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8 квітня 2016 р. з нагоди оголошення 2016 року Роком англійської мови 

в Україні було проведено Міжуніверситетський Круглий стіл «Англійська 

мова у XXI столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу 

культур» між Національним університетом «Одеська юридична академія» та 

Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка у 

форматі відеомосту Одеса-Дрогобич за допомогою програми Skype. 

Організатором в Одесі виступили кафедра германських та романських мов, 

кафедра іноземних мов та кафедра прикладної лінгвістики НУ «ОЮА», а у 

Дрогобичі – кафедра германських мов і перекладознавства, кафедра практики 

англійської мови та Австрійський культурний центр. 

Урочисте відкриття круглого столу з боку Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка розпочалося вітальним словом 

проректора з науково-педагогічної роботи, кандидата фізико-математичних 

наук, доцента Шарана Володимира Лук’яновича, який наголосив на 

важливості знання англійської мови для майбутніх педагогів. З боку 

Національного університету «Одеська юридична академія» учасників вітав 

проректор з міжнародних зв’язків, професор, доктор юридичних наук 

В’ячеслав Олексійович Туляков, який сам продемонстрував блискуче 

володіння англійською мовою і закликав усіх до її популяризації, зокрема і 

серед студентів-юристів. 

Ініціатор круглого столу у Дрогобичі, професор Бабелюк О. А., щиро 

привітала усіх учасників зі знаковою подією у житті двох університетів та 

наукової спільноти в цілому. Адже вперше ідея скайп-конференції набула 

такого широкого масштабу серед науковців країни і уможливила новий спосіб 

наукової комунікації через миттєве подолання відстані і часу за допомогою 

програми Skype. Вона наголосила на тому, що тема круглого столу є 

суголосною основним стратегіям програми Go Global, яка визначає вивчення 

англійської мови як один із пріоритетів національної стратегії розвитку. У 

цьому зв’язку професор Бабелюк О. А. виголосила слова підтримки і подяки, 

які надійшли на адресу ректора Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка професора Скотній Надії Володимирівні від 

культурного аташе Шарі Бістранського та посла Сполучених Штатів в Україні 

Джефрі Паєта. У листі посол підкреслює, що університет є активним 

партнером програми Go Global, і висловлює сподівання на подальше успішне 

розширення інтернаціональних зв’язків Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка з іншими закладами освіти  

(у цьому випадку з Національним університетом «Одеська юридична 

академія») на шляху покращення навчання та вивчення англійської мови в 

нашій країні. 

У конференції взяли участь як знані професори і доценти, так і аспіранти 

та молоді вчені, магістри, студенти старших курсів. До дискусії Круглого 

столу долучилися 75 учасників з різних вишів України, де іноземна мова 

відіграє провідну роль у формуванні особистості молодого фахівця. Серед них 

Міжнародний гуманітарний університет, Одеський національний університет 

ім. І. І. Мечникова, Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Київський 

національний лінгвістичний університет, Київський університет Бориса 

Грінченка та ін. Відрадно, що тема круглого столу стала цікавою і для учених з 

ближнього зарубіжжя: Польщі, Молдови, Словаччини, Білорусі. 

 

 

На фото: учасники круглого столу з Дрогобицького державного 

педагогічного  університету імені Івана Франка 

 

Тема круглого столу настільки зацікавила колег з Львівського 

національного університету імені Івана Франка, що вони вирішили долучитися 

до дискусії особисто. Справді окрасою пленарного засідання стали доповіді 

наших львівських гостей, які добре відомі не тільки в Україні, але й за її межами. 

Серед них: доктор філологічних наук, професор Надія Андрейчук, професор 

кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. 

Автор монографії «Семіотика лінгвокультурного простору Англії 15-17 ст», яка 

виголосила доповідь англійською мовою, де зосередила свою увагу на 

інтердисциплінарному аспекті поняття «розуміння» у сучасних мовознавчих 

студіях. Слід відзначити і цікаву та добре продуману презентацію шановного 

професора. 

Більш ніж актуальною на вимогу часу була доповідь про 

лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти англійськомовної наукової 

комунікації доктора філологічних наук, професора Тетяни Яхонтової, 

професора кафедри англійської філології, організатора і натхненника літньої 

школи з англомовного наукового дискурсу, автора монографії «Лінгвістична 

генологія наукової комунікації». Не секрет, що написання англомовної 

наукової статті є нагальною проблемою для молодих науковців, тому дискусія 
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з доповідачкою вийшла далеко за межі заявленої теми і закінчилася проханням 

прочитати відповідний курс у стінах Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Дещо важкою для сприйняття, проте від цього не менш цікавою, стала 

доповідь про мовно-стилістичні інновації творів театру абсурду, кандидата 

філологічних наук, доцента Світлани Маркелової, доцента кафедри іноземних 

мов для гуманітарних факультетів. Світлана Маркелова є знаним фахівцем 

своєї справи, вона стажувалася в Орегонському університеті в рамках 

партнерської програми «Орегон-Львів», є співавтором курсу «Основи 

академічного письма: написання есе англійською мовою». Тому цілком 

закономірно, що тема викликала шквал запитань про онтологічну сутність 

абсурду, про те чи має все ж таки абсурд значення, про те як його віднайти, 

про різницю між нонсенсом і абсурдом. 

 

На фото: професор О.А. Бабелюк зачитує учасникам круглогу столу  

лист-вітання від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні 

 

Далі пленарне засідання продовжили фахівці Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Цікавою і самобутньою, перш 

за все завдяки яскравій презентації, стала доповідь про сучасні жанрові 

тенденції та принципи побудови англомовного художнього тексту ХХI 

століття, зокрема творів мешап жанру, доктора філологічних наук, професора 

Оксани Бабелюк, завідувача кафедри германських мов і перекладознавства, 

автора монографії «Принципи постмодерністського текстотворення сучасної 

американської прози малої форми». 
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На фото: доктор філологічних наук, професор М. Зимомря 

 

Серед пленарних доповідей слухачі з обох сторін особливо відзначили 

змістовну, насичену численними літературознавчими вкрапленнями, доповідь 

про роль перекладу у контексті переємності міжкультурної комунікації, 

доктора філологічних наук, професора Миколи Зимомрі, професора кафедри 

германських мов і перекладознавства, академіка академії вищої школи 

України. Доповідач так зачарував своїм шармом та воістину енциклопедичною 

ерудицією, що вийшов далеко і за межі теми, і за межі регламенту. Серед 

піднятих тем – особливості перекладу творів Й. В. Гете, екопереклад творчої 

спадщини Т. Шевченка, перекладацький доробок І. Франка, сьогодення 

українських перекладознавчих студій. 

На пленарне засідання у Національному університеті «Одеська 

юридична академія» теж були запрошені високоповажні гості. Серед них 

особливо тепло в обидвох залах вітали ученицю професора В. А. Кухаренко, 

ідейного натхненника і невтомну будівничу знану своїми науковими 

здобутками одеської наукової школи, доктора філологічних наук, професора, 

завідувача кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова Ірину Колегаєву. Відрадно, 

що і серед науковців Дрогобича багато хто захищав дисертації під чуттєвим і 

професійним керівництвом професора І. Колегаєвої. Доповідь «Мир – картина 

мира – язык: перцептивное VS когнитивное «ви дение» мира» викликала 

справжній фурор у науковій спільноті обох університетів та серед тих глядачів 

з інших вишів, хто спостерігав за перебігом подій за допомогою Skype зв’язку. 

Теза про те, що навколишній світ особливим чином сприймається через певні 

когнітивні лінзи (етноспецифічну, професійну, культурну), що знаходить своє 

відображення у мові, була схвально сприйнята аудиторією. Далі професор  

І. Колегаєва на прикладах блискуче продемонструвала дію кожної із 

зазначених лінз окремо.  
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На фото: учасники круглого столу Національного університету  

«Одеська юридична академія» на чолі з професором Н.В. Петлюченко  

та гості з ОНУ імені І.І. Мечникова професор І.М. Колегаєва  

та професор Т.І. Домброван 

 

Не менш інформативною була доповідь «Language from a Synergetic 

Perspective», виголошена англійською мовою, доктором філологічних наук, 

професором, професором кафедри граматики англійської мови Тетяною 

Домброван з Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Учасники круглого столу з цікавістю довідались про лінгвосинергетичну 

парадигму наукового знання, про важливість її застосування для вивчення 

мовних явищ у діахронії, зокрема і для історії становлення англійської мови. 

