tropes which are absent in the original text and distorted
disclosure of character images. Due to the subjective
perception of the literary content by translator (translator is
also the subject who perceives the message addressed to him/
her), the translation partially or fully loses the manifestations
of the author’s artistic and individual style.
Key words: translation, translation studies, text interpretation, idiostyle, translation style, equivalent translation,
adequate translation, translation strategies.
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ЩОДО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
З РОСІЙСЬКОЇ СКЛАДНИХ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
(У ПЕРЕКЛАДІ ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»
А. ХУТОРЯНОМ)
Анотація. Переклади з російської мови українською
сьогодні є вкрай актуальними, адже пріоритетним в них
є питання передачі українською мовою не лише змісту, ідеї,
мегаобразу оригіналу, але й оптимальне відтворення різних
мовних засобів. Складні синтаксичні конструкції у повісті «Тарас Бульба» М. Гоголя у перекладі А. Хуторяна не
знайшли належного висвітлення у мовознавчій літературі.
Отже, ця тема потребує детального розгляду на рівні компаративного аналізу складних синтаксичних засобів. Мета
статті полягає у дослідженні та лінгвістичному аналізі
складних синтаксичних конструкцій. Завдання, які ставить
автор, – виявити структурні типи речень у повісті М. Гоголя та у перекладі А. Хуторяна; проаналізувати синтаксичну
структуру речення; описати функцію складних речень в оригіналі та перекладі. Об’єктом опису є твір М. Гоголя «Тарас
Бульба» та його переклад А. Хуторяном. Предметом розгляду стали складні синтаксичні конструкції. Наукова новизна
статті полягає в тому, що в ній послідовно досліджуються
складні речення різних структурних типів як першоджерела,
так і тексту перекладу. У статті описані різні структурні типи
складних речень, які ми маємо у першо- / друготворі. Аналізуються синтаксеми як засіб відтворення повної характеристики того чи іншого предмета або явища, відображення
деталей, надання йому особливої ваги тощо. Показано, що
М. Гоголь використовує всі можливі синтаксичні структури, зокрема й ускладнені складні речення: складні речення
з безсполучниковим однотипним і сполучниковим сурядним
зв’язком, складні речення з безсполучниковим (однотипним
і різнотипним) і сполучниковим підрядним зв’язком; складні
речення з сурядним і підрядним зв’язком; складні речення
з сполучниковим і безсполучниковим зв’язком мішаного
типу. Помітну групу у повісті становлять речення з безсполучниковим і підрядним зв’язком, до складу якого уведено
компоненти однорідності та відокремлення. Різні форми
ускладнення складних неелементарних синтаксичних конструкцій репрезентують глибинність, почуттєвість, мислення письменника, розкривають особливості його ідіостилю.
Адекватний переклад підкреслює творчу манеру письма як
автора, так і самого перекладача.
Ключові слова: складні синтаксичні конструкції,
речення, синтаксис, мовознавство, дієприслівник, дієприкметник, переклад, оригінал, синтаксичні одиниці, неелементарне речення, компаративістичний аналіз.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Мова покликана відігравати важливу роль у нашому житті. Вона невід’ємний елемент будь-якого суспільства, а тому
є важливим фактором у його розвитку. Мова є духовним запові-

том, що передається від одного покоління до іншого. Вона є не
менш складною та багатогранною структурою, аніж наше життя, є максимально наближеною до об’єктивної дійсності, тому
в ній є безліч засобів відображення та увиразнення.
Мова на певному етапі розвитку яскраво відбивається в літературі цього періоду. До найбільш відомих сторінок
історії як української, так і російської літератури ХІХ сторіччя
належить творчість М. Гоголя. Це геніальний всесвітньо відомий письменник-мислитель, який збагатив не тільки російську,
але й українську культуру, поширив сковородинівську філософсько-екзистенційну традицію, підготував духовний ґрунт для
появи титанічної постаті Ф. Достоєвського. Завдяки Гоголю
Україна стала відома в усьому світі.
Палітра творів М. Гоголя різностороння, складна і незвичайна. Така творча спадщина на могла не викликати інтерес
у перекладацьких колах. Перекладені твори стали частиною
національної літератури, сприяють її збагаченню. Завдяки
перекладам значно поширюються літературні жанри й стилі,
художні прийоми. Культурні та літературні взаємозв’язки між
Україною та Росією діалогічні за своєю природою, але діалог
культур дає право на участь у цих контактах чималих шарів
культурно-мовних угрупувань і тому він не можливий без
перекладу. Переклад не тільки нова інтерпретація оригіналу;
він представляє оригінальний текст по-новому, вводить його
до іншої культурної системи, якій притаманні інші орієнтири.
Отже, переклад живе в цій новій системі координат абсолютно
самостійним життям, яке не завжди схоже на життя оригіналу.
Переклад належить до сфери генетичних контактів, оскільки підтримує зв’язки вітчизняної літератури з іншими літературами. Проте художній переклад має подвійну природу: з одного
боку, він є продуктом міжлітературної комунікації, але в той
самий час він багато в чому зумовлює та визначає її. Художній
переклад виконує дві основні функції: інформативну і творчу.
Художня література як мистецтво висуває перед перекладачем
певні вимоги: необхідно не тільки розповісти, про що говориться у першотворі, передати його зміст, але й відтворити особливість творчої манери письменника, його світогляд. Для цього необхідно знати мову оригіналу в усіх найменших тонкощах
і нюансах. Водночас треба глибоко знати життя країни, історію
літератури, творчість автора загалом. Ще одна важлива умова,
яка постає перед перекладачем, – це розуміння того, у якому
співвідношенні знаходяться мови, уміння знати їх особливості.
Отже, переклад як процес – це не просто інтерпретація
першотвору, а справжня творчість. Особливе місце серед
187
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перекладів художніх творів відведено перекладу прози.
Творам М. Гоголя приділяють особливу увагу, адже вони
мають відбитки виразної національно-історичної культури та ментальності. З-поміж творчої спадщини М. Гоголя
найбільше уваги перекладачі приділяють перекладу повісті
«Тарас Бульба».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Повість по праву називають справжнім українським героїчним епосом. Вона
багата і цікава структурною будовою та мовними особливостями. Саме з огляду на це повість була обрана для аналізу.
Сьогодні велика увага у мовознавстві приділяється дослідженню мовних особливостей та індивідуальних стилів письменників. Серед таких особливостей чи не найперше місце
відводиться синтаксичним конструкціям як засобам художньої
виразності. Однією з розгорнутих праць, що торкається синтаксичних конструкцій та їх характеристик, є «Сучасна літературна мова. Синтаксис простого ускладненого і складного
речення» А.П. Загнітка [3]. Дослідження складних синтаксичних конструкцій спостерігаємо у розвідках І.Р. Вихованця
[1], Н.В. Гуйванюк [2], М.У. Каранської [4], А.Т. Кващук [5],
В.В. Коптілова [6–8] та інші.
Переклад складних синтаксичних одиниць близькоспоріднених мов потребує особливої уваги, адже ці синтаксичні
засоби, будучи загальномовними, мають широкі стилістичні
можливості. Особливості перекладу складних синтаксичних
одиниць розглядаються в праці Н.К. Ктитарової «Теорія перекладу» [9]. Авторка розбирає питання перекладу синтаксичних
конструкцій іменникового і дієслівного типу, з дієприкметниковими зворотами; збереження синтаксичної структури речення в процесі перекладу.
Актуальність теми. Переклади з російської мови сьогодні
є актуальними, бо пріоритетними в них є питання викладу українською мовою не лише змісту, ідеї, мегаобразу оригіналу, але
й оптимальне відтворення різних мовних засобів. Складні синтаксичні конструкції у повісті «Тарас Бульба» М. Гоголя у перекладі А. Хуторяна не знайшли належного висвітлення у мовознавчій літературі. Ця тема потребує глибокого розгляду на рівні
компаративного аналізу складних синтаксичних засобів.
Мета статті полягає у лінгвістичному аналізі складних
синтаксичних конструкцій. Завдання, які ми вирішуємо у цій
статті, – викрити структурні типи речень у повісті М. Гоголя
та у тексті перекладу А. Хуторяном, проаналізувати синтаксичну структуру речення з боку перекладацького підходу.
Об’єктом аналізу обрано повість М. Гоголя «Тарас Бульба»
[10] та його переклад українською мовою А. Хуторяном [11].
Предметом дослідження є складні синтаксичні конструкції.
Виклад основного матеріалу. Однією з рис формування індивідуального стилю кожного майстра слова виявляється використання ним певних синтаксичних конструкцій, що
позначається стилем письма, притаманним тому чи тому авторові. Для М. Гоголя характерологічним є послідовне вживання
складнопідрядних багатокомпонентних конструкцій.
Найбільшу групу в повісті М. Гоголя становлять складнопідрядні речення з послідовною підрядністю, переклад яких
чиниться аналогічно оригіналу без зміни структури речення.
Розглянемо складнопідрядні багатокомпонентні конструкції
з послідовною підрядністю, визначимо особливості їх перекладу:
рос. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных
церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. – укр. Вікна у світлиці були малень188