Зважаючи на той факт, що наукову аудиторію в Одесі складали науковці, 

які викладають англійську мову як іноземну (на відміну від Дрогобича, де, 

головним чином, були присутні фахівці-філологи), тут значна увага у 

доповідях була зосереджена саме на використанні англійської мови як 

іноземної у професійному (зокрема і юридичному) дискурсі. Серед них жвавий 

інтерес викликала доповідь «Английский язык и кризис методологии 

правопонимания», доктора юридичних наук, професора, проректора з 

міжнародних зв’язків, судді ad hoc Європейського суду з прав людини, член-

кореспондента Національної академії правових наук України Тулякова 

В’ячеслаава Олексійовича, який з власної практики знає про важливість 

англійської мови у професійній діяльності юриста. 
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На фото: проректор з навчально- педагогічної роботи В. Шаран,  

професор М. Зимомря ДДПУ імені І. Франка  та гості з Львівського 

національного університету імені І. Франка: професор  

Н. Андрейчук, доцент С. Маркелова, професор Т. Яхонтова.  

На екрані:  доповідає доктор філологічних наук, професор,  

завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови  

ОНУ імені І.І. Мечникова І.М. Колегаєва 

 

Відрадно, що на пленарному засіданні в Одесі піднімалися і проблеми 

загального мовознавства, як-от мова і суспільство у доповіді «Суспільство, 

мова, комунікація: соціологічні реверси ХХІ століття», доктора політичних 

наук, професора, декана факультету правової політології та соціології 

Яковлєва Дениса Вікторовича. 

Однак неабияку зацікавленість і пожвавлення серед слухачів викликала 

доповідь ідейного натхненника і вмілого організатора цього Круглого столу з 

боку Національного університету «Одеська юридична академія», доктора 

філологічних наук, професора Наталії Петлюченко, завідувача кафедри 

германських та романських мов. Тема доповіді «Немецкий пуризм vs 

английский доминаризм: Who Killed Whom?» відображає жорстоке 

протистояння між вдома домінуючими у світі мовами: німецькою та 

англійською. Оригінальні спостереження підкріплювалися цікавим 

ілюстративним матеріалом, а саме англійськими запозиченнями з сучасної 

німецької мови. Доповідачка вміло володіла аудиторією по обидва боки 

екрану, адже саме вона є автором монографії «Харизматика: мовна особистість 

і дискурс» і знаним фахівцем у галузі публічного мовлення.  

Загалом, на конференції було виголошено 15 доповідей англійською 

мовою та 60 – українською та російською мовами. У дискусії між учасниками 
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Круглого столу з обох боків було розглянуто широке коло питань від суто 

лінгвістичних проблем англістики у когнітивному, перцептивному, 

синергетичному, соціокультурному, полінаціональному, порівняльно-

історичному та дискурсивному аспектах до методологічних, а саме 

використання англійської мови у професійних дискурсах (правознавство, 

фізика, техніка, педагогіка, косметологія/естетична медицина, бізнес-

економіка), перекладацьких практиках та інноваційних технологіях навчання 

англійської мови за професійним спрямуванням. 

Особливу зацікавленість доповідачі виявили до теми англійських 

запозичень в німецькій, іспанській, українській мовах, зокрема у 

професійному мовленні спортсменів, а також особливостей функціонування 

окремих лексико-семантичних груп, фразеологізмів та концептуального боку 

англійської мови (вербалізація концептів CHARM, GENIUS, TEACHER, 

PERFECTION, LIFE/ DEATH). Своєрідною родзинкою Круглого столу стала 

секція, присвячена англійськомовному художньому тексту ХХI століття у його 

новаторській перспективі (постмодерністські наративні стратегії, ігровий 

абсурд, сучасний британський художній текст, еротичний роман Е. Л. Джеймс, 

роман К. Клива «LITTLE BEE», щоденникові тексти, міфи, графосеміотичне 

кодування поліфонічного роману та ін.). Не залишились поза увагою також і 

переклади англійською мовою творів І. Франка, Т. Шевченка, українські 

тексти про народні промисли, соціальна реклама. У галузі технологій навчання 

англійської мови за професійним спрямуванням було зроблено акцент на 

методиці формування мінімального словника, особливостях використання 

аудіовізуальних засобів, Інтернет-технологій, змішаному навчанню (blended 

learning). 

Тематика запропонованих секцій віддзеркалила специфіку англійської 

мови як способу мислення, професійної комунікації та діалогу культур у 21 

столітті у широкому розмаїтті підходів до її вивчення та використання у 

сучасному глобалізованому житті. 
 

Лопушанський Я. М. 

кандидат філологічних наук, доцент, 

директор Австрійського культурного центру 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 
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СЕКЦІЯ 1. 

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 

АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 

 

 

Bagach I. G. 

Candidate of pedagogical sciences, 

Associate professor of the chair of Romanic and Germanic philology  

Cherkassy State Technological University 

 

THE STRUCTURE AND THE DOMINANT DERIVATION MODELS 

OF THE ENGLISH MASCULINE ANTHROPONYMS 

 

Anthroponymics as a branch of onomastics studies the system of personal, family 

names and nicknames. Personal names refer to the everyday vocabulary of the 

people, they are a part of their history, culture, religion and social life. Personal 

names carry out different functions: differential, traditional, social and protection.  

English proper names present a great interest as they reflect moving forces and 

trends of historical development of the English and the American peoples and their 

social and religious outlook.  

Personal names represent a specific group of nominating units from the point of 

view of their structure. Anglo-Saxons had only one name, which could be simple: 

Froda (wise, old), Hwita (white, bright) or compound: Edgar (possession + spear), 

Aethelbeold (noble + bold) [6, 65-67].  

Simple names were driven out by complex, two-component ones. Since the  

18
th

 century, they have not been found in the range of English proper names [2, 10]. 

Nowadays compound personal names dominate because compounding is one of 

the most productive ways of word-formation in nouns.  

The structure of modern English masculine personal names may be as follows: 

noun + noun: Hildebrand (battle + sword) or noun + adjective: Baldwin (bold + 

buddy).  

Exploring the issue of formation of English personal names, it is worth 

remembering that «the history of the English language shows that the compounding 

should be recognized the second most important and productive way of word 

formation in English mainly in the field of adjectives and nouns. Its activity was not 

kept at the same level in all periods оf the English language development. Especially 

high it was in the Old English period of the language development» [1, 70].  

Complete forms of anthroponyms have derivatives, which are used mainly in the 

treatment of persons in an informal environment. Obviously, it is impossible to 

count the number of derivatives; it is explained by the nature of their functioning: 

the creators’ fantasy in referring to their friends, loved ones, relatives and children is 

boundless. The most popular derivatives are those formed morphologically.  
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The aim of this investigation is only to complete personal names; therefore,  

I mention here that the main patterns of derivation are shortening and affixation.  

By means of shortening, shortened names are formed: Ben < Benjamin,  

Dan < Daniel, Earn < Earnest, Fran < Francis, Gil < Gilbert, Kris < Kristopher,  

Mat < Mathew, Ted < Theodore.  

Affixation models are widely used for creating hypocoristic or diminutive forms 

of names: Danny < Dan < Daniel, Jimmy < Jim < James, Baldy < Bald < Archibald, 

Lexy < Lex < Alexander, Neddy < Ned < Edmund.  

Reduction as a way of formation of derivatives involves the beginning 

(apheresis), middle (syncope) and end (acope) of the original name:  

– apheresis: Tony < Antony; Brand < Hildebrand; Fred < Alfred, Bert <  

Herbert, Gilbert, Robert;  

– syncope: Austin < Augustin, Arne < Aryan, Ike < Isaac;  

– acope: Fred < Alfred, Alec < Alexander, Burt < Burton, Clay < Clayton.  

The peculiarity of the masculine anthroponym derivation lies in the fact that 

affixation acts as a kind of secondary derivation with respect to reducing and is not 

usually used without it, except for a few hypocoristic personal names: Johnny, 

Lukie, Markie, formed from one syllable full names John, Luke, Mark.  

Hence, the formation of the English derivatives can be represented as follows: a 

full name (Daniel) > a reduced name (Dan) > a hypocoristic name (Dany).  

Therefore, reduced names can be called primary derivatives and hypocoristic 

names, consequently, secondary ones. Reduction was widely used by Anglo Saxons: 

Eda < Edwine < Edwin.  

Observations on the functioning of personal names in belles-lettres, as well as 

analysis of the personal names in bilingual and monolingual dictionaries, show that 

almost all personal names have diminutive variants.  

All researchers unanimously note that among the diminutive suffixes used to 

express the emotional connotation in the English language the most productive 

diminutive suffixes are: -y, and -ie: Timothy, Timmy, Timmie; Richard < Richy  

< Rickie [3; 4].  

After the Norman conquest of England the Old French diminutive suffixes -el, -et, 

-in, -on, -ot penetrated into the English language and hypocoristic or diminutive 

names were formed: Hamel, Hamelin, Hamelet, (<Ham < Hamon (d) + -el, -in, -el, -

ot); Barelot, Bartelet (< Bart < Bartholomew + -el, -et).  