кі, з круглими тьмяними шибками, які трапляються нині тільки
по старовинним церквах, крізь які інакше не можна було дивитися, як трохи піднявши насувну шибку;
рос. Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей и сказали
им, что доброе дело делают, что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сеч. – укр. Гості привітали
й Бульбу і обох юнаків і сказали їм, що добре діло роблять, що
нема кращої науки для юнака, як Запорізька Січ;
рос. А долее всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрея не было между вражьих воев
[10, с. 250]. – укр. А найдовше не лягав старий Тарас, все роздумуючи, що б то значило, що Андрія не було між ворожим
вояцтвом [11, с. 88];
рос. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы
выпить им всем разом [10, с. 256]. – укр. Та не велів Тарас пити,
поки не дасть знаку, щоб випити усім разом [11, с. 95];
рос. Да уже вместе выпьем за нашу собственную славу,
чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то
такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих
[10, с. 256] – укр. Та вже разом вип’ємо й за нашу власну славу,
щоб сказали внуки й сини тих внуків, що були колись такі, які
не посоромили товариства й не зрадили своїх [11, с. 95];
рос. И такие поминки по Остапу отправил он в каждом
селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество [10, с. 283]. – укр. І такі поминки по Остапові справляв
він у кожному селищі, поки польський уряд не побачив, що
вчинки Тарасові були щось більше, ніж звичайне розбияцтво
[11, с. 124].
Помітну групу у першоджерелі й перекладі становлять
моделі складнопідрядного речення з однорідною підрядністю.
Розглянемо їх:
рос. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое
сердце, чтобы горькая моя участь была еще горче, чтобы еще
жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее
казалась мне смерть моя, чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя – прости мое прегрешение, – святая божья матерь! [10, с. 239 ]. – укр. Треба, щоб
він словами своїми розшматував моє серце, щоб гірка моя доля
була ще гіркіше, щоб ще більше жалко було мені мого молодого
життя, щоб ще страшнішою здавалася мені смерть моя, щоб ще
більше, вмираючи, дорікала я тобі, люта доле моя, і тобі, – прости мій гріх, – свята Божа Мати [11, с. 76];
рос. И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка
повешен в Толопене, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Подсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград [10, с. 211]. – укр. І чув тільки у відповідь Бульба, що Бородавку повішано в Толопені, що з Колопера
здерли шкіру під Кизикерменом, що Підситкову голову посолено в бочці й відіслано в самий Царгород [11, с. 43];
рос. Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для
неё всего [10, с. 240]. – укр. Вітчизна є те, чого шукає душа
наша, що миліше для неї над усе [11, с. 77].
Незначну групу в оригіналі і перекладі становлять речення
з неоднорідною підрядністю, як-от:
рос. Если пан хочет, я даже скажу, отчего он перешел к ним
[10, с. 244]; – укр. Коли пан хоче, я навіть скажу, чого він перейшов до них [11, с. 81].
рос. А наказным атаманом, коль хотите послушать белой
головы, непригоже быть никому другому, как только одному
Тарасу Бульбе [10, с. 252]; – укр. А наказним отаманом, коли
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хочете послухати білої голови, не годиться бути нікому і нічому, як тільки одному Тарасові Бульбі [11, с. 90];
рос. Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, как их выбило
и положило [10, с. 260]; – укр. Як градом вибиває раптом усю
ниву, де, мов щирозлотий червінець, красувався кожний колос,
так їх вибило й поклало [11, с. 100].
Вживання такої моделі складнопідрядних речень визначає
здебільшого монологи як в оригіналі, так і у перекладі. Через
це мова того чи того персонажу значною мірою індивідуалізується. Ця модель складнопідрядного речення має особливу
стилістичну вагу для максимального наближення мови персонажів до розмовного стилю мовлення. Далі приклад подаємо
без порушення структури речень в обох мовах:
рос.: Как только увидели казаки, что подошли они на
ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали,
и, не переставая, все палили они из пищалей [10, с. 259]. – укр.:
Як тільки побачили козаки, що підійшли вони на рушничний
постріл, усі разом гримнули в семип’ядні пищалі і, не зупиняючись, усі довбли вони з пищалей [11, с. 99 ].
Такі синтаксичні конструкції увиразнюють художньо описуване явище, а іноді навіть набувають значення окремого образу.
Структура речення при цьому не порушується під час перекладу.
У тексті перекладу спостерігаємо більше, ніж в оригіналі, моделей багатокомпонентних складнопідрядних речень
з послідовною підрядністю. Ця особливість спричинена тим,
що в повісті «Тарас Бульба» М. Гоголь тяжіє до використання моделей однокомпонентних складнопідрядних речень, а під
час перекладу варто прибігати до їхньої заміни на багатокомпонентні моделі з послідовною підрядністю. Пор.: рос. У них
были только длинные губы, за которые мог выдрать их всякий
козак, носивший оружие [10, с. 197]. – укр.: У них були тільки довгі губи, за яких міг наскубти їх усякий козак, що носив
зброю [11, с. 29];
рос.: Уже известно всем из истории, как их вечная борьба
и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов,
грозивших её опрокинуть [10, с. 199]. – укр. Уже відомо всім
з історії, як їх вічна боротьба і неспокійне життя врятували
Європу від цих невпинних наскоків, що загрожували їй зруйнуванням [11, с. 31].
рос. Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор,
наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян,
в котором тонул частокол, окружавший двор [10, с. 202]. – укр.:
Місяць з високості неба давно вже осявав весь двір, повний
поснулих верб, і високий бур’ян, в якому потонув частокол, що
оточував двір [11, с. 34].
У перекладеному тексті зафіксовано невелику кількість
комбінованих синтаксичних одиниць, зокрема речень із однорідною супідрядністю та послідовною підрядністю. Такі речення сприяють розгортанню думки одночасно в двох напрямах:
ушир, як при однорідній супідрядності, та вглиб, як при послідовній підрядності.
Багатокомпонентні складнопідрядні речення у першоджерелі та в тексті перекладу не характеризуються наявністю
великої кількості простих одиниць у своїй структурі, про що
свідчать наведені вище приклади. Типовим виявом складнопідрядних речень є дво-/ трикомпонентні утворення.
Не часто трапляються чотирикомпонентні та шестикомпонентні синтаксичні одиниці: рос. В летописных страницах
изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из
освобожденных городов, как были перевешаны бессовестные

арендаторы – жиды; как слаб был коронный гетьман Николай
Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы; как разбитый, преследуемый, перетопил он
в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его
в небольшом местечке Поломном грозные козацкие полки и как
приведенный в крайность польский гетьман клятвенно обещал
полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных членов и возвращение всех прежних прав и преимуществ [10, с. 281]. – укр.: На сторінках літопису змальовано
докладно, як тікали польські гарнізони з визволених міст; як
були перевішані безсовісні орендарі – жиди; який слабкий був
коронний гетьман Микола Потоцький з численною своєю армією
проти цієї нездоланної сили; як розбитий, переслідуваний, перетопив він у невеличкій річці найкращу частину свого війська; як
облягли його в невеличкому містечку Полонному грізні козацькі
полки і як доведений до краю польський гетьман під присягою
обіцяв цілковите задоволення у всьому від короля й державних
чинів та повернення усіх колишніх прав і привілеїв [11, с. 122];
Периферійну позицію охоплюють невеликі за обсягом
складнопідрядні речення, що містять еліптичні компоненти.
Пор.: рос.: На вершине обрыва видны были остатки плетня,
обличавшие когда-то бывший город. Перед ним – широкие
листы лопуха, из-за которого торчала лебеда, дикий колючий
бодяк и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голов
[10, с. 231]. – укр.: На верху кручі видно було рештки тину, які
свідчили, що колись тут було місто. Перед ним широке листя
лопуха, з-за якого стирчала лобода, дикий колючий будяк
і соняшник, що підносив вище за всіх свою голову [11, с. 67].
Менше в оригіналі спостерігаємо конструкцій з препозитивними підрядними. Ця особливість передана також у тексті
перекладу. Пор.: рос.: Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла перед ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало [10, с. 231]; – укр.:
А коли повернувся він, щоб глянути на татарку, вона стояла перед ним, як якась темна гранітна статуя, вся закутана
в покривало [11, с. 66];
Такий рух підрядних речень використовується і автором,
і перекладачем для чіткого розмежування вихідного і змінного,
більш актуального і менш актуального.
Незважаючи на типовий вияв досліджуваних речень
у дво- / трикомпонентних моделях, вони часто є дуже об’ємними, що забезпечується різноманітним ускладненням формальної структури. Серед таких спостерігаємо передусім однорідні
члени речення: рос.: Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки козаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который
в тайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен
всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами
и табунами направили путь прямо к Перекопу [10, с. 251]. –
укр.: З Січі прийшла вість, що татари під час відсутності козаків пограбували в ній усе, викопали скарб, який у схові тримали козаки під землею, перебили й забрали у полон усіх, хто
залишався, і з усіма забраними гуртами й табунами подалися
просто до Перекопу [11, с. 89];
Часто ускладнюють речення відокремлені члени. Наприклад: рос.: Коли уже на то пошло, то всякий ни во что ставит
козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои
и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто
меня! [10, с. 252]. – укр.: Коли вже на те пішло, що всякий ні за
що має козацьку честь, дозволивши плюнути собі в сиві вуса
свої і докорити собі прикрим словом, то не докорить уже ніхто
мені! [11, с. 91];
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рос. В тот же час отправились несколько человек на противоположный берег Днепра, в войсковую скарбницу, где
в неприступных тайниках, под водою и в камышах, скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий
[10, с. 218]. – укр. Зразу ж рушило кілька чоловік на той берег
Дніпра, до військової скарбниці, де в неприступних схованках,
під водою та в комишах, зберігалась військова казна і частина
здобутої у ворога зброї [11, с. 52];
Зауважу, що часто у тому самому реченні може траплятися
кілька ускладнювальних елементів, наприклад:
рос.: Знать, видно, много напомнил им старый Тарас, знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного
горем, трудом, удельем и всяким невзгодьем жизни, или хотя
и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною
душою, на вечную радость старцам-родителям, родивших их
[10, с. 259]. — укр. Видно, мабуть, багато нагадав їм старий Тарас
знайомого й кращого, що буває на серці в людини, яка навчена
горем, працею, молодецтвом і всякими знегодами життя, або, хоч
і не зазнала їх, але багато відчула молодою, перлистою душею,
на вічну радість старим батькам, що породили її [11, с. 98];
рос. Проезжая предместья, Тарас Бульба увидел, что жидок
его, Янкель, уже разбил какую-то ятку с навеса и продавал
кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные
на дорогу, даже калачи и хлебы [10, с. 233]. – укр. Проїжджаючи через передмістя, Тарас Бульба побачив, що жидок його,
Янкель, уже поставив якусь ятку з дашком і продавав кремені,
протички, порох та всяке військове нуження, потрібне на дорогу, навіть калачі й хліб [11, с. 58.];
В оригіналі та у тексті перекладу спостерігаємо такі ускладнювальні елементи, як-от:
− відокремлена поширена обставина;
− уточнювальний підмет;
− однорідні додатки;
− відокремлений додаток;
− відокремлене поширене узгоджене означення:
рос. Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать
занялось опустошеньем окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы,
еще не тронутые серпом, где, как нарочно, колебались тучные
колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору
щедро всех земледельцев [10, с. 226.]. – укр.: Військо, відступивши, облягло все місто і знічев’я заходилося спустошувати околиці, випалюючи навколишні села, скирти немолоченого хліба
та напускаючи табуни коней на ниви, ще не зачеплені серпом, де,
як навмисно, хвилювалось повне колосся, плід надзвичайного врожаю, який щедро винагородив у ту пору всіх хліборобів [11, с. 61].
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що під час перекладу складнопідрядні речення здебільшого не зазнають суттєвих змін у своїй структурі, крім тих випадків, де двокомпонентні
речення з дієприкметниковим зворотом в оригіналі перекладаються як трикомпонентні складнопідрядні речення.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо
в більш ґрунтовному аналізі перекладу з російської мови
українською складносурядних та складнопідрядних речень
та визначення збереження їхньої функційної та прагматичної
функції у тестах перекладу.
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Shepel Yu. Regarding the translation to the Ukrainian
language from the Russian complex additional proposals
(using the example of A. Khutorian’s translation of the
novel “Taras Bulba” by N. V. Gogol)
Summary. Translations from Russian into Ukrainian
are very relevant today, because the priority is the issue
of transmitting in Ukrainian not only the content, ideas,
mega-images of the original, but also the transmission
of the optimal reproduction of various language means. The
complex syntactic constructions in the novel “Taras Bulba”
by N. Gogol, translated by A. Khutorian, were not adequately
reflected in linguistic literature. Therefore, this topic requires
detailed consideration at the level of comparative analysis
of complex syntactic tools. The purpose of the article is to
study and linguistic analysis of complex syntactic structures.
The task posed by the author is to identify the structural
types of sentences in the N. Gogol’s story and translated by
A. Khutorian; to analyze the syntactic structure of the sentence;
to describe the function of complex sentences in the original
and translation. The object of the description is Gogol’s
novel “Taras Bulba” and its translation by A. Khutorian. The
subject of consideration was complex syntactic constructions.
The scientific novelty of the article lies in the fact that it
consistently explores complex sentences of various structural
types of both the source and the translation text. The article
describes the various structural types of complex sentences
that we have in the source and translated texts. The syntaxes are
analyzed as a means of reconstructing the full characteristics
of an object or phenomenon, reflecting the details, giving
it special meaning, etc. It is shown that Gogol uses all
possible syntactic structures, including complicated complex
sentences: complex sentences with an all-union similar type
and allied compositional connection, complex sentences with
a unionless (of the same type and heterogeneous type) and with
an allied subordinate connection; complex sentences with
a composing and subordinate connection; complex sentences
with allied and non-union mixed type communications.
A notable group in the story is made up of proposals with
unionless and subordinate ties, which include homogeneity
and separation components. Various forms of complication
of complex non-elementary syntactic constructions represent
the depth, sensuality, thinking of the writer, reveal the features
of his idiostyle. Adequate translation emphasizes the creative
writing style of both the author and the translator himself.
Key words: complex syntactic constructions, sentences,
syntax, linguistics, participle, participle, translation, original,
syntactic units, non-elementary sentences, comparative
analysis.
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STRUCTURAL SEMANTIC PECULIARITIES OF LEGAL TERMS
IN THE ENGLISH LANGUAGE
Summary. The article is devoted to sociological
and cultural aspects of the English-speaking environment as
extra-linguistic factors of the text organization in the field
of jurisprudence. In the field of our study there were peculiarities
of the ways of translation and reproduction of cultural
and social phenomena in Ukrainian translations of English legal
literature. The article focuses on the cultural and sociological
aspects of the translation of legal literature and on examples
of original texts in English jurisprudence, which the translator
must pass on all the peculiarities of the culture of the language
of the native speaker.
The urgency of the topic is due to the fact that today
the question of considering the language in terms of its
interaction with culture and society are, on the one hand, not
enough and common, and, on the other hand, the fact that
the translation of sectoral texts is precisely in terms of their
correlation with cultural and sociological aspects of life are
an important issue of translation activity.
All terms are combined into terminology systems that
express the concept of one branch of knowledge. In each
terminology system, certain groups are formed, for which their
general membership belongs to a class of objects, or to a class
of processes, properties, etc.
The results of this study will show that the problems
of the functioning of legal terminology are of further interest in
various aspects: linguistic, discourse, social, legal. It is expedient
to study other aspects of the functioning of legal terminology,
in particular in historical discourse (texts on history), regional
studies, sociocultural and environmental. These questions, from
the perspective of linguistics, cognitive linguistics, discourse
and stylistics, can be the subject of future research.
Key words: jurisprudence, legal literature, legal
terminology, economic / legal discourse, legal semantics.

Determination of the emotionally-subjective nature evaluation
of terminology, its language-stylistic signs is the one from the main
problems of business language linguistic. This issue, to the same
extant, is essential and for problems of developing the scientific language style due to penetration emotional elements into it and their
possibility to coexist with elements of logical.
The theme topicality is due to the fact that today the language
review issue in aspect of interaction with culture and society is,
on the one hand, insufficiently distributed and uncovered and,
on the other hand, that, what the translation branch texts in terms
of their correlation with the cultural and sociological aspects of life
is an important issue of translation activity.

The object is the sociological and cultural aspects
of the English-speaking environment as extra-linguistic factors of a text organization in the field of jurisprudence. The
subject is the peculiarities of translation strategies in the methods
of reproduction of cultural and social phenomena found in Ukrainian
translations of English legal literature.
The aim is to reveal the cultural and sociological aspects
of the translation of legal literature, and to illustrate, with the help
of the original texts in English jurisprudence, by means of which
the interpreter must pass all the peculiarities of the language
of the language of the native speaker into the language of translation.
The realization of this goal involves solving the following tasks:
− characterize the main problems of translation, connected
with the specifics of cultural and social phenomena, which are
directly reflected in the language of the people;
− clarify the definition of the phenomenon of translation
of legal literature and characterize its features;
− determine which cultural and sociological aspects should be
taken into account when translating texts from jurisprudence;
− to name the main methods of translation of legal texts taking
into account their socio-cultural features;
− on the basis of concrete examples, show translation problems
related to cultural and sociological aspects.
English terminological legal vocabulary was formed for
centuries. This terminology system continues to evolve, constantly
changing, but at the same time it is a single, integrated system that
functions and varies with human society.
The question of the genesis of the English legal terms used
in the legal discourse is specific; it has not yet been considered
and in this work is being investigated for the first time. We would
like to emphasize that borrowing from the legal terminology
of legal termoelements is conditioned primarily by social
processes, inter-social relations and economic development
of the state. Constant economic and legal progress requires a legal
status in the implementation of economic relations. Therefore,
we increasingly note the functioning of legal terminology in
the economic subcategory. Attention is drawn to the fact that
the process of “entering” legal terminology in the language of various
spheres dates back to the Middle Ages, when the legal and economic
relations between certain social groups began to emerge. Consider
diachronic the issue of genetic legal transpositions. The analysis
of literature on this issue has shown that the transformation
and transposition of legal terms in multi-language texts is a natural
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phenomenon, resulting from the inheritance of the vocabulary
of some generations as follows. At the same time, a combination
of the old and the actualization of the new vocabulary is carried out
by scientists, lawyers, economists and other groups of the population
directly dealing with legal, economic activity.
Elements of the legal terminology system, its forms and models
originate from the English socio-legal lexicon of the Middle Ages.
At further stages of historical development there is an expansion
of semantics of commonly used social and economic systems
on the basis of corresponding scientific definitions. Moreover,
the words that preserved root morpheme for centuries continue to
acquire the possibility of diverse derivation, in particular, they can
be made by other suffixes, without losing most of their original
meaning. Analyzing the factual material, we came to the conclusion
that legal terms of legal discourse should be differentiated according
to the origin of their foundations. These are terms that are selfspeaking words (group 1); having a Latin (group 2) and a French
(group 3) basis. To group 1 we classified the following terms: deed,
sale, settlor, share, strike, etc. (4% of the total number of words
recorded). Group 2 – acceleration, alienation, contract, license,
premium and others (the largest among groups, 82% of terms). Group
3 contains the following elements: abandon, abatement, allotment,
sabotage, etc. (14% of all legal terms of economic discourse). At
the same time, we recorded a double borrowing of most terms with
the Latin base, which came to English through Old French. All this
can be displayed schematically in the following way:

After analyzing the legal literature of various genres and using
lexicographic economic and legal dictionaries, we found that
approximately 73% of all legal terms of legal discourse became
an integral part of the legal status due to their productive use in
the field of legal activity and the legal status of business operations
. At the same time, these elements in the process of transmission in
the legal terminology system is entirely of legal significance. These
are the following terms: eng. – acceptance – ukr. – акцепт; eng. –
bond – ukr. – бона, купюра, облігація; eng. – credit – ukr. – кредит;
eng. – creditor – ukr. – кредитор; eng. – employment – ukr. – зайнятість; eng. – tax – ukr. – податок; eng. – mortgage – ukr. – застава,
іпотека; eng. – rent – ukr. – рента; eng. – share – ukr. – акція,
пайова участь, eng. – patent – ukr. – патент, etc.
The analysis of legal terminology from the perspective
of the presence or loss of primitive semantics, conducted on
the basis of multi-genre discourse, showed that the vast majority
of legal terms retain their main semantics (capacity, term, contract,
court, tax, fraud, valid, breachofcontract, incometax, etc.). 99.6%
of terms correspond to semantics in the field of legal texts, can
partially realize the value of a legal term 0.2% of terms. There
is also the desemation of the mentioned terms in the structure
of the economic text (0.2% of the terms). We also recorded cases
in which, simultaneously in different legal contexts, term terms
of a legal terminology system can retain legal semantics, partially
implement it and fully preserve it. We have fixed these terms two:
valid, capacity.

Table 1
Types of the basis of the legal terminology of origin

Table 2
Preservation of the original semantics of the legal term

№

Legal terms

1 Spoken words
2 Latin borrowing
3 French borrowing
Together

of use
Frequency of use in % (inFrequency
absolute numbers)
4%
4
82%
82
14%
14
100%
100

Semantics and semantic evolution are devoted to a number
of works, including F. Palmer, V. Ovcharenko, R. Tsagolova,
O. Vakulova, G. Klychkov, and others. Questions of the study
of legal and economic terminology were considered mainly within
the framework of structural-semantic analysis, in the system
of relevant discourse – economic terminology in economic
discourse, legal – in legal, etc. The problem of the functioning
of legal terminology in economic discourse, as well as the semantic
field of legal terminology in the structure of economic discourse.
In connection with the defined research methodology, it is
important to consider semantic fields, in particular, the level
(degree) of their terminology. You can consider semantic fields
by the degree of terminology or the degree of storage of semantic
value in a specific field of specialization, as well as the pragmatics
of the context. In economic discourse, the legal term may retain its
value, in whole or in part, or completely lose it.
Note that under the influence of interference, when entering into
the legal framework, legal terms pass the so-called specialization,
changing its place in the system, definitions. They can be converted
into homonyms or are homonyms of the original terms. For example,
the term eng. – liability – ukr. – осудність, відповідальність,
зобов’язання in the legal terminology system are a homonym for
the economic term eng. – liability (in plural) – ukr. – пасив.
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of use
Semantic sign of terms Frequency of use in % (inFrequency
absolute numbers)
1 Legal terms that retain
74%
74
their semantics
2 Terms that correspond
to semantics in the
16%
16
field of legal texts
3 Terms that partially
realize the meaning
10%
10
of a legal term
Together
100%
100
№

Consequently, the largest number of terms retaining their
semantics are legal terms that fully preserve their legal semantics
(74% and 74 terms of the entire legal terminology), the second on
the list – terms that correspond to semantics in the field of legal
texts (they are counted – 16 % and 16 terms of the entire legal
terminology), and the latter group – the terms that partly realize
the value of a legal term – are the smallest in the frequency of use
(they make up 10% and 10 terms in the legal terminology system).
It should be noted that the terms of various branches of science
in the process of development and modification of languages tend
to interfere with the integration of sciences. Sectoral terminology
interacting with each other often has a part of the common
terminology fund. Migration of terminological elements leads to such
phenomena as transterminalization, determinism, differentiation
of values, reterminologization, and the like. This is possible when
the subject of one branch of science absorbs the terms of another.
As a dynamic phenomenon, migration causes quantitative (in
the form of new nominative units) and qualitative (new meanings)
of the enrichment of a certain vocabulary at the level of speech:
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through the mass media, popular science and fiction. As a static
phenomenon, migration determines the quantitative and qualitative
enrichment of the vocabulary of a certain layer of language
at the system level.
There are basic methods of translation of terms that require
knowledge of the field concerned with translation, understanding
the content of terms in English and knowledge of terminology
in the native language. When translating legal literature,
the interaction of the term with the context is important, which
makes the meaning of the word manifest. A. Ya. Kovalenko defines
two stages in the translation process of the term: the first is to find
out the meaning of the term in the context, and the second is to
translate into the native language.
The main method of translation of terms is translation using
the lexical equivalent. The equivalent is a constant lexical match
that exactly matches the meaning of the word. Terms that have
equivalents in their native language play an important role in
translating. They serve as reference points in the text, from which
the disclosure of the meaning of other words depends on them, they
give an opportunity to find out the nature of the text. Therefore, one
should be able to find the corresponding equivalent in the native
language and extend knowledge of the terms-equivalents.
All terms in their structure A. Ya. Kovalenko divides into:
− Simple, consisting of one word: eng. – attorney – ukr. – прокурор;
− complex, consisting of two words and written together or
through a hyphen: eng. – jurisprudence – ukr. – юриспруденція;
− phrases, which consist of several components: eng. – federal
court jurisdiction – ukr. – юрисдикція федерального суду.
Terms-phrases are divided into three types. The first type
includes terms-phrases, the components of which are independent
words, which can be used separately and retain their meaning:
eng. – law, faculty, franchise, freedom, liberty, power – ukr. – право;
eng. – amortization, killing, criminal homicide, unlawful homicide,
homicide, murderment, slaughter, blood, bloodshed – ukr. – вбивство. The second type includes such terms-phrases, which have
one of the components of a technical term, and the second –
a commonly used vocabulary. Components of this type can be two
nouns, or nouns and adjectives. This method of creating scientific
and technical terms is more productive than the first, where two
components are independent terms: eng. – negligent killing,
negligent homicide, negligent manslaughter – uk. – вбивство
через необережність. The third type includes terms-phrases,
both components of which are words commonly used vocabulary,
and only the combination of these words is a term. This way
of creating scientific and technical terms is unproductive: eng. –
adjudicatory jurisdiction – ukr. – вирішення судових справ.
Types of phrases in legal terminology