At the same time, the English suffixes -cock (Adcock), -kin (Malkin) were also 

used for the formation of secondary derivatives. They were productive in the 11
th
 – 

14
th

 centuries. Now they can be found in the names of the Middle English  

period: Atkin (< Ad < Adam + -kin); Tomkin (<Tom < Thomas + -kin); Bancock  

(< Bab < Barbara).  

Since the 15
th

 century hypocoristic masculine and feminine anthroponyms have 

been formed by means of productive suffixes -ie and -y, for example Willie,  

Willy < William; Timmie, Timmy < Timothy; Rickie, Ricky < Frederic, Richard; 

Maurie, Maury < Maurice.  
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Originating in Scotland, these suffixes gradually penetrated from the sphere of 

anthroponyms into the sphere of common nouns, for example birdie, bookie, doggie, 

granny, lassie and nightie [6].  

It should be noted that currently there is a tendency to use derivatives in business 

settings, at meetings, sessions, press conferences, public speeches and in the press 

alike. Derivatives are gradually becoming legal official names used together with the 

accompanying words of courtesy such as honorable, reverend, doctor, mister. For 

instance, Dr. (doctor) Billy, Hon. (honorable) Jimmie, Rev. (reverend) Ikie [5].. 
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ПОЛИНАЦИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КАК ПЛЮРИЦЕНТРИЧНАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРА 

 

Существует значительное количество терминов, которые характеризуют 

экзистенцию и функционирование английского языка в современном 

поликультурном универсуме. Приведем отдельные (наиболее 

употребительные) из них: национальный, интернациональный, национально 

негомогенный, полиэтничный, полинациональный, плюрицентричный, мировой, 

Global Language, международный, язык межэтнического общения/язык 

межнационального общения, язык межкультурного глобального общения, 

Lingua franca, язык-посредник, язык-макропосредник, макросистема, 

поливариантная языковая система и др. 

Терминология, приведенная выше, освещает определенные стороны 

генезиса, состояния и функционирования данной современной 

лингвокультуры, но не охватывает полостью все ее аспекты.  

В данной работе изучаемый лингвальный культурный феномен мы 

титулируем полинациональным. Современные ученые трактуют данное 

понятие следующим образом: «единая макросистема, существующая в виде 

ряда практических реализаций», говоря о практических реализациях 

рассматриваются варианты единой, интегрированной, целостной 

полинациональной языковой системы [1, с. 17]; полинациональный язык 

существует в ситуации «когда две и более нации (национально-

государственные общности) используют в качестве национального и 

официального (государственного) язык, который в лингвистическом плане, то 

есть с точки зрения сущности своей структуры и субстанции, является 

единым» [2, с. 74]; одной из сигнификантных характеристик 

полинационального языка является «состояние неидентичности», а значит 

экзистенция национально-культурных и национально-специфичных 

конституентов, таким образом, данную лингвокультуру возможно 

репрезентовать как «совокупность национальных вариантов языка» [3, с. 23]. 

Отдельные ученые (Андре Мартине 1963), отождествляя полинациональный и 

национально негомогенный язык отмечают, что данные идиомы как единство 

выражаются в том, что «язык может не быть идентичным самому себе на всей 

территории своего распространения и не предопределяет обязательного 

тождества их национальных ипостасей» [Мартине А. 1963, с. 393 цит. по 4,  

с. 4]. Современный ученый Е.А. Миронова соглашаясь с мнением 

французского лингвиста Андре Мартине подтверждает неидентичность 

полинациональной лингвокультуры, которая отчетливо эксплицирована в 

национально-территориальных вариантах: «неидентичность языка самому себе 

в зависимости от его национального носителя определяет выявляемые 
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разновидности в качестве национальных вариантов данного языка» [4, с. 87]. 

Таким образом, на основании выше изложенного, подчеркнем, что 

полинациональный язык представлен суммой отдельных национальных и 

территориальных (региональных) вариантов, которые, в свою очередь, 

являются самостоятельными, равнозначными, равноценными и 

равноправными лингвокультурными дифференцированными системами. 

Исходя из изложенных выше умозаключений, нам представляется, что 

полная всесторонняя детерминация понятия «полинациональный английский 

язык» может быть выполнена синтезом вышеприведенных дефиниций. 

Под полинациональным английским языком мы понимаем 

плюрицентричную экзистенцию поливариантной языковой системы, которая 

представлена производными национально-территориальными вариантами 

(национальные варианты – это производные «первичные» варианты/ 

разновидности согласно теории О.Е. Семенца [5, с. 14] или «варианты 

внутреннего круга» согласно теории Браджа Качру [6, c. 3-8] или «norm-

producing» – «нормообразующие» варианты согласно материалам 

энциклопедии Девида Кристала [7, c. 359]); территориальные варианты – 

производные «вторичные» варианты или «варианты внешнего круга» или 

«norm-developing» – «норморазвивающие»), которые являются 

равноправными, равнозначными самостоятельными лингвоструктурами, 

функционирующими на/в различных гео-, социо- и культурных пространствах, 

территориях, условиях .  

К полинациональному языку в контемпорарных условиях относят 

следующие лингвокультуры: английский, немецкий, французский, арабский, 

испанский, русский, они обслуживают не один этнос/социум, а несколько, 

например, английский язык имеет поливариантную или плюрицентрическую 

структуру и функционирует в качестве производных национальных вариантов 

в таких странах, как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, в качестве 

производных территориальных вариантов – в ЮАР, Индии, Малайзии, Шри 

Ланке, Пакистане, Сингапуре, Намибии, Кении, Танзании и др. 

Плюрицентричная лингвокультура представлена широкой экстрапооляцией 

на географическом пространстве независимых стран, этносы которых владеют 

нормами данной лингвокультуры, и которые представлены производными 

стандартными вариантами (как первичными, так и вторичными). Варианты 

плюрицентричной лингвокультуры сохраняют «единую общность в рамках 

единого языкового пространства» и в тоже время репрезентируют 

национально-культурные и национально-специфические черты в 

литературном варианте). Данный вид лингвальной системы может быть 

представлен как де-юре, так и де-факто. Первый вид репрезентирует 

кодифицированную форму лингвокультуры: словари, грамматические 

справочники, литературные произведения. Второй вид смоделирован на 

аксеологической норме лингвокультуры [8]. Исследуя фактический материал, 

отметим, что к первому виду принадлежат все производные первичные 

национальные варианты полинационального английского языка (AmE, CaE, 
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AuE, NZE) и один из производных вторичных – SАfE , ко второму типу – 

производные вторичные (InE, SgE, KeE). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ 

 

У фокусі уваги сучасної когнітивної лінгвістики перебувають процеси 

концептуалізації, когнітивні структури, вербальне втілення ментальних 

сутностей. На думку багатьох науковців, концепту притаманна складна 

структура (Ю. Степанов, Н. Арутюнова, М. Болдирев, С. Жаботинська, О. 

Кубрякова, А. Приходько, А. Мартинюк та ін.). Дослідження в межах 

когнітивно-дискурсної парадигми виокремилися в особливу течію 

концептуального аналізу. Концептуальний аналіз, у свою чергу, відрізняється 

від когнітивного аналізу Р. Джекендоффа чи Р. Ленекера та від традиційного 

семантичного аналізу. У той час як зазначені типи дослідження здійснюються 

на рівні узагальнення, зокрема, когнітивний аналіз спрямований на визначенні 

структур знань, концептуальний аналіз має на меті встановлення 

концептуальної структури, яка схована за мовною формою. Для 

концептуального аналізу вербалізованого концепту з-поміж інших важливим 

аспектом є визначення сполучуваності одиниць, що сприяє розкриттю повного 

обсягу концептуальної структури досліджуваного концепту.  

Концептуальний аналіз включає традиційний семантичний аналіз 

(інтерпретація лексикографічних дефініцій), когнітивний аналіз (розкриття 

більш конкретних значень екстенціоналів досліджуваних одиниць) і 

моделювання концептів вищого порядку. Підтримуємо думку О. С. Кубрякової 

про відмінність вербалізованих та невербалізованих концептів у 

концептуальній системі людської свідомості і неможливості структурування 

концепту людської свідомості до його вербалізації в мові. Науковець зазначає, 

що концепти в концептуальній системі людської свідомості вивчаються у 

вигляді гештальтних оперативних одиниць нашої свідомості і не потребують 

структурування під час їх використання в різних ментальних процесах [1, 49].  

Структурування вербалізованого концепту часто є лінгвістичною 

процедурою, що реконструює вибір чи творення імені концепту і визначає 

його віднесеність до того чи іншого домену знання, включення до нього 

оцінних і когнітивних характеристик. Таким чином можна відтворити 

концептуальні структури, що виникають у свідомості і вербалізуються у мові.  