Table 3

№

of use
Type of term – phrase Frequency of use in % (inFrequency
absolute numbers)
1 Independent terms
75%
75
2 Intermediate terms
15%
15
3 General terms
10%
10
Together
100%
100

Consequently, in the legal terminology of the English language,
terms are often used, the components of which are independent

words that can be used separately and that retain their meaning
(75% and 75 terms of the entire terminology system), slightly less
used phrases, which have one of the components technical term,
and the second commonly used vocabulary. (15% of the terms
and 15 terms of the legal terminology), and the least use of the termsphrases, both components of which are words commonly used
vocabulary, and only the combination of these words is a term.
(10% terms and 10 terms of the entire legal terminology).
All terms are combined into terminology systems that express
the concept of one branch of knowledge. In each terminology
system, certain groups are formed, for which their general
membership belongs to a class of objects, or to a class of processes,
properties, etc.
The results of the study indicate that the problems
of the functioning of legal terminology are of further interest in
various aspects: linguistic, discourse, social, legal. It is expedient
to study other aspects of the functioning of legal terminology,
in particular in historical discourse (texts on history), regional
studies, sociocultural and environmental. These questions, from
the perspective of linguistics, cognitive linguistics, discourse
and stylistics, can be the subject of future research.
1.
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Шуменко О. А., Кашенко П. В. Структурносемантичні особливості юридичних термінів в
англійській мові
Анотація.
Стаття
присвячена
соціологічним
та культурним аспектам англомовного середовища як
позалінгвістичним факторам організації тексту в галузі
юриспруденції. У галузі нашого дослідження виявились
особливості способів перекладу та відтворення
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культурних та соціальних явищ в українських
перекладах англійської юридичної літератури. Стаття
зосереджується на культурних та соціологічних аспектах
перекладу юридичної літератури та на прикладах
оригінальних текстів з англійської юриспруденції, якими
перекладач повинен передати всі особливості культури
мови носія мови.
Актуальність теми зумовлена тим, що сьогодні питання
розгляду мови з точки зору її взаємодії з культурою
та суспільством, з одного боку, недостатньо поширене,
а з іншого – тим, що переклад галузевих текстів саме з точки
зору їх співвідношення з культурними та соціологічними
аспектами життя є важливим питанням перекладацької
діяльності.
Усі терміни об’єднані в термінологічні системи,
що виражають поняття однієї галузі знання. У кожній
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термінологічній системі формуються певні групи, до яких
їх загальна належність належить до класу об’єктів або до
класу процесів, властивостей тощо.
Результати цього дослідження покажуть, що проблеми
функціонування юридичної термінології представляють
додатковий інтерес у різних аспектах: мовному,
дискурсному, соціальному, юридичному. Доцільно вивчити
інші аспекти функціонування юридичної термінології,
зокрема в історичному дискурсі (тексти з історії),
краєзнавстві, соціокультурному та екологічному. Ці
питання з погляду мовознавства, когнітивної лінгвістики,
дискурсу та стилістики можуть стати предметом
подальших досліджень.
Ключові слова: юриспруденція, юридична література,
юридична термінологія, економічний/юридичний дискурс,
юридична семантика.
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ЕТНООРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ДО ПОЛІТКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Анотація. У статті розглянуто застосування етноорієнтованого підходу до проблеми навчання освітніх мігрантів
та їхні адаптаційні труднощі, зумовлені етнопсихологічними та етнокультурними особливостями. Обґрунтовано
необхідність залучення як структуротворчого чинника
етнічної належності освітніх мігрантів під час проєктування процесів пристосування під час навчання нерідної
мови. Доведено, що лінгвокультурна адаптація являє собою
важливу умову реалізації освітніх потенціалів й покликана
забезпечити збалансований розвиток мовних здібностей
та компетенцій. Визначено, що дидактична система подолання лінгвокультурних труднощів адаптації іноземних
студентів базується на культурологічному, інтегрованому,
особистісноорієнтованому, етнопсихологічному та компетентнісному підходах до іншомовної освіти. Змістовна
сторона етноорієнтованої моделі лінгвокультурної адаптації забезпечується сукупністю педагогічного, психологічного, методичного, етнокультурного та міжкультурного компонентів. Психологічний компонент адаптаційної
системи визначено як інформацію про когнітивні стилі
й структури мотивації, їхні етнопсихологічні особливості.
Методичний компонент зазначеної системи реалізується
через відбір методів, прийомів, способів і засобів навчання, адекватних етнокультурному портрету іноземних учнів
і спрямованих на мінімізацію їх адаптаційних труднощів.
Етнокультурний складник характеризується як компонент комплексного етноорієнтованого опису контингенту
в лінгводидактичних цілях. Узагальнені етнокультурні
портрети іноземців, знання стереотипів поведінки, своєрідності їх навчально-професійних прийомів та навичок,
їхніх вірувань, традицій та звичаїв дадуть змогу виявити,
оцінити й обґрунтувати правомірність поведінкових орієнтацій представників різних етнічних груп освітніх мігрантів, розв’язувати проблеми пізнання й міжособистісного
спілкування в етнічно різнорідних навчальних групах,
запобігати конфліктним ситуаціям, стабілізувати загально сприятливий психологічний клімат й умови успішного
оволодіння навчально-професійними компетенціями.
Ключові слова: іноземна мова, етноорієнтований,
лінгвокультурний, адаптація, іноземний студент.

Постановка проблеми. Проблема адаптації освітніх
мігрантів до життя й навчання в Україні є одним із головних
питань, що розглядаються нині в методиці викладання іноземної мови загалом та в рамках етноорієнтованих досліджень
зокрема. Психолого-педагогічні й методичні дослідження
протікання адаптаційного розвитку іноземного студента показують, що звикання до вітчизняного освітнього середовища
істотно залежить від їх належності до тієї чи іншої етнічної
спільності, національної культури. Ступінь прояву й вагомість
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різних адаптаційних процесів розрізняються залежно від етнічної приналежності, навичок міжкультурної комунікації, індивідуальних психологічних характеристик.
Пріоритетним напрямом методичного знання в галузі
викладання іноземної мови є дослідження міждисциплінарного характеру, що розкривають етнопсихологічні, етнокультурні, мовні особливості інофона як суб’єкта освітнього процесу й спрямовуються на пошук шляхів оптимізації мовного
навчання конкретного етнічного контингенту. Найближчою
перспективою стають дослідження етнопсихологічних, етнокультурних особливостей представників різних регіонів у лінгводидактичних цілях, а також формування загального банку
даних й рекомендацій, пов’язаних з оптимізацією навчання.
Отже, актуальним є питання вивчення та опису особливостей
протікання процесів пристосування певних етнічних контингентів, а також можливостей інтеграції педагогічних технологій, спрямованих на мінімізацію адаптаційних труднощів їх
іншомовної освіти.
Проблема розроблення принципів управління процесами звикання в практиці навчання освітніх мігрантів в умовах
різної етнічної наповнюваності навчальної групи спонукає до
вирішення більш приватних наукових, методичних і практичних завдань. Подальшого опрацювання потребують питання
визначення методів і способів вирішення адаптаційних труднощів інофонів засобами мовного навчання з урахуванням їх
етнокультурної специфіки й умов їх взаємодії в рамках поліетнічної навчальної групи, створення методичних інструментів
управління міжкультурною педагогічною взаємодією й мінімізація адаптаційних проблем у мультиетнічному колективі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль етнокультурних чинників у змісті й технології навчання іноземної мови
й специфіка навчання в іншомовному середовищі розглядається в роботах Л. Харченкової. Врахування національно-культурної специфіки інофонів, визначення їх культурно-типологічних
стилів навчально-пізнавальної діяльності обґрунтовує у своїй
роботі І. Бобришева. Лінгводидактичні основи етноорієнтованого навчання другої мови представників окремих етносів в умовах мовного середовища та поза ним розглядаються
в роботах Т. Балихіної, Чжао Юйцзяо, О. Бикової, М. Циренова, Батсуурі Батчімег тощо. Адаптаційні процеси послужили об’єктом дослідження загальної та соціальної психології
(Б. Ананьєв, О. Лурія, Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Ломов,
С. Рубінштейн та ін.), етнопсихології та національній психології (В. Крисько, Н. Лебедєва, В. Павленко, Ю. Платонов,
Т. Стефаненко та ін.). Акумульовано чималий досвід наукового
вивчення особливостей адаптації іноземних громадян до нового
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освітнього простору (Л. Бутенко, С. Губарева, З. Хафізова,
О. Суригін); здійснено опрацьовування дидактичних та соціально-педагогічних обставин звикання студентів-іноземців до
освіти у вишах (Д. Порох, Т. Павлушкіна, С. Родонова, Тамеєм Аль Крад тощо); розглянуто психологічні особливості представників різних етногруп та регіонів (С. Альохіна, М. Бондарчук, Є. Гейченко, А. Косталес, Н. Філімонова, Ле Куанг Шон
та ін.). Проте до цього часу немає загальноприйнятої думки
про визначення, структуру, функції, класифікацію та методи
дослідження адаптації, що акумулює досягнення порівняльної
лінгвістики, лінгвокультурології, соціальної лінгвістики, етнології, етнолінгвістики та етнопсихолінгвістики.
Мета статті – дослідити етноорієнтовану складову
частину лінгвокультурної адаптації інофонів через навчання
іноземної мови, спрямовану на мінімізацію труднощів міжкультурної взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Адаптованість іноземної
молоді до навчання у виші розглядається науковцями як стан
гармонійної взаємодії з новим освітнім й соціальним середовищем, в якому вони продуктивно виконують навчальну діяльність, приймають нові стандарти поведінки, задовольняють свої
основні потреби та відчувають внутрішній комфорт. Процес
адаптації – це взаємодія щонайменше двох об’єктів, систем. Ця
взаємодія протікає в умовах дисбалансу, неузгодженості між
системами, мета такої взаємодії – певна (за ступенем і характером) координація між системами, при чому досягнення мети
передбачає зміни в системах, які взаємодіють [3, с. 14]. У процесі соціальної адаптації іноземці постають у цьому процесі
як «об’єкт», на який спрямована адаптаційна діяльність, і як
«суб’єкт», який чинить певний вплив на соціальне середовище,
оскільки їхня активність здатна змінювати умови протікання
адаптаційних процесів і наслідки. Результатом процесу взаємодії суб’єкта (людини або соціальної групи) й об’єкта (певні
соціальні умови, які утворюють соціальне середовище або соціальну ситуацію) є оптимізація взаємодії людини та соціального середовища [5, с. 53]. Але на процес міжкультурної комунікації впливають специфічні психологічні, поведінкові та інші
риси, носієм якого є інофон як представник певної нації або
етносу. О. Шлягіна та С. Єніколопов використовують поняття «актуальний етнопсихологічний статус особистості», який
визначають як «ступінь виразу та знак етнічної ідентифікації
особистості, спрямованість та зміст авто- та гетеростереотипів, рівень етнічної толерантності, а також можливі трансформації її мотиваційно-смислової сфери, які виникають за умов
взаємодії з представниками інших етнічних груп та розв’язання конфліктних ситуацій в інокультурному середовищі»
[7, с. 82]. Етнопсихологічні внутрішньоособистісні аспекти
соціалізації називають «етнічністю». На думку дослідників
[2; 7], етнічність та етнопсихологічний статус суттєво впливають на поведінку студентів як найбільш активної частини соціуму, оскільки саме в освітньому просторі стикаються представники різних етнічних груп, що є носіями різноманітних культур
та світоглядів. Так, у досить кризових ситуаціях міжособової
міжкультурної взаємодії та внутрішньоособистісного конфлікту вони вживають звичні, перевірені стереотипні форми реагування, що склалися в рідній культурі, які іноді виявляються
неадекватними, а нові ще знаходяться на етапі формування.
Тому складники етнопсихологічного статусу (внутрішньоособистісного аспекту етнічності) індивідуальності доцільно роз-

глядати як специфічні (етноспецифічні) особистісні ресурси
подолання труднощів міжкультурного пристосування іноземця
у країні навчання. Саме з етнічною ідентичністю пов’язані найбільш фундаментальні зміни у психіці мігранта.
Важливе місце відводиться формуванню етнічної толерантності як етноспецифічному особистісному ресурсу міжкультурної адаптації. На думку науковців, у груповій (етнічній)
свідомості існує тісний зв’язок між позитивною етнічною ідентичністю й аутогруповою (міжетнічною) толерантністю, який
при несприятливих соціально-історичних умовах може розпадатися або перетворюватися на зворотний [2]. Тобто етнічну
толерантність також можна розглядати як основний фактор
подолання труднощів міжкультурної взаємодії та впорядкування їх суб’єктивного психологічного гаразду.
Особлива роль призначається такому світоглядному утворенню, як «картина світу», на яке вливають етнокультурні
ознаки нового суспільства та яке виступає, за умов адекватності та гнучкості, суттєвим фактором адаптації, особистісним
ресурсом успішності професійного становлення, особистісного розвитку освітнього мігранта. Картина світу є орієнтовною
основою поведінки індивідууму, яка детермінує вибір поведінкових стереотипів та виражається в особистісно зумовлених
емоційних реакціях. Спроможність до гнучкої трансформації
ментального простору (картини світу) є важливим фактором
міграційної готовності людини, проявом її самоорганізації,
психологічним настановленням на добровільну зміну місця
проживання й зниження ступеню, тривалості та інтенсивності
переживання культурного шоку в нових соціокультурних й економічних умовах [6]. У сумарному вигляді існують колективні
й індивідуальні моделі світу. До колективних належать загальнолюдська (система уявлень людства загалом про навколишній
світ), етнічна (формується кожним етносом на основі глобальної загальнолюдської картини) й субкультурна (множинність
яких виникає в того самого етносу та є відбитком уявлень про
світ у певних субкультурах).
Багатоаспектність процесу звикання дає змогу розглядати
цей феномен ще й з іншої сторони – як процес лінгвокультурної
адаптації, який реалізується через мову навчання та в процесі
її вивчання.
Огляд наукових джерел засвідчив, що лінгвокультурна
адаптація розглядається як складний хід знайомства, звикання
й пристосування особистості до іншого полікультурного середовища, освіти, взаємодії (особистісної та групової) в процесі
оволодіння майбутньою професійною діяльністю через навчання нерідної мови, процес входження до ціннісно-смислового
поля іншого соціокультурного середовища через іншомовну
й інокультурну діяльність [4, с. 71].
У теорії лінгвокультурної адаптації мова країни перебування виступає інтегрувальним фактором, за допомогою якої,
долаючи мовний бар’єр, людина має зуміти описати, а згодом
вирішити утворювані в неї проблеми адаптації (соціокультурної, дидактичної, фізіологічної та ін.). Під час вивчення мови
іноземець мусить здобути уявлення не тільки про мовну систему, але й мовленнєві, комунікативні, невербальні особливості
цієї культури.
Мова виступає одночасно метою навчання й засобом адаптації до нового лінгвокультурного середовища. Здобуття психологічної рівноваги на емоційному, інформаційно-пізнавальному,
комунікативному й поведінковому рівнях у найкоротший час
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можливе лише через досягнення певного рівня володіння мовою
як засобом комунікації, за умови пізнання через мову культури
лінгвокультурної спільноти, усередині якої іноземному громадянину доведеться не тільки жити, спілкуватися, але й опановувати професійні знання. Інтегративну модель лінгвокультурної
адаптації становить сукупність найбільш актуальних для інофона видів пристосування, їх мовні й поведінкові прояви засобами
вербальної й невербальної комунікації. Структура моделі буде
залежати від часу, цілей навчання мови й прагматичних інтересів кожної особистості. Метою зазначеної моделі є мінімізація
різноманітних труднощів адаптації засобами мовного навчання.
Необхідність формування поняття етноорієнтованого
навчання мови як нерідної зазначають нині багато фахівців
(Т. Балихін, І. Бобришева, Чжао Юйцзяо та ін.). Ми вважаємо,
що це пов’язано з тим, що усталений у методиці термін «національно орієнтоване (лінгвоорієнтоване) навчання» має значення
як навчання іноземної мови з опорою на рідну мову іноземних
студентів (або мову-посередник) і з урахуванням особливостей
її системи. Водночас в етноорієнтованому навчанні дослідники
роблять акцент на описі, зіставленні етнокультурних й етнопсихологічних особливостей іноземних студентів. Структурним
фактором пристосування може виступати етнічна приналежність громадян. З етнопсихологічної точки зору підготовка іноземних студентів до міжкультурної взаємодії в процесі навчання й находження в інокультурному середовищі може різнитися:
1) за методом навчання – дидактичний або емпіричний;
2) за змістом навчання – загальнокультурне або культурно
специфічне; 3) за сферою, в якій прагнуть досягти основних
результатів (когнітивна, емоційна або поведінкова).
Етноорієнтованими компонентами інтегративної моделі
лінгвокультурної адаптації є такі елементи системи мовного
навчання (форми педагогічної взаємодії, засоби й прийоми
роботи, тексти, навчальні матеріали), які враховують мовну,
етнокультурну й етнопсихологічну специфіку певного етнічного контингенту студентів. Важливими є не стільки структурні
відмінності мовних систем, скільки відмінності в системах
національного мислення, національного характеру. З точки
зору опису національної специфіки комунікативної поведінки й аналізу взаємодії різних культур, найбільш значущими
є загальнокультурні й ситуативні норми. Саме загальнокультурні норми найчастіше постають джерелом непорозуміння,
виникнення конфліктних ситуацій.
Технологія інтеграції етноорієнтованої адаптивної методики в процесі іншомовного навчання реалізується на основі
комплексного етноорієнтованого опису й діагностики контингенту громадян із різних країн у складі конкретної навчальної
групи, спрямованих на виявлення варіативних рис. Викладачеві пропонується певний алгоритм дій: 1) із корекції та адаптації
змісту навчального курсу, зокрема у виборі методів, прийомів,
форм і засобів навчання, ефективних у роботі з певним контингентом, що сприяють формуванню в них позитивного й зацікавленого ставлення до навчання та гармонійному розвитку особистості; 2) з вибору форм педагогічної взаємодії з інофонами,
які забезпечують викладачеві й студентам шанобливу і плідну
співпрацю; 3) з управління та організації взаємодії між представниками різних національностей в умовах поліетнічного
навчального колективу, спрямованого на розвиток толерантного, шанобливого й доброзичливого ставлення один до одного
студентів-іноземців із різних країн.
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Етноорієнтовані складники методичної системи лінгвокультурної адаптації визначаються на кількох рівнях, відповідно до структури інтегративної моделі пристосування рівнями
встановлення контактів, компонентами (цільовий, діагностичний, змістовний, індивідуально-особистісний, поведінковий,
діяльнісний, професійно-орієнтований, рефлексивний), а також
видами звикання, найбільш актуальними для певного національного контингенту іноземних учнів [4].
Опрацювання наукових джерел показало, що під час створення етноорієнтованої системи лінгвокультурної адаптації
треба спиратися на такі положення: 1) освітній мігрант розглядається як субʼєкт освітнього процесу за носія певної етнічної
лінгвокультури; 2) інофон піддається адаптаційним процесам
(психологічної, соціокультурної, дидактичної та іншим видам
адаптації) протягом усього навчання у виші; 3) адаптація етноспецифічна, тобто для представників певних регіонів та етносів можна виділити загальні труднощі пристосування до іншомовного освітнього простору й соціокультурного середовища,
що випливають з їхніх етнокультурних та етнопсихологічних
рис; 4) мова навчання є не тільки об’єктом учення, але й інструментом адаптації й соціалізації іноземної молоді; 5) впровадження в процес іншомовного навчання адаптаційних методик,
які розробляються на базі етноорієнтованого й системного підходів, дасть змогу інтенсифікувати процес мовної освіти представників певного етносу, підвищити мотивацію, сприяти гармонійному розвитку індивідуальності й формуванню вторинної
мовної особистості, здатної до освітньої та професійної діяльності в умовах полілогу культур. Основна мета вищезазначеної
системи – формування мовної особистості студента як представника певної етнічної спільноти, адаптованої до іншомовного освітнього середовища й навчально-професійної діяльності нерідною мовою в умовах поліетнічного та полікультурного
осередку. Умовами застосування моделі є орієнтація на певний
етнічний контингент, іншомовне навчання в міжкультурному
середовищі, навчання в моно-/поліетнічній групі.
Ефективність застосування інтеграції етноорієнтованої
моделі лінгвокультурної адаптації в практиці навчання визначається за такими критеріями, які характеризують динаміку
процесу: предметно-мовний (готовність до сприйняття змісту
освіти); екзистенціальний (готовність до рішень прагматичних
завдань засобами вербальної та невербальної комунікації); індивідуально-особистісний (готовність до вербалізації особистого
світовідчуття і світосприйняття засобами мови країни перебування); лінгвокультурний (готовність до пізнання іноземної
лінгвокультури через нерідну мову), міжкультурний (готовність
сприймати процес навчання як процес міжкультурної комунікації, основний принцип якого ‒ принцип діалогу культур).
Знання особливостей етнічної групи забезпечить можливість вироблення єдиних методичних прийомів як у мовному,
так й в міжкультурному пристосуванні, допоможе встановити
з ними міцний й надійний «зворотний зв’язок». Етнокультурні портрети іноземних студентів, які складені на базі досліджень етнопсихологів, етнологів, психолінгвістів, дадуть
змогу виявити, оцінити й обґрунтувати правомірність поведінкових орієнтацій представників різних етногруп іноземних
учнів, розв’язувати складні проблеми міжособистісного спілкування в етнічно різнорідних навчальних групах, запобігати
конфліктним ситуаціям на міжнаціональному та релігійному
ґрунті, стабілізувати загальний сприятливий психологічний
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клімат й умови успішного оволодіння навчально-професійними компетенціями.
Висновки. Психолого-педагогічні та методичні дослідження адаптаційних процесів освітніх мігрантів показали, що
звикання інофонів до інокультурного освітнього середовища
залежить від їх належності до тієї чи іншої етнічної спільності, національної культури, навичок міжкультурної комунікації,
індивідуальних психологічних характеристик. Знання мови
стає одним із головних факторів, що впливають на труднощі
пристосування до нерідного лінгвокультурного середовища. Проєктування етноорієнтованої моделі лінгвокультурної
адаптації дасть змогу спрогнозувати труднощі певної етнічної
спільноти, інтенсифікувати процеси навчання й пристосування представників етногруп засобами іншомовного навчання
в умовах міжкультурної взаємодії, розвиток мовних здібностей
та компетенцій. Подальшого дослідження потребують етноспецифічні фактори, що впливають на формування й становлення
особистості молодої людини в умовах полілогу культур.
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Kartseva M. Ethnic cultural model of lingual cultural
adaptation of foreign students to multicultural educational
environment
Summary. The application of an ethnic-oriented
approach to the problem of training educational migrants
and their adaptation difficulties caused by ethnic psychological
and ethnic cultural characteristics are considered in the article.
The need to attach the factor of students’ ethnicity as a structureforming factor during the design of adaptation processes
of foreigners in the process of teaching a non-native language
is justified. It is proved that linguistic and cultural adaptation
is an important condition for realizing educational potentials
and aims to ensure a balanced development of language
abilities and competences. It is determined that the didactic
system of lingual cultural adaptation of foreign students is
based on cultural, integrated, personality-oriented, ethnic
psychological and competent approaches to foreign language
education. The content side of the ethnic-oriented model
of lingual cultural adaptation is provided by a combination
of pedagogical, psychological, methodological, ethnic cultural
and intercultural components. The psychological component
of the adaptive system is defined as information about cognitive
styles and the motivation structure, their ethnic-psychological
characteristics. Methodological component of this system
is implemented by selecting methods, techniques, methods
and means of training that are adequate to the ethnic cultural
portrait of foreign students and aimed at minimizing their
adaptation difficulties.
Ethnic cultural component is characterized as. component
of a complex ethnic-oriented description of the contingent for
linguistic and didactic purposes.
Generalized ethnic cultural portraits of foreigners,
knowledge of behavioral stereotypes, the peculiarity
of their educational and professional methods and skills,
their beliefs, traditions and customs will allow identifying,
evaluate and justify the legitimacy of behavioral orientations
of representatives of different ethnic groups of educational
migrants, to solve cognition problems of cognition
and interpersonal communication in ethnically heterogeneous
training groups, prevent conflict situations, stabilize the overall
favorable psychological climate and conditions for successfully
mastering educational and professional competencies.
Key words: foreign language, ethnic cultural,
lingual cultural, adaptation, foreign student.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПИСЬМОВІЙ НАУКОВІЙ МОВІ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Анотація. Стаття присвячена аналізу особливостей
викладання наукового письма як засобу ведення наукової
діяльності, що сприяє розвитку спеціальних компетенцій
у процесі наукового спілкування у студентів технічних спеціальностей як необхідного елемента підвищення рівня міжкультурної комунікації серед студентів і створення умов для
найбільш ефективного володіння іноземною мовою.
У дослідженні розглядається важливість розвитку конкретних компетенцій, які втягують учнів у мовну культуру і сприяють успішному написанню наукових текстів на
мові, яку вони вивчають. Викладання наукового письма
іноземною мовою в сучасній освіті є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівця на європейському рівні
освіти. Серед навичок, які розвиваються в групах студентів технічних факультетів університетів, які вивчають
англійську мову, аспірантів і дослідників, які готуються до
складання кандидатського іспиту з іноземної мови, наукове письмо набуває все більшого значення. Сучасний фахівець із технічних спеціальностей повинен добре володіти
науковим письмом як засобом ведення наукової діяльності.
Викладання наукового письма відбувається, коли студенти досить розуміють наукову літературу за своєю спеціальністю і виразно знайомі з основним курсом граматики англійської мови. Крім того, необхідно враховувати, що навчання
цього виду мовленнєвої діяльності відбувається в групах
майбутніх учених технічних спеціальностей, яким необхідно оволодіти спеціальними компетенціями. Ці дві обставини
становлять особливу задачу для вчителя як у виборі матеріалу, так і відносно принципів, якими необхідно керуватися
при навчанні та організації навчального процесу. При розвитку ключових і професійних компетенцій здійснюється
формування комунікативної особистості засобами іноземної
мови на основі комунікативної діяльності.
У статті зроблена спроба розглянути особливості
викладання наукового письма при навчанні іноземної мови
як засобу, пов’язаного з формуванням у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів спеціальних компетенцій, які будуть стимулювати наукове письмо
на мові, що вивчається.
Ключові слова: письмова наукова мова, компетенції,
інформативний аспект, наукова діяльність, наукові кліше, монологічний науковий виступ, топікові пропозиції,
структурно-семантична організація.
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Постановка проблеми. Навчання письмовій науковій мові
на іноземній мові в сучасній освіті є складником процесу формування фахівця європейського рівня освіти. Серед навичок
і вмінь, що розвиваються в групах студентів технічних факультетів університетів, які вивчають англійську мову, аспірантів
і наукових співробітників, які готуються до складання кандидатського іспиту з іноземної мови, навчання письмової наукової мови набуває все більшого значення. Сучасний фахівець
технічних спеціальностей повинен активно володіти письмовою науковою мовою, як засобом ведення наукової діяльності.
У статті робиться спроба розглянути особливості навчання письмовій науковій мові під час навчання іноземній мові як
засіб, пов’язаний із формуванням у студентів технічних спеціальностей ВНЗ особливих компетенцій, які дозволять успішно
здійснювати письмове спілкування на мові, що вивчається.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень в області ключових компетенцій (І.О. Зимня, А.В. Хуторський та інші) [4; 12] дозволяє виокремити кілька ключових
сфер пізнання і діяльності, до яких студенти будуть долучатися
в рамках наукового письма. Соціальна діяльність заснована на
цінностях і переконаннях, що характеризують окремого індивіда як члена (багато) культурної спільноти. Загальнокультурна обізнаність, розуміння соціальних і політичних процесів
(в тому числі міжнародних та міжкультурних), здатність приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність [9].
Знання, навички, вміння та способи наукової діяльності
пов’язані з інформаційно-комунікативним середовищем [3]:
володіння способами і знання закономірностей у рамках міжособистісної комунікації, комунікації в малих і великих групах,
масової комунікації [6]; володіння деякими з цих типів комунікації (відповідно до видів своєї діяльності), в тому числі іноземною мовою; вміння працювати з потоками наукової інформації
(осмислювати, переробляти, передавати іншим, обговорювати,
робити висновки, планувати й аналізувати реакцію, в тому
числі конкретні дії, враховувати комунікативну ситуацію) на
іноземній мові; вміння працювати з друкованими джерелами і технічними засобами, що дозволяють отримати потріб-
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ну інформацію; загальнонавчальні і навчально-пізнавальні
компетенції, здатність і готовність до безперервної освіти. Ця
компетентнісна область сприяє досягненню міжпредметних
результатів навчання, розвитку пізнавальних стратегій, «вміння
вчитися» [2]. Ця група включає в себе мотивацію і потреби особистості самостійно вдосконалювати свої наукові знання, навички та вміння на всіх етапах системи безперервної освіти [11].
Метою статті є дослідження необхідності формування
особливих компетенцій, які долучають студентів технічних
спеціальностей до мовної культури та сприяють успішному
здійсненню письмового наукового спілкування на мові, що
вивчається, як важливого елемента комунікативно-орієнтованого підходу під час навчання іноземній мові, для підвищення
рівня наукового спілкування студентів та створення умов для
найбільш ефективного занурення в наукове середовище.
Виклад основного матеріалу. При навчанні науковому
письму на іноземній мові у вищих навчальних закладах як і під
час шкільної освіти навчальний процес, як правило, складається з навчання сприйняття і розуміння іноземної мови на слух
(аудіювання), говоріння і читання. Письмо при цьому відіграє
службову роль: воно зазвичай є засобом закріплення нового
мовного матеріалу, а також використовується для відпрацювання орфографії вивчених усно слів.
В останні роки значна увага приділяється проблемі
наукового письма. Однак серед навичок і вмінь, що розвиваються у студентів технічних факультетів університетів,
які вивчають англійську мову, аспірантів і наукових співробітників математичних спеціальностей, які готуються до
складання кандидатського іспиту з іноземної мови, навчання
письмової наукової мови набуває дедалі більшого значення.
Це обумовлено, в першу чергу, практичною потребою: саме
письмова мова є основною формою наукового спілкування,
оскільки навіть при підготовці усної монологічної наукової
доповіді зазвичай потрібно заздалегідь підготовити її письмовий варіант. Багато особливостей цього варіанту зберігаються і в усному виступі.
Крім того, наукова письмова мова є важливим організуючим фактором: вона мобілізує всі ті знання лексики та граматики, якими вже володіють студенти; привчає їх до точності
та акуратності викладу своїх думок, що тягне за собою формування правильного наукового письмового мовлення англійською мовою. Створення наукового письмового тексту
є творчим процесом. Залучаючи студентів до механізму текстотворення, викладач тим самим пробуджує їх творчий потенціал, що значною мірою полегшує навчальний процес.
Навчання письмовій науковій мові відбувається тоді, коли
студенти в достатньо розуміють наукову літературу за фахом
і знайомі з основним курсом граматики англійської мови. Крім
того, навчання цього виду мовленнєвої діяльності відбувається в групах майбутніх учених технічних спеціальностей, яким
потрібно оволодіти особливими компетенціями. Ці дві обставини ставлять перед викладачем особливі завдання як щодо
відбору матеріалу, так і відносно принципів, якими потрібно
керуватися при навчанні та організації навчального процесу.
Приступаючи до створення наукового письмового тексту
(статті, доповіді, наукового огляду), студенти досить добре уявляють собі, про що вони писатимуть, що саме вони хочуть повідомити з цього приводу. Основна складність полягає в тому, що
вони не завжди вміють вибирати ті лінгвістичні засоби, які від-