Залежно від мети концептуального аналізу, як правило, використовується 

своєрідна ієрархія підходів. На найнижчому рівні перебуває компонентний 

аналіз, що полягає у виявленні мінімальних складників значення номінативної 

лексеми концепту (диференціальних сем). Наступним кроком є дефініційний 

аналіз, що ґрунтується на роботі з низкою лексикографічних визначень і 

спрямований на виявлення спільних одиниць у дефініціях досліджуваної 

номінативної лексеми (слів-ідентифікаторів). Розвиток когнітивної семантики 

уможливив продовження такого аналізу задля пошуку структур знання, 

втілених мовною формою. Акцент робиться на вивченні екстенсіоналів 
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значення номінативної одиниці концепту і тих знаннях, що входять у 

семантику мовної одиниці або асоціативно пов’язані з її змістом, і можуть 

виявитися завдяки інференціям. Для диференціації таких структур знань 

необхідно оперувати широким мовним матеріалом і виходити за межі 

лексикографічних видань. Найвищий рівень дослідження включає аналіз, що 

узагальнює результати когнітивного аналізу і знаходить спільний знаменник з 

усіх попередніх спостережень. Він підводить підсумки щодо концептів вищого 

порядку, ніж ті, що відтворені у словникових дефініціях номінативної лексеми. 

Концептуальний аналіз дає змогу визначити сполучуваність мовної одиниці, 

що вербалізує концепт, з іншими одиницями мови, які за вимогами їх 

нормативного вживання в певній мові повинні відповідати їх узгодженості з 

концептуальною структурою номінативної одиниці концепту, що має з іншими 

одиницями той чи інший тип зв’язку (сполучуваності). Констатуємо, що 

концепт – окрема одиниця концептуальної системи людської свідомості, яка 

має у мові своє вербальне втілення.  

Не можна оминути увагою антропоцентричний характер мови, що дозволяє 

розглядати вербальне втілення концепту у його зв’язку з концептуальною 

системою людини. Б. Серебреніков вважає, що мовна картина світу виконує 

дві основні функції: 1) позначає головні елементи концептуальної картини 

світу; 2) експлікує засобами мови концептуальну картину світу [2, 89]. Далі 

автор наполягає на розмежуванні двох картин світу – концептуальної та 

мовної. Концептуальна картина світу багатша й різноманітніша, ніж мовна 

картина світу. Незважаючи на відмінність цих двох картин світу, вони тісно 

пов’язані одна з одною. Свідомість – це знання, що функціонує в процесі 

освоєння дійсності людиною [2, 106]. Звідси робимо висновок, що змістом 

свідомості є концептуальна система людини, яка нею усвідомлюється і 

вербалізується системою знаків.  

Перспективи використання концептуального аналізу у сучасних 

лінгвістичних не викликають сумніву, так само, як і необхідність дослідження 

проблем категоризації та концептуалізації дійсності. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОЗНАК МОВЛЕННЄВИХ ПАУЗ 

 

Поліфункціональна природа паузи [6-8] як специфічного енергетичного 

явища комунікації, що сигналізує про рівень емоційно-прагматичної енергії 

мовця і дає поштовх до збудження когнітивних процесів у психічній сфері 

реципієнта, набуває статусу потужного засобу сугестивного впливу на 

співрозмовника. Саме тому й виникає необхідніть у розгляді її енергетичних 

ознак, які беруть участь у породженні й декодуванні пауз комунікантами.  

Зазначимо, насамперед, що у процесі комунікації мозок індивіда 

опрацьовує, структурує й накопичує різну за джерелами і природою її носіїв 

зовнішню інформацію [2, 192-204]. При цьому імпульси, які активізують 

енергію й мотивацію мовленнєво-мисленнєвих, а також фізичних дій індивіда, 

зароджуються у сфері позасвідомого, психофізіологічна енергія якого і 

забезпечує здійснення всіх без винятку тісно між собою пов’язаних розумових 

процесів емоційного й когнітивного характеру [2, 206].  

Логічно припустити, що мовленнєві паузи, залежно від рівня їх зародження 

у психіці адресанта (свідомість, підсвідоме, позасвідоме), актуалізуються в 

комунікації під впливом різних за фізичними параметрами нервових імпульсів, 

інформаційно-енергетична маніфестація яких сприймається й селективно 

декодується нейронними популяціями, які керують функціонуванням цих 

рівнів психіки адресата. Інакше кажучи, паузи, породжувані свідомістю, 

підсвідомим або позасвідомим мовця, декодуються на відповідних рівнях 

психіки слухача.  

Таке розуміння тісно взаємопов’язаних між собою процесів породження та 

декодування пауз у комунікації уможливлює їхню систематизацію за 

критерієм рівня породження паузи психікою мовця. Скориставшись цією 

можливістю, ми і ввели у вербальну класифікацію психоенергетичних ознак 

пауз озвученого мовлення три їхні основні класи, ідентифіковані відповідно до 

рівнів породження самих пауз психікою мовця – свідомість, підсвідоме, 

позасвідоме.  

Аналіз наукових уявлень про психоенергетичну природу породження пауз 

показав, що енергетика, яка їх продукує, суттєво залежить від емоційного 

стану мовця. У зв’язку з цим, більшість лінгвістів схильна поділяти все відоме 

розмаїття пауз озвученого мовлення на два укрупнені класи: логічні й емоційні 

паузи.  

Водночас, традиційна диференціація пауз на логічні й емоційні уможливлює 

класифікацію основних ознак логічних пауз відповідно до існуючих вимог  

[3, 110-118]. У вербальній формі чотирирівнева система класифікації 

зазначених ознак має такий вигляд: за природою породження: 1) логічні паузи; 

за ступенем заповнення: 1.1) незаповнені, 1.2) заповнені; за локалізацією в 
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тексті: 1.2.1) міжфразові, 1.2.2) внутрішньофразові, за локалізації всередині 

фрази: 1.2.2.1) міжсинтагменні, 1.2.2.2) внутрішньосинтагменні.  

Таким чином, у межах загальної системи ознак мовленнєвих пауз 

класифікацію ознак логічних пауз можна розглядати як одну з її автономних 

підсистем. Видається цілком природним, що другою автономною підсистемою 

повинна стати класифікація ознак емоційних пауз.  

Нагадаємо, що емоції під час читання передаються інтонацією та 

психологічними паузами [5, 101], що створюють емоційне тлумачення тексту 

й виокремлюють додаткові відтінки повідомлення. При цьому психологічна 

пауза не залежить від законів логічного членування тексту: вона може 

з’явитися там, де логічно і граматично неможливо зробити зупинку [1, 148]. 

Психологічні та емотивні паузи транслюють почуття мовця, його бажання 

надати слову особливої ваги, передають його мовчазний вербальний смисл і 

слугують для приверенення уваги слухача. За К. С. Станіславським, якщо без 

логічної паузи мовлення стає безграмотним, то без психологічної, яка містить 

багатий внутрішній зміст, воно стає мертвим. Підкреслюючи роль 

психологічних пауз у мовленні, він зазначає, що вони «...вміють довести те, що 

недосяжно для слова, і зазвичай діють у мовчанні набагато інтенсивніше і 

тонше, ніж саме мовлення» [4, 87].  

Аналізуючи термінологічну можливість формування другої автономної 

підсистеми загальної вербальної класифікації ознак мовленнєвих пауз, 

зазначимо, що паузи розглянутого вище класу ознак доцільно називати 

емоційними паузами.  

Наведена у вербальній формі чотирирівнева система класифікації основних 

ознак емоційних пауз набуває такого вигляду: за природою породження:  

2) емоційні паузи; за ступенем заповнення: 2.1) незаповнені, 2.2) заповнені; за 

локалізацією в тексті: 2.1.1-2.2.2) такі, що спонтанно варіюють; за 

локалізацією всередині фрази: 1.2.2.1) міжсинтагменні, 1.2.2.2) внутрішньо- 

синтагменні.  

Таким чином, для формування загальної класифікації ознак мовленнєвих 

пауз достатньо об’єднати першу та другу структуровані нами автономні 

підсистеми ознак логічних і емоційних пауз.  

Характеризуючи в загальних рисах описану вище чотирирівневу 

класифікацію ознак мовленнєвих пауз, можна стверджувати, що структурна й 

сутнісна її основи не суперечать найважливішій методологічній вимозі 

збереження наступності науково-лінгвістичного знання.  

Розуміючи важливість пізнання психоенергетичної специфіки мовленнєвих 

пауз у комунікації, постала необхідність відображення в класифікації 

особливостей і характеру їхнього породження. Тому в якості критерію для 

такої систематизації був прийнятий характер породження самих пауз, який 

визначається тими сферами духовного буття психіки індивіда, в яких 

відбувалося його мислення, що в кінцевому рахунку сприяли актуалізації того 

чи іншого виду мовленнєвої паузи.  

Зазначимо тут, що характер породження мовленнєвих пауз може 

визначатися як логічним мисленням сфери свідомості індивіда, так і іншими 
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видами його мислення: емоційним, властивим сфері його екзистенції, 

емораціональним, що має місце в його ментальній сфері, і раціональним, яке 

продукується трансцендентною сферою його психічного буття. При цьому 

саме від сфери зародження паузи і залежить характер актуалізації самої паузи і 

ті ознаки, за якими лінгвісти його ідентифікують.  