повідали б науковому функціональному стилю на рівні прийнятих у сучасній науковій прозі стандартів.
Говорячи про науковий стиль мовлення, зазвичай підкреслюють своєрідність його лексики (термінології) і переважне
вживання в ньому деяких граматичних конструкцій (безособові і невизначені особисті конструкції, інфінітивні звороти,
пасивна форма і так далі). Однак науковий функціональний
стиль – явище багатопланове. Тому для створення стилістично коректного наукового тексту необхідно мати уявлення і про
його структурну синтаксичну організацію [12].
Відомо, що науковий текст має властиві йому закони
побудови, як зовнішні, так і внутрішні. Зовнішня структура
наукового тексту проявляється в його розподілі на частини,
відділи, глави, параграфи, пункти, абзаци; в специфічній
нумерації цих частин і їх заголовках; у наявності або відсутності вступу і висновку; в лаконічній або просторій формі
викладу матеріалу; іноді в досить складній системі викладення наукового матеріалу. Зовнішня структура тексту значною
мірою визначається жанром наукової літератури. Кожному
жанру (статті, доповіді, анотації, резюме, рецензії та іншим)
властиво своє співвідношення перерахованих структурних
елементів. Так, для анотації і резюме характерна стислість
викладу наукового матеріалу, наявність «топікових» пропозицій і кінцівок, навмисне вживання ключових слів. Для монографії – розчленування наукового тексту на окремі частини,
система посилань, докладні вступу і нестандартні форми
висновків. У доповідях спостерігається очевидний взаємозв’язок мети доповіді та форми її презентації [5]. Набір лексики і синтаксичних структур, які організовують зовнішнє
оформлення наукового тексту, досить стандартний і легко
піддається сприйняттю, навчанню і відтворенню. Внутрішня структура наукового тексту – його структурно-семантична
організація – є більш складною, і її розуміння, а тим більше
оволодіння нею, вимагають досить глибокого проникнення
в сутність процесу формування наукового тексту.
Науковим традиційно прийнято вважати текст, який спочатку був пристосований для навчальних цілей, текст, написаний для наукових потреб та створений за допомогою наукових
кліше [10]. Основне завдання, яке стоїть перед викладачами іноземної мови – це розвиток комунікативних здібностей
та компетенцій студентів. Для цього необхідно вивчати і впроваджувати нові методи і методики викладання [12]. У лінгвістичному аспекті наукові тексти все більш характеризуються
своєрідністю лексики: в них є багато кліше, наукових понять,
слів зі спеціальним професійним забарвленням, словосполучень, розрахованих на виникнення термінологічних зв’язків;
своєрідністю синтаксису: стислість пропозицій, фрагментарність. Також можлива тільки закінчена думка, перевага віддається простим реченням [2].
У науковому тексті поєднання і переплетення інформативного аспекту з модальним і комунікативним має свої особливості, зумовлені як спільною метою наукових текстів, так
і призначенням кожного конкретного тексту. Особливості
загального характеру вимагають повної, чіткої й економної
передачі певної наукової інформації, що відповідає цілі і науковій позиції автора. Призначення конкретного тексту пов’язане
з логіко-структурними особливостями, його актуальністю, місцем питання, яке описується у певному розділі науки, роллю
досліджень автора у цій сфері.
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Науковий фон реалізується через продуктивний словниковий
запас, до складу якого входять найбільш значущі наукові лексичні
одиниці, поширені в типових ситуаціях наукового письма, в тому
числі оцінна лексика для висловлення своєї думки, професійні
кліше [8]. Вони дозволяють проникнути в культуру наукового
спілкування, оволодіти науковою лексикою носіїв мови [4]. Важливу роль у досягненні сприйняття наукового тексту відіграє його
оформлення. Так, в сучасних підручниках монографія зображується у вигляді наукової статті, а стаття – у вигляді доповіді. Це
створює враження наукового характеру тексту [3].
У процесі культурної взаємодії відбувається зіткнення багатьох культур [7]. Однак читання і переклад, аналіз наукового
тексту не забезпечують можливості вільної розмови з носіями
мови. Спостереження авторів над науковою діяльністю, досвід роботи показують, що студенти, які мають хороші знання
з іноземної мови, не можуть вільно володіти основами наукової
письмової мови. Одна з причин цього явища полягає в тому, що
більше уваги приділяється читанню, а не письму. Друга причина здебільшого пояснюється тим, що мова професійно орієнтованих текстів викликає певні труднощі для викладача під час
навчання студентів письмовій науковій мові [1].
Висновки. Викладене дозволяє зробити висновок, що технічна освіта на етапі ВНЗу потребує формування різних компетенцій під час навчання науковому письму, а спочатку – загальнокультурних та загальнопрофесійних. На цьому рівні формуються
ключові компетенції, ставляться загальнопрофесійні завдання
з метою підготовки широкопрофільного фахівця в сфері технічної діяльності. Другий рівень – це рівень спеціалізації. В рамках
обраного профільного модулю студенти набувають професійних
компетенцій, які дозволять їм здійснювати професійну наукову
діяльність у вузькопрофесійній сфері, долучають студентів технічних спеціальностей до мовної культури і сприяють успішному здійсненню письмового наукового спілкування мовою, що
вивчається. При цьому другий (вузькоспеціалізований) рівень
опирається на перший, загально-професійний.
Узагальнюючи сказане, автори зазначають, що саме у процесі
розвитку ключових і професійних компетенцій здійснюється формування комунікативної особистості засобами іноземної мови на
основі комунікативної діяльності, що сприяє успішному здійсненню письмового наукового спілкування мові, яка вивчається.
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Ponomarenko N., Neustroieva G., Timchenko G. The
features of teaching scientific writing for the formation of
special competences among students of technical specialities
Summary. The article is devoted to the analysis
of peculiarities of teaching scientific writing as
a means of conducting scientific activity, which promotes
the development of special competences during scientific
communication among the students of technical specialities as
a necessary element for improving the level of cross cultural
communication among the students and creating conditions for
the most effective command of a foreign language.
The study examines the importance of developing specific
competences that engage students in the language culture
and encourage successful scientific writing in the language they
study. The teaching of scientific writing in a foreign language in
modern education is an integral part of the process of forming
a specialist at a European level of education. Among the skills
that are developing in groups of students of technical faculties
of universities studying English, graduate students and researchers
who are preparing to pass the candidate exam in a foreign
language, scientific writing is becoming increasingly important.
A modern specialist in technical specialties should be proficient
in scientific writing as a means of conducting scientific activity.
Teaching scientific writing occurs when students
sufficiently understand the scientific literature in their specialty
and are definitely familiar with the main course of English
grammar. In addition, it must be taken into consideration that
the training of this type of speech activity occurs in groups
of future scientists of technical specialties who need to master
special competencies. These two circumstances present
a special task for the teacher, both in the selection of material
and in relation to the principles that are necessary to be guided
in teaching and organizing the educational process.
The article makes an attempt to consider the features
of teaching scientific writing when teaching a foreign language
as a means associated with the formation of special competencies
among the students of technical specialties of universities that will
encourage scientific writing in the language they study.
Key words: scientific writing, competences, informative
aspect, scientific activity, scientific cliches, monologic scientific
presentation, topical sentences, structural and semantic organization.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЛАКУНАРНОСТІ
У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація. У статті йдеться про функціонування лакун
у мовному та мовленнєвому просторі як незмінного складника міжкультурної комунікації.
Інтерлінгвальні лакунарні одиниці розглядаються як
багатоаспектні формування, що виникають на стику мови
та культури. Особлива увага приділяється видам лакун, їх
кореляції в межах міжкультурного зв’язку.
Термін «лакуна» має у своїй основі багатоаспектне
підґрунтя. Тому способи дослідження цього поняття, його
функцій в межах сучасного лінгвістичного знання і наразі
викликають активні наукові дискусії. Пояснення лакунарного феномену відбувається за допомогою різноманітних
категорій та на різних рівнях мови.
Лакунарність доволі часто розглядається в парадигмі
функцій мови, основною із яких в такому контексті є саме
зображальна. Зображальна функція мови відіграє ключову
роль під час спілкування на стику культур. У такому разі
під лакунами мають розумітися лексичні пропуски (прогалини у системі мови), які мали б бути присутні в ній з огляду на зображувальну властивість слів. Тобто подібні відсутні слова мають певну мету, що полягає в одночасному
позначенні як об’єктів реальності, так і лексичної системи
самої мови, які відрізняються в парадигмі міжкультурної
взаємодії. Відсутність таких слів і має назву «лакуна».
Використання лінгвокультурологічного підходу до
розуміння феномену міжмовної лакунарності та функціонування лакунарних одиниць стає можливим завдяки аналізу екстралінгвальних чинників розвитку явищ та понять,
їх мовного вираження в межах зіставлюваних культур. При
цьому дослідження екзоетнічної лакунарності допустимо
лише з урахуванням особливостей культурологічного чинника, адже інтерлінгвальні лакуни можуть бути ідентифіковані лише під час контакту двох культурних фонів.
У ході дослідження виявлено, що аналіз міжмовних
лакун не є можливим без застосування лінгвокультурологічного підходу. Важливим питанням також є проблема
класифікації лакун з точки зору міжкультурного чинника.
Найбільш логічною та актуальною визнано чотирьохкомпонентну класифікацію культурологічних лакун: «нульові» одиниці культурного простору, суб’єктні лакуни, діяльнісно-комунікативні та власне текстові лакуни.
Різнопланову взаємодію різних етносів та культур
в межах лакунарного феномену та суміжних до нього
категорій визнано перспективним вектором подальших
досліджень.
Ключові слова: лакуна, міжмовна лакуна, лінгвокультурологічний підхід, лакунарність.