Отже, оскільки психічна енергія людини забезпечує перебіг усіх без винятку 

процесів її мовленнєво-мисленнєвої діяльності, то маємо всі підстави для 

введення в нашу класифікацію критерію психофізіологічної природи 

породження мовленнєвих пауз. Це уможливлює шляхом проведення 

міждисциплінарного дослідження встановлення ступеня переважання в 

породженні пауз психічної енергії мовця (від енергії інстинкту через енергію 

станів, емоцій і почуттів до енергії, що забезпечує роботу свідомості) або його 

фізіологічної енергії, позаяк результат їхньої дії зумовлює не лише перепад 

інтонаційних параметрів мовлення на межах актуалізації паузи, але й 

різновиди паралінгвальних засобів (рухів, поз, міміки, жестів і т.п.), що її 

супроводжують.  

Водночас, убачається передчасним уважати проблему класифікації 

енергетичних ознак паузи вирішеною. Навпаки, виходячи із загальновідомих 

законів генезису наукового знання, можна з упевненістю сказати, що проблема 

лише постала в усій її складності.  

І тим не менше, труднощі логіко-методологічного характеру, що виникають 

при визначенні зв’язків між елементами обґрунтованої класифікації, можуть 

бути вирішеними. Для цього необхідно розширити можливості запропонованої 

класифікації як теоретичного інструментарію наукового пізнання шляхом її 

перетворення в системну матрицю. У боковину такої матриці слід увести всі 

елементи класифікації, а в її головці розмістити шкали експериментально 

встановлених фізичних параметрів просодичних засобів, які беруть участь в 

актуалізації конкретних видів мовленнєвих пауз. Згідно з методологічними 

вимогами, у ролі шуканих параметрів повинні виступати певні комплекси або 

окремі просодичні характеристики, які мають розмірності фізичних величин.  

Таким чином, обгрунтована класифікація психоенергетичних ознак паузи 

здатна слугувати основою подальшого наукового формування узагальненої 

матриці енергетичних ознак мовленнєвих пауз, перспективність якої полягає в 

її потенційній можливості відігравати роль методологічного інструментарію 

організації, координації і проведення міждисциплінарних 

експериментальнофонетичних досліджень психофізіологічних особливостей 

породження й декодування пауз комунікантами.. 
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АРГУМЕНТАЦІЯ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ДИСКУРСІ 

 

Аргументація у законодавчому дискурсі, на відміну від аргументації у 

формальній логіці, не обмежується зазначенням істини, вона ставить своїм 

завданням стимулювання конкретних практичних дій, тобто здійснення 

мовленнєвого впливу на адресата таким чином, щоб він добровільно виконав 

очікувані адресантом дії.  

Законодавчий дискурс є видом аргументативного дискурсу, який включає 

мовні одиниці та мовленнєві конструкції, невербальні компоненти та фактори 

екстралінгвістичного характеру, що використовуються та враховуються 

аргументатором з метою максимального переконуючого впливу на реципієнта. 

Особливість законодавчого дискурсу полягає у жорсткій фіксації ролей в 

аргументативній ситуації та моделей мовної поведінки, призначеної для 

кожного з учасників комунікативної події.  

Аргументативна ситуація передбачає спрямованість на вирішення конфлікту 

вербальними засобами. Однак, поняття аргументативного дискурсу дозволяє 

враховувати невербальні аспекти комунікації, а також цілий набір 

аргументаційно-релевантних немовних компонентів, зокрема антропологічні 

та соціальні фактори. Це сприяє актуалізації аргументативної ситуації з 

урахуванням інтерактивного характеру комунікації. Таким чином, протиріччя, 

що знаходить своє відображення у когнітивному або аксіологічному конфлікті, 

та протиставлення як когнітивне моделювання повідомлення є важливими 

характеристиками аргументативного дискурсу, що значною мірою визначають 

особливості його функціонування.  

Мовні засоби вираження аргументаційного змісту, зокрема, на лексичному 

та синтаксичному рівні, є особливо важливим аспектом комунікативної 

компетенції. Без знання оптимальних засобів експлікації думки та 

концентрації змісту висловлювання неможливе успішне розв’язання 

комунікативних завдань аргументації, а саме – процесів переконання. Знання 

утилітарних засобів оформлення думки – аргументативного дискурсу – сприяє 

оптимальній експресивності окремого висловлювання або цілого тексту поза 

його змістовою співвіднесеністю з міркуваннями формально-логічної 

коректності. Тобто знання мовних закономірностей оформлення 

аргументаційного переконання дозволяє вирішити проблему успішного 

мовленнєвого впливу в законодавчому дискурсі. Мовленнєвий вплив 

(спонукання) розуміємо як результат процесу аргументації.  

Вимога конкретності, необхідності виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків і логічного підпорядкування одних фактів іншим зобов’язують 

законодавців подати різні юридичні аспекти, простежити і передати складну 

систему понять у їхньому взаємозв’язку. Мовна реалізація такого роду понять 

пов’язана з наявністю складних синтаксичних конструкцій, які дають 
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можливість підвищити інформативність текстового матеріалу, сприяти 

чіткості та недвозначності документів.  

Особливість аргументації у законодавчому дискурсі також полягає у 

впливові юридичної терміносистеми, яка висуває специфічні вимоги щодо 

мовлення та жанрової специфіки цього типу дискурсу, а також його 

співвіднесеності з офіційно-діловим стилем, якому притаманні такі стильові 

риси як точність, логічність, однозначність, послідовність та чіткість викладу, 

загальність та всеосяжність.  

В основі взаємодії комунікантів у межах законодавчого дискурсу, крім 

мовних факторів, діють психологічні та соціальні макрофактори. Соціальний 

контекст аргументації впливає на її мовну структуру. Соціолінгвістичні 

особливості аргументації в законодавчому дискурсі визначаються не тільки 

соціальною природою конфлікту як причини виникнення та середовища 

аргументації, але й соціальними параметрами комунікативної ситуації, а саме 

статусно-рольовою конфігурацією її учасників, що визначає стратегію й 

тактику їхньої вербальної поведінки.  

Смислова організація дискурсу у тій же мірі, що й інші аспекти когнітивної 

інфраструктури дискурсу, впливає на його аргументаційне звучання та 

спонукальну дієвість, у свою чергу, актуальне членування дискурсу сприяє 

виділенню інформації, важливої для переконання та спонукання до дії. Поза 

залежністю від логічної чи психологічної орієнтованості процесу аргументації 

кожен акт аргументації зокрема, та аргументативний дискурс у цілому 

реалізуються за допомогою різних мовних засобів. Саме тому лінгвістичний 

аналіз аргументації надає можливість зрозуміти сутність аргументації як 

логіко– та лінгвопсихологічного феномену мислення.  
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МИР – КАРТИНА МИРА – ЯЗЫК: 

ПЕРЦЕПТИВНОЕ VS КОГНИТИВНОЕ «ВИ ДЕНИЕ» МИРА 

 

Данный доклад посвящен проблеме соотношения оптического и когнитивного 

видения мира человеком и отражения этих процессов в языке, точнее в разных 

языках. Речь пойдет о когнитивном сите, или когнитивной линзе, сквозь которую 

воспринимается и осмысливается мир. Когниция в первую очередь предполагает 

категоризацию воспринимаемой зрительной, тактильной, акустической и т.п. 

информации, т.е. форматирование ее в определенные кванты, которые подлежат 

языковому означиванию. Различные когнитивные линзы приводят к тому, что 

некоторые кванты информации оказываются выделенными, или салиентными 

(если оперировать терминологией когнитивистики), а некоторые кванты 

остаются в когнитивной тени и не получают соответствующего языкового 

маркирования.  

В русле заявленной тематики данного круглого стола «Английский язык в 21 

веке: способ мышления, профессиональной коммуникации и диалога культур» 

будем говорить о трех типах когнитивных линз, сквозь которые видят, 

осмысливают и оязыковляют мир индивиды, прежде всего те, которые осваивают 

иностранный, а значит, чужой для себя язык. Это (1) этноспецифическая 

когнитивная линза (соответствие тематическому блоку английский язык – способ 

мышления); (2) профессиональная линза (тематический блок профессиональная 

коммуникация) и (3) культурная линза (блок диалог культур).  