Постановка проблеми. Міжмовні лакуни є незмінним
складником міжкультурної комунікації. Наявність феномену лакунарності в межах однієї мови зумовлює специфіку її
семантики в межах культурної взаємодії етносів. Однак дефініційна суть цього мовного та мовленнєвого феномену не знайшла однозначності, що зумовлює відповідний інтерес наукової спільноти на сучасному етапі проведення лінгвістичних
досліджень у цьому напряму.
Актуальність дослідження об’єктивується значним інтересом сучасних лінгвістів-науковців до системно-функціонального дослідження мовно-культурного феномену лакунарності.
Загалом осмислення парадигм лакунології, її компонентного
складу, проблем моделювання мовних «пустот» не знайшло
однозначності думок у науковій спільноті. Не викликає сумніву і той факт, що дослідження денотатів імпліцитних зон мови
у контексті міжмовної комунікації є ледь не пріоритетним вектором дослідницької діяльності. Саме тому виникає нагальна
потреба в систематизації інформації щодо понятійного складника лакунарності та виявлення її багатоаспектного характеру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтерлінгвальна
лакунарність є важливим об’єктом дослідження з точки зору
осмислення за її допомогою категорії відсутності (на вербальному та невербальному рівнях) явища чи поняття (інформації)
та суміжних субкатегорій неідентифікованості, негації, заперечення, еліпсису, імплікації та комунікативного мовчання. Саме
тому дана тема знайшла значне відображення в філологічних
та лінгвістичних дослідженнях різного роду, як вітчизняних,
так і зарубіжних. Серед наукових надбань з даного питання слід
виділити праці таких науковців, як С.О. Швачко, Т.О. Анохіна,
Ю.Ю. Липатова, О.А. Огурцова, Ю.О. Сорокін, І.Ю. Марковина,
І.А. Стернін, Г.В. Чернов, А.А. Шунейко, Ж.П. Віне, Е. Астрід,
Г. Шредер, А. Ертельт-Фііт. Особливу увагу функціонуванню
та розвитку міжмовних лакун у межах лінгвокультурної системи приділяли такі дослідники, як Г.Д. Томахін, М.І. Онищук,
Є.В. Бердникова, Ю.Н. Караулов, Є.А. Ейнуллаєва та інші.
Метою статті є аналіз функціонування міжмовних лакун
у системі лінгвокультурного та міжмовно-комунікативного
знання з позицій компаративістики та мовних синхро-синергетичних концептів. Досягнення мети зумовило постановку
наступних завдань:
1) проаналізувати багатогранний понятійний складник
лакунарності з точки зору її мовного та мовленнєвого аспектів;
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2) дослідити лінгвокультурологічний підхід до розуміння
лакунарності;
3) проаналізувати багатоаспектний характер екзоетнічних
лакун;
4) систематизувати інформацію щодо лакунарного
метазнаку у сучасній міжкомунікативній теорії.
Виклад основного матеріалу. Процес міжкультурної
комунікації – важливий вектор сучасних лінгвістичних досліджень, у межах якого розвивається та функціонує поняття міжмовних лакун. Наявність чи відсутність лакунарного складника
в межах мов, що зіставляються, зумовлює наявність специфічних національно-культурних особливостей їх семантики.
Хоча термін «лакуна» і має в своїй основі міждисциплінарний характер, це не пояснює його складну понятійну диференціацію, адже неоднозначність розуміння, осмислення, «омовлення» та дослідження лакун виникає і в межах сучасного
лінгвістичного знання [1].
Для позначення цього поняття використовується ціла низка
суміжної термінології. Так, під феноменом лакунарності розуміють
словникові пропуски в зіставлюваних мовах, семантичні прогалини, наявність слів-реалій в одній мові та відсутність таких в іншій.
При цьому під реаліями необхідно розуміти об’єкти, соціокультурні явища, феномени історичного розвитку та особливості побуту, що є характерними для одного етносу, суспільства, цивілізації та зовсім «чужими» для іншого. А отже,
і відсутніми у мовах під час їх порівнянні.
Складність пояснення наявності та розвитку лакунарних одиниць полягає і в причинах їх виникнення. Наявність
слів-реалій та явищ, що вони позначають, в одній мові та їх відсутність в іншій – не є основою (єдиною причиною) та доцільним поясненням виникнення лакун. Лакунарні одиниці з’являються не лише в межах лексичного рівня мови і функціонують
не лише в синхронії, але і в діахронії, адже вони є «не пустоти,
а свідки золотого дощу ретроспекції» [2, с. 78].
Термін «лакуна» вперше був використаний канадськими
дослідниками Ж.П. Віне та Ж. Дарбельне. Лакуна (від лат.
«западина», «прогалина»), на їх думку, мала визначатися як
лінгвістичне явище, що виникає тоді, коли «слово однієї мови
не має відповідників в іншій мові» [3]. Подібне пояснення безсумнівно має в своїй основі раціональне зерно, однак потребує
певного уточнення, щоб запобігти виникненню проблеми співвідношення лакунарних одиниць та безеквівалентної лексики.
Таке уточнення надає науковець Ю.О. Сорокін, який вважає лакунарними одиницями лише ті, що виражають поняття,
не закріплені в нормовій системі зіставлюваної мови [4]. Тобто
передача таких понять відбувається через використання вільних словосполучень.
Під лакуною можуть також розглядатися не лише слова
та словосполучення, але і граматичні категорії. Такої думки
притримується науковець О.А. Огурцова, яка приділяє значну увагу не тільки вільним словосполученням, але і фразеологічним, сенс котрих мотивується лише їх компонентним
складником [5].
Дослідник І.Ю. Марковина також розглядає лакуну як певну невідповідність, що виникає під час зіставлення двох мов.
У цьому випадку важливо зазначити, що до уваги приймаються різні категорії культур, на основі яких і розвивалися мови:
поняттєва та емотивна [6, с. 43]. Додавання емотивності до
вивчення функціонування та розвитку лакунарних одиниць відкриває цілий спектр нового розуміння даного феномену.
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Лакуни є амбівалентними одиницями: вони одночасно
сприймаються як дещо екзотичне, незрозуміле, іноді – помилкове (енігматичне), та як те, що спричиняє певне непорозуміння між представниками різних культур (деструктивне). Звичайно, для подібного сприйняття екзоетнічної лакуни реципієнт
має вдатися до відповідного культурно-мовного аналізу (“mentalese” – рефлексії) [7].
Вищезазначена інформація вказує на те, що підхід до розуміння лакунарності у науковій спільноті має достатньо різноплановий характер. Саме тому під лакунами найчастіше розуміють саме комплекс розбіжностей та невідповідностей, що
виникає між контрастуючими мовними системами на різних їх
рівнях, та суттєво або частково ускладнюють розуміння повідомлення реципієнтом – представником відмінної культури.
Вивчення проблеми лакунарності передбачає більш широке тлумачення даного терміна, звертаючи увагу на сучасні
мовознавчі та лінгвістичні розвідки. Наразі дослідження лакун
зумовлено двома чинниками: аналіз лексики зіставлюваних мов
(як виняток, поведінкові та граматичні лакуни); факт того, що розгляд мовних та культурологічних лакун відбувається ізольовано.
При цьому важливим є те, що опис мовних (лексичних) лакунем доволі часто пов’язаний з аналізом саме культурологічних
явищ. Певна ізольованість дослідження лінгвокультурного аспекту розуміння лакунарності пояснюється глибинною констатацією
зв’язку мови та культури, їх взаємозалежного розвитку.
Більшість дослідників культурологічного аспекту лакунарного функціонування виділяють дві групи синхронічних
екзоетнічних лакун: лінгвістичні та культурологічні. Подібний
поділ зумовлений саме структурно-семантичним підходом до
аналізу лексичного складника зіставлюваних мов, характерними для якого є жорстке розрізнення понять, їх дослідження
в умовах повної ізоляції.
Такий підхід наразі не є прийнятним, адже сучасне мовознавство та лінгвістичні розробки більшою мірою пов’язують
різні аспекти аналізу слова (в тому числі і лакун), а не розподіляють і виокремлюють їх.
Як приклад, teamaker – «людина, що заварює чай»;
Fruhschoppen – «невелика компанія людей, які збираються
разом у неділю в першій половині дня в ресторані для того,
щоб випити та поспілкуватися»; Brown Betty – «традиційний
американський десерт, пудинг».
Особливо яскраво культурологічні лакуни проявляються
під час аналізу відмінного сприйняття абстрактних категорій представниками різних мов. Таким чином, американське
“He is my best friend” в українській мові в кращому разі може
трактуватися як «Він – мій хороший знайомий». Те, що відповідає категорії «дружба» в нашій мові, здебільшого відсутнє
в багатьох інших культурах [8, с. 275].
Як зрозуміло з вищезазначених положень, сучасне розуміння терміна «лакуна» значно розширило свої межі. Подібна
трансформація пояснюється фактом наявності тісного зв’язку
між мовою та культурою, який сприяє дослідженню і виявленню форм та видів їх кореляції саме через пошук та аналіз культурологічного пласту лакун двох мов, що порівнюються.
Наявність культурологічних лакун здебільшого є перешкодою для встановлення міжкультурної комунікації через існування у мові «прогалин», недомовленостей та незрозумілостей
для реципієнта. Саме тому важливою є проблема систематизації культурологічних лакун, їх детальної класифікації в межах
міжкультурного зв’язку.

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 41 том 2
Узагальнюючи досвід дослідників та напрацювання в сфері
лінгвокультурології, доцільно виділити найбільш логічну класифікацію культурологічних лакунарних одиниць:
1) Лакуни культурного простору. Дана група характеризується відображенням певних незбігів культурного фону двох
мов. Такі лакуни вказують на наявність невідповідностей в уявленнях та оцінках оточуючого простору та навколишнього світу двох представників різних культур.
2) Суб’єктні лакуни. Ця група об’єктивує культурні особливості лінгвокультурних спільнот, що порівнюються.
3) Діяльнісно-комунікативні лакуни. Як зрозуміло з назви,
ця група лакун виражає наявність відмінностей у діяльності
та практиках представників різних культур.
4) Власне текстові лакуни. Група культурних «прогалин»,
що виникає на основі аналізу специфічних особливостей самого тексту, його змісту, способу фіксації інформації, наявності
авторського стилю і так далі. Важливо зазначити, що зазначена
специфіка текстів також виникає на основі відмінностей різних
культур та світобачення їх представників [9].
Дана класифікація демонструє, що наведені види культурологічних лакун не обмежуються лише словниковими параметрами. Експлікація у цьому випадку потребує не лише лексему
в системі мов, що зіставляються, а й словосполучення, висловлювання та більш широкі текстові фрагменти.
Висновки. Міжмовний лакунарний феномен має значний
потенціал для подальшого дослідження в рамках сучасного
лінгвістичного знання про особливості функціонування інтерлінгвальних комунікативних систем.
Термін «лакуна» та феномен лакунарності має у своїй основі багатоаспектний характер, що породжує проблему визначення, дослідження та розвитку цього поняття на різних мовних рівнях зокрема та в межах компаративного мовознавства
загалом. Міжмовні лакуни можуть бути виявлені лише під час
зіставлення мов, що розвивалися на відмінному один від одного культурних фонах.
Дослідження інтерлінгвальних лакун, причин їх виникнення та розвитку не є можливим без застосування лінгвокультурологічного підходу. Такий підхід ґрунтується на необхідності
вивчення лакун з точки зору їх функціонального складника
в межах міжкультурних комунікативних процесів, впливу лакунарних одиниць на зрозумілість тексту для реципієнта, моделювання міжкультурних зв’язків з урахуванням мовних та позамовних «прогалин».
Отримані напрацювання дали змогу об’єктивувати важливість подальшого дослідження екзоетнічних ла кун в межах
контакту різних соціумів та культур. Питання лакунарної взаємодії та суміжних до неї категорій в межах культурного фону
належить до перспективних векторів наукового пізнання зазначеного феномену.
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Shvachko S., Yanenko Ye. The categorization of
lacunarity in the context of intercultural communication
Summary. The article deals with the functioning of lacunae
in the language and speech space as an invariable component
of intercultural communication.
Interlingual lacunar units are considered as multidimensional
formations, which arise at the interface of language and culture.
Special attention is paid to the types of lacunae, their correlation
within the framework of intercultural communication.
The term “lacuna” is based on a multidimensional
background. Therefore, the ways of studying this concept, its
functions in the framework of modern linguistic knowledge
cause the active scientific discussions nowadays. The
explanation of the lacunar phenomenon occurs through
different categories at different levels of language.
Lacunarity is often considered in the paradigm of language
functions, the main of which is the pictorial in this context. The
visual function of language plays a key role in communication
at the intersection of cultures. In this case, lacunae should
be understood as lexical gaps (gaps in the language system),
which should be present in it, considering the pictorial property
of the words. That is, such missing words have a specific
purpose, which is to simultaneously designate both the objects
of reality and the lexical system of the language itself, which
differ in the paradigm of intercultural interaction. The absence
of such words is called “lacuna”.
The use of linguistic and cultural approach to the understanding
of the phenomenon of interlingual lacunarity and functioning
of lacunar units becomes possible due to the analysis of extralingual
factors of the development of phenomena and concepts, their
linguistic expression within comparable cultures. At the same
time, the study of interlingual lacunarity is permissible only
by taking into account the peculiarities of the cultural factor;
because interlingual lacunae can be identified only with two
cultural backgrounds come into contact.
The study revealed that the analysis of interlingual lacunae is
not possible without the use of linguistic and cultural approach.
An important issue is also the problem of classification of lacunae
from the point of view of the intercultural factor. A four-component
classification of cultural lacunae: “zero” units of cultural space,
subject lacunae, activity-communicative and proper textual
lacunae is recognized both logical and relevant.
The diverse interaction of different ethnic groups and cultures
within the lacunar phenomenon and related categories is
recognized as a promising vector for further research.
Key words: lacuna, interlingual lacuna, linguistic
and cultural approach, lacunarity.
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