(1) Этноспецифическое своеобразие видения мира представителями чужого 

социума труднее всего поддается объяснению. Безусловно, перцептивное 

видение у людей в принципе одинаково. Однако их когнитивное видение может в 

значительной степени разниться. Хрестоматийным примером служит то, как мы 

видим терминальные части конечностей человека. Русскоязычный, глядя на руки 

и ноги, видит двадцать объектов, относящихся к одной категории пальцы (10 на 

руках и 10 на ногах). Однако англоговорящий, воспринимая ту же зрительную 

информацию, категоризирует ее по-иному: он видит 8 объектов, входящих в 

категорию fingers, 2 объекта, относящиеся к категории thumbs, и 10 объектов, 

входящих в категорию toes. Разница между зрительным (перцептивным) и 

когнитивным (мыслительным) восприятием мира очевидна.  

Одна русскоязычная фраза Она пьет чай обозначает как минимум четыре 

разных ситуации, которые для англоговорящего должны быть вербализованы 

четырьмя разными фразами: (1) She drinks tea, (2) She drinks the tea, (3) She is 

drinking tea и (4) She is drinking the tea. Ситуативные нюансы, в обязательном 

порядке высвеченные и вербализованные в английском языке, могут остаться в 

когнитивный тени в русском языке, а могут вербализоваться дополнительными 

единицами: (1) Она пьет чай (не дари ей кофе), (2) Greenfield – отличный чай. 

Она всегда пьет этот чай. (3) Она сейчас пьет чай, отнеси ей печенье,  
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(4) Она пьет чай, который мы ей подарили. Спроси, понравился ли он ей. Для 

русскоговорящего ситуативные нюансы находятся в зоне факультативной 

информации, они могут эксплицироваться или оставаться в импликации. Все 

зависит от того, какую когнитивную сетку накидывает говорящий на 

воспринимаемую ситуацию. У англоговорящего нет такой свободы выбора: 

видовременная форма глагола и артиклевая идентификация существительного 

облигаторны, а значит в каждом случае когнитивная сетка отсекает остальные 

три возможные варианты «видения» ситуации.  

С нашей точки зрения, вызовы, стоящие перед преподавателем, научающим 

студентов иностранному языку, – это, прежде всего, умение накинуть 

соответствующую когнитивную сетку в головах студентов на ситуации, 

вербализуемые иностранными, в частности английскими, языковыми средствами.  

(2) Профессиональная линза, сквозь которую воспринимается мир, приводит к 

формированию специфической картины мира: юридической, медицинской, 

физической и т.д. Профессиональная картина мира – это отдельный сегмент 

общей картины мира, который представляет собой гораздо более плотный и 

дробный конгломерат смысловых и языковых единиц, нежели это имеет место в 

общей картине мира.  

Так, например, профессионалы ювелирного дела оперируют набором понятий 

(и их англоязычных обозначений), который в 4.5 раза превышает набор понятий, 

функционирующих в общеанглийском языке. Представители такой профессии, 

как водный транспорт используют в 11 раз больше английских номинаций судов, 

чем англичане, не входящие в это сообщество. Там, где непрофессионалы (т.н. 

laymen) «видят» один тип судов под названием tanker (судно для 

транспортировки жидких грузов), профессионал «видит» и соответственно 

номинирует 40 типов судов, различающихся характером транспортируемой 

жидкости: нефть, вода, сжиженный газ и т.п. (oil tanker, water-tank boat, natural 

gas ship, chemical carrier). Внешний облик этих судов различается и, 

соответственно, как профессионалы, так и laymen видят эту разницу 

перцептивно, но только для профессионалов срабатывает когнитивная линза, 

заставляя их воспринимать данные объекты как входящие в разные категории, 

каждая из которых получает свою номинацию.  

Задача преподавателя, научающего студентов английскому языку для 

профессиональной коммуникации (т.н. ESP), может быть более легкой, если 

студенты входят в соответствующий профессиональный сегмент социума. На 

имеющиеся у них когнитивные сети, структурирующие окружающий мир, 

необходимо накинуть языковую, в данном случае англоязыковую сеть. Для 

студентов непрофессионалов овладение ESP затруднено отсутствием 

необходимого когнитивного видения мира, необходимостью выводить из 

когнитивной тени большое количество объектов для дальнейшего означивания 

их средствами английского языка.  

(3) Инкультурация, или вхождение индивида в чужую культуру предполагает, 

в том числе и приобретение соответствующей линзы, преломляющей его 

перцептивное видение в когнитивное, которое некоторым образом 

трансформирует имеющуюся у индивида картину мира. В онтогенезе каждый 
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этнос формирует собственную картину мира, которая складывается под 

влиянием многочисленных факторов: от внешней среды обитания до 

исторического становления нации.  

Так, например, полагают, что островное положение англоязычного 

(изначально британского) этноса сыграло большую роль в становлении 

англоязычной КМ. Передвижение по воде, которое в русском языке 

номинируется одним глаголом плыть, в английском языке номинируется пятью 

разными глаголами. Когнитивная сетка в этом случае оказывается более 

мелкоячеистой, в ней высвечиваются такие параметры воспринимаемого 

действия, которые находятся в когнитивной тени в русскоязычной КМ. Если речь 

о том, что плывет человек или рыба, то нужен глагол to swim; если плывет 

лодка, то нужен глагол to sail; если корабль плывет в определенном 

направлении, выбираем глагол to navigate; если речь идет о том, что плот или 

лодка плывет, т.е. находится на поверхности воды, то используем глагол to float; 

если же лодка, корабль плывет по течению, то используем глагол to drift. 

Подобная спецификация номинаций абсолютно обязательна, облигаторна в 

английском языке, она есть результат устоявшейся за века дробной и 

детализированной КМ в соответствующем сегменте. В русском языке 

соответствующие кванты информации не обязательны для языковой 

экспликации. Они могут при необходимости, т.е. факультативно быть выведены 

из когнитивной тени и вербализованы описательно.  

Значительно более тонкие различия в когнитивном восприятии мира 

прослеживаются не в сфере ономасиологии, а в сфере лексической семантики, в 

частности в сфере коннотативных сем в структуре слова. Противоположные 

идеологические коннотации, казалось бы, идентичных слов русского и 

английского языков проявляют (а точнее, проявляли) себя в таких словах как 

коммунизм/communism, капитализм/capitalism и т.п. Противоположные 

оценочные коннотации таких похожих слов как агрессивный/aggressive, а именно 

негативная окрашенность русского прилагательного и позитивная окрашенность 

англоязычного эквивалента проистекает из особенностей становления 

американского этноса, в истории которого чрезвычайно высоко ценились напор, 

энергия, индивидуализм. Сдержанность британцев как характерная черта 

поведенческой культуры выражается в негативно оценочной коннотации слова 

emotional.  

Успешное овладение английским языком и возможность вести диалог культур 

невозможны при отсутствии того, что мы назвали «культурной линзой» 

мировосприятия. Из этого следует, что в задачи преподавателя английского 

языка входит не только научение правилам грамматики, расширение 

студенческого вокабуляра, но и очерчивание путей, по которым студенты могут 

пройти как можно дальше в направлении инкультурации.  

Благодатна роль Учителя. Он учит видеть мир сквозь линзу других культур, а 

значит глубже и тоньше осознавать богатство своей культуры. 

 

 



32 

Kolesnyk O. S. 

Doctor of philology, Professor, 

Borys Hrinchenko University of Kyiv 

 

BEYOND THE LANGUAGE: MYTH, MIND AND CULTURE 

 

Present-day linguistic studies regarded to be interdisciplinary are yet incapable of 

suggesting solutions to fundamental issues concerning the origin of language, the 

nature of irrational mode of cognition, the myth’s crossing over into various 

domains of the «rational» post-modern world. The author addresses the said issues 

from the standpoint of the myth-oriented semiosis theory, classical semiotics, 

linguo-cultural and linguo-cognitive studies accentuating their correlation with 

phenomena pertaining to the worlds of different degrees of «reality» and created via 

codes other than lingual. The basic assumptions that lead to the further search for 

universal patterns of energy-information, exchange between the systems of diverse 

nature correlate with fundamental laws of open systems’ development. These are the 

neo-anthropocentric approach that focuses on man’s relative and dynamic rather 

than focal and dominating status within the network of life as well as in research 

procedures; causative-systemic worldview and combination of rational and irrational 

(sensory, intuitive, «pre-learned») cognitive procedures. The author also considers 

the principle of «gnoseological relativity» that allows multiple interpretations of the 

obtained data as well as integrating seemingly contradictory theories and approaches 

towards analysis thus aiming at creating a multidimensional model of open systems’ 

interactions.  

The above-mentioned patterns of systems’ development are identified as the law 

of polarity, the law of reiteration, the law of conservation, the law of cyclic 

development, the law of alternative choices, the law of hierarchic and synergetic 

development, the law of conditionality. These regularities are applied to the analysis 

of language units, texts, myth and cultural patterns as well as secondary construals 

appealing to the realm of subconscious and collective knowledge yet targeting at 

modifying the «primary real» world.  

The poly-semantic nature and multi-functional character of lingual codes 

determine their use as a tool of designating various states of affairs pertaining to the 

worlds of diverse nature and degree of reality. I speak of mythic space as both the 

nucleus of ethnic world-views and a container of basic irrational axioms 

implemented in categorizing the world or generating allegedly rational models of 

social behaviour and discourse activities. « pace» here is viewed as a mode of 

contextual structuring of information (data) / language signs etc. marked by 

instantaneous equipollent status within corresponding quanta. The components of 

the mythic space are regarded as «fuzzy entities» while their dynamic parameters are 

associated with variable parameters of verbally construed alternative worlds. The 

said phenomena are tackled within the framework of previously mentioned theory of 

myth-oriented semiosis that highlights the synthesis of initial irrational assumptions 

(mostly reflected in myth) and secondary models of rationalizing the reality or 

construing alternative ones.  
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I speak of dynamic patterns of lingual codes’ adaptation and modifications 

responsible for transformations within the semantic fields of national cultures. 

Hence the research focuses on language units representing mythic concepts in 

various languages both at the level of etymology, diachronic textual representation 

and linguo-cognitive plane. Complementing the multi-focal analysis of language and 

speech units responsible for representing mythic phenomena I identify cognitive 

models of information processing involved in merging myth and reality. I concern 

conceptual oxymoron, allusion, metaphor, metonymy and a number of mixedtype 

patterns. Furthermore the mechanism of inversion as both a cognitive pattern and a 

mode of culture’s / worldview’s dynamics is singled out. Inversion is primarily 

regarded as a transformation involving open systems’ dynamic restructuring or 

«tuning». It reflects various modes of semio-sphere, the latter being identified as 

textually encoded energy-informational field. Mythic space’s cyclic migrations 

within the framework of conceptual worldviews are approached as the basic type of 

inversions. Verbalized «contrary» and «reprofiling» inversions are tackled via the 

systemic-hierarchical unversalia model while semantic and functional criteria are 

also employed in the analysis.  

Thus, I register certain analogies between systemic developments occurring in 

languages, at the cognitive level of human activities, in the informational fields of 

national cultures that shape the patterns of social and communicative activities etc. 
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КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ ІГРОВОГО АБСУРДУ 

В АНГЛОМОВНОМУ ФЕНТЕЗІЙНОМУ ОПОВІДАННІ 

 

Абсурд перевертає стереотипи реального світу на рівні здорового глузду, 

оперуючи наївною картиною світу. Саме можливість руйнування тих чи інших 

зв’язків у звичній картині світу, що створена здоровим глуздом і життєвим 

досвідом, робить ці зв’язки носіями інформації. З огляду на це «алогічні 

тексти», у термінології Ю. М. Лотмана, вирізняються високим ступенем 

інформативності, що є результатом їх несподіваності: «кожен елемент в 

послідовному ланцюгу, що складає текст, не до кінця передбачає наступний» 

(Лотман Ю. М.). Таке руйнування автоматизму сприйняття має схожість з 

поняттям «одивнення» (estrangement) за В. Шкловським. Так само як і прийом 

одивнення, ігровий абсурд в постмодерністському художньому тексті  

«ламає автоматизм сприйняття завдяки новому, неочікуваному погляду 

на повсякденний світ з метою пізнати його, а не просто побачити» 

(Буренина О. Д.). Це відбувається внаслідок розходження звичної картини 

світу та її опису в тексті.  

Таким чином, з позиції семантико-когнітивного підходу ігровий абсурд є, 

на нашу думку, лінгвокогнітивним конструктом, що генерує аномальні 

стосовно звичної концептуальної картини світу утворення, які слугують 

причиною когнітивного дисонансу (Фестінгер Л., Tsur R.). Сутність 

когнітивного дисонансу ми, услід за Л. Фестінгером, розуміємо як психічний 

стан особистості, для якого характерним є невідповідність і суперечність 

поглядів, переконань, установок та зовнішніх умов. Таке відчуття викликає 

прагнення стимулювати процес пізнання з метою упевнитися в істинності 

нової інформації.  

Згідно з останніми дослідженнями у галузі когнітивної поетики, людина 

мислить не тільки метафорично (Новикова В. Ю., Freeman M.), але й 

метонімічно (Fauconnier G.) та парадоксально (Бєлєхова Л. І.). В основі цих 

процесів лежать, відповідно, концептуальна метафора, концептуальна 

метонімія та концептуальний оксиморон. Останній є ключовим для розкриття 

лінгвокогнітивних механізмів формування нонсенсу та особливостей його 

функціонування зокрема в поетичних текстах (Бєлєхова Л. І., Малащук-

Вишневська О. В.). Беручи до уваги напрацювання у цій галузі та запозичуючи 

поняття поетичного мислення для вивчення когнітивного механізму творення 

ігрового абсурду, доходимо висновку, що в основі когнітивного механізму 

творення ігрового абсурду лежить адхократичне поетичне мислення, яке за 

своєю природою є амбівалентним, нелінійним, хаотичним, багатокодовим, 

колажним, дифузним, динамічним. Саме адхократичне поетичне мислення, на 

нашу думку, уприроднюється в постмодерністському художньому тексті, що є 
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складною, відкритою та нелінійною системою, яка функціонує завдяки 

взаємозв’язку власних елементів та підсистем під впливом регуляторних 

механізмів самоорганізації.  

В основі адхократичного мислення покладений принцип adhoc (лат. «до 

місця»), що означає «до цього, для даного випадку, для цієї цілі». Рішення 

приймаються «тут і зараз», які можуть бути неадекватними, хаотичними та 

тригерними за своїм характером.  

Термін adhoc введений у постмодерністську поетику Ч. Дженксом і означає 

спосіб архітектурного проектування, де створюються певні реалії «тут і 

тепер». Адхокізм – це проектна концепція, яка враховує реалії конкретного 

місця, конкретні обставини і особливості культурної та 

ландшафтноантропогенної ситуації, на відміну від модерністської метафізики, 

що не зважала на ситуацію, в якій виникав той чи інший архітектурний об’єкт.  

В царині когнітивної поетики адхократичне мислення забезпечується 

когнітивними механізмами та когнітивними операціями, які базуються на зсуві 

фокусу уваги (Воробьева О. П., Гейвин Х.) читача та призводять до 

перенесення фокусу уваги, що протікає у свідомості читача, який породжує 

дифузію смислу, в основі якої закладена мовна неоднозначність.  

Мовна неоднозначність – це здатність слова, виразу або конструкції мати 

різні смисли, тобто це властивість мовних одиниць, що виявляється в деякому 

мовному висловлюванні. У мові мовні одиниці з чітко структурованим 

значенням протиставляються мовним одиницям з дифузним значенням.  

У вітчизняному мовознавстві перші згадки про дифузність мовних явищ 

відносяться до 70-х років XX століття: Шмельов Д. Н., кажучи про принцип 

дифузності значень багатозначного слова, зазначав, що лексикографічні описи 

часто не здатні відобразити реальний стан справ. Дослідник зазначає, що «в 

цілому ряді випадків межа між значеннями виявляється ніби розмитою, сенс 

словосполучень такий, що не вимагає виявлення цієї межі, більш того, часто 

він не покривається повністю жодним з значень окремо».  

Значення одного слова може в одначас бути і абсурдним в одному світі і 

логічним в іншому. Беручи за основу Теорію можливих світів (Ronen R., 

Rayan M. L.) ми виділяємо у фентезійних оповіданнях можливий світ казки 

(МСК) та можливий світ фентезійного оповідання (МСФО) та їх характер 

взаємодії (перетин, накладання та злиття). Межі, які розділяють світи, в різній 

мірі порушуються. Різниця полягає в тому, що в результаті злиття світів, їх 

межі хоча цілком і не зникають, але розмиваються. У випадку накладання 

світів їхні межі, які залишаються непорушними, збігаються, а коли світи 

перетинаються, то межі порушуються. В усіх випадках взаємодії 

внутрішньотекстових світів може спостерігатися конфлікт.  

Розглядаючи явище ігрового абсурду крізь призму когнітивної поетики, 

важливо зазначити основні для нашої концепції теоретико-методологічні 

положення: основою когнітивно-семантичного механізму творення ІА у ПФО 

є адхократичне поетичне мислення, яке відображає процес активації нових 

кенотипних схем знань у свідомості читача. Порушення стереотипного 

способу мислення є тригерним (неочікуваним) за своїм характером. 
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СОЦIАЛЬНО-КОМУНIКАТИВНА АДАПТАЦIЯ АНГЛОМОВНИХ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКIЙ МОВI 

 

Як відомо, проникнення англійської мови в лінгвокультури різних країн 

займає все більш стійкі позиції. Зважаючи на останнє англійська мова набуває 

статусу мови міжнаціонального спілкування. Ці процеси сприяють появленню 

в різних мовах світу значної кількості запозичень [1]. Не обійшли ці процеси і 

таку слав’янську мову як українська.  

Завдяки активному використанню запозичень у своїх творах автори 

художніх тестів (ХТ) разом із журналістами сприяють прискореному 

впровадженню багатьох іншомовних слів у мовний побут носіїв 

мовиреципієнта. Слід відмітити, що слова недостатньо асимільовані, які 

зберегли особливості мови-донора, нерідко сприймаються як елементи рідної 

мови і, навпаки, слова, здавалось, повністю асимільовані, можуть протягом 

довгого часу сприйматися як чужорідні.  

Пропонується класифікація запозичень з погляду міри їх соціально-

комунікативної адаптації. Незалежно від ступеня асиміляції можна виділити 

такі запозичення, які сприймаються як невіддільні елементи (узуальні) мови 

реципієнта більшістю носіїв цієї мови та ті, що сприймаються як чужі, 

чужорідні, незважаючи на досить часте використання і досить високий ступінь 

асиміляції. Так, до слів із високим ступенем соціально-комунікативної 

адаптації можна віднести багато слів із галузі інформатики. Наприклад, слово 

«файл» повністю асимілювалось в українській мові і графічно, і граматично: 

воно пишеться кирилицею, є транскрибованим варіантом відповідного 

англомовного слова file. Ця лексема повністю вкладається і в парадигму 

україномовних іменників, а також вона відмінюється, має форму множини в 

номінативі з характерним для української мови закінченням: файл – файлу; 

файли – файлів, файлам і т.д. Більше того, це слово у ХТ нерідко піддається 

метафоричному переосмисленню, як це спостерігаємо у творчості Л. Костенко: 

Файли моєї пам’яті хочуть струснути всі ці кошмари [2, 105].  

В українській мові до соціально-комунікативних адаптованих слів і 

словосполучень можна віднести, наприклад, такі лексеми з галузі 

інформаційних технологій, як: 
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Запозичення Приклад Джерело 

Інтернет-

ком’юніті 

частково матеріали можна знайти на блодзіжж-

юзера та інтернет-ком’юніті 
3: 109 

Кіборг у нього дивна статура кіборга 2: 54 

Месидж Він йому кидає на мило різні месиджи 2: 63 

Ноу-хау 
Ноу-хау нашої влади: почали відключати 

електроенергію за борги 
2: 61 

Серфить по 

веб-сайтах 

Вона вільно читає давньоперською <…> й серфить 

по веб-сайтах, де обговорюються теми, що 

торкаються її спеціальності 

3: 62 

Сіді-плеєр 
У своїх навушниках, зі своїм сіді-плеєром, він 

сидить як гість із моєї зірки Альґераг 
2: 62 

Юзер та чат 
Малий все сидить у чатах, кнюпає на клаві як 

заправський юзер 
2: 63 

 

Серед політичних адаптивів можна відмітити такі слова:  

Амбасадор: <…>, а також амбасадор Галицької Корони в Україні [3, 110]; 

Імпічмент: А тепер мітингуючи вимагають імпічменту [2, 29].  

Л. Костенко явно несхвально відноситься до появи подібних слів у сучасній 

українській мові, про що свідчить також наступний фрагмент із її книги 

«Записки українського самашедшого». За своєю суттю він є перерахуванням 

дієслів різних англомовних і німецькомовних запозичень:  

У нас уже є маркети і супермаркети. Холдинґи, лізинґи і консалтинґи. 

Рейтинґи, брифінги, автобани й хайвеї. Жлоб-ноу, фаст-фуди і 

сандвічбари. Рейдери, трейдери, рокери, брокери, кілери, ділери, трасти і 

педерасти. Все як у людей [2, 120].  

Наведені слова асимілювалися графічно та граматично і сприймаються як 

елементи української мови більшістю населення, тобто стали узуальними 

лексемами. Для того, щоб стати одиницями головного словникового фонду 

вони повинні бути зареєстрованими у найбільш авторитетних словниках 

української мови без помітки запоз., іншомов. тощо. Отже, процес одержання 

статусу «законних» українських слів для приведених лексем ще не закінчився. 

Статус одиниць головного словникового фонду вони отримають після 

відповідної реєстрації у найбільш авторитетних лексикографічних джерелах.  

Багато діячів української культури негативно ставляться до подібної 

експансії англійської мови, пропонуючи розробити систему аналогів на 

слав’янській основі. Однак в умовах процесу глобалізації та розширення 

міжкультурних контактів, де уникнути подальшу експансію англійської мови 

неможливо, наведена пропозиція виглядає важко здійсненною..  
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ВПЛИВ АНГЛІЦИЗМІВ 

НА НІМЕЦЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ 

 

Однією з найбільш обговорюваних проблем сучасної німецької мови є вплив на 

неї англійської мови, який на сьогоднішній день, як вважають захисники мови, 

набрав загрозливих масштабів. Потік англіцизмів у німецьку мову призвів до того, 

що вона перетворилася на своєрідну суміш англійських, німецьких та гібридних 

слів. Це явище частково можна пояснити процесом глобалізації та панівним 

становищем англійської мови у світі. З іншого боку, масове запозичення 

чужомовної лексики зумовлене пасивною мовною політикою німецького уряду, 

який, на відміну від французького, не приймає законів про захист рідної мови від 

запозичень. Однак не всі мовці, а отже, і мовознавці вбачають загрозу в 

англіцизмах і тому звинувачують своїх опонентів у пуризмі. Виникає логічне 

запитання, чи справді англіцизми становлять небезпеку для чистоти німецької 

мови, і якщо становлять, то яку, і як вона впливає на систему мови?  

Усі спроби аналізу критики англіцизмів обмежуються здебільшого мовним 

аспектом, минаючи при цьому ментальні та історичні фактори. Це можна 

пояснити тим, що позамовні елементи не є предметом дослідження лінгвістики. 

Хоча такий підхід викликає труднощі, оскільки обмежує розвиток цієї науки. Тому 

мовні аргументи не можна відділити від політичного, історичного та соціального 

контекстів. Звичайно, треба розрізняти рівні мовних та позамовних ознак, але не 

забувати про існування жодного з них. Врахування ментально-історичних 

факторів відкриває нові, надзвичайно важливі пояснення інтенсивності сучасного 

дискурсу проблеми надлишковості англіцизмів у німецькій мові. Тому доцільно 

було б вийти за рамки мовних аспектів вживання англіцизмів і торкнутися питань 

національної ідентичності, менталітету, історії та соціології.  

Страх перед глобалізацією відкриває ментальність, яка чітко визначена ідеалом 

нації, що ґрунтується на ідентичності. Процес глобалізації, причина якого лежить 

поза межами німецькомовної громади, виступає загрозою цьому ідеалу. Але 

небезпека виходить «з середини», від самих мовців, які порушують закони мови. У 

цьому випадку проявляється залежність дискурсу англіцизмів від ідентичності, 

самосвідомості та відмежування.  

Члени Товариства німецької мови та його прихильники вважають, що із 

закінченням Другої світової війни сталася одна з найважливіших 

суспільнополітичних подій, про яку, принаймні в Німеччині, говорять рідко. Це – 

панівне військово-політичне становище США і пов’язаний з ним великий 

економічний та культурний вплив Америки спочатку в Західній, а із закінченням 

холодної війни, і в Східній Європі. До того ж переможена Німеччина зазнала його 

найбільше. Найяскравіше цю тенденцію відображає мова. Із 1990 по 1993 рік 
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частка слів і виразів, які запозичені з англійської мови, а також утворені за 

допомогою словотвірних форм, становить 60% неологізмів.  

Причиною слабкого опору такому масовому напливу англіцизмів є те, що дехто 

недооцінює власну історію і вважає її скомпрометованою, тому надає перевагу 

іншій, «кращій» культурі, мові. Поразка у війні та довга окупація призвели до 

прагнення орієнтуватися на нове керівництво і навіть з його зміною німецькі 

владні кола цінують чужу мову більше, ніж свою. Свідченням цього є нехтування 

можливостей рідної мови, вживання англіцизмів замість німецьких слів і відмова 

від німецької мови як мови науки та дипломатії. Пасивна мовна та культурна 

політика Німеччини пояснюється «мовною лояльністю» німців.  

Повоєнна лінгвістика Німеччини перебуває під впливом американського 

функціоналізму та структуралізму, що призвело до нової оцінки іншомовних слів, 

у тому числі і до англіцизмів, які до цього часу сприймалися досить критично і 

замінювалися німецькими словами. Сучасна ж лінгвістика вважає, що всі слова 

певної мови, включаючи й іншомовні, треба сприймати в суто синхронічному 

аспекті, тобто за їхньою комунікативною функцією, їхньою цінністю для мовця. 

Це означає, що слова «sorry» та «erzeihung» чи «Ticket» і «Fahrkarte» є 

рівноправними і рівноцінними. Для сучасного мовознавства їхня історія не 

відіграє ані найменшої ролі. Значення має лише те, наскільки вони 

«комунікативні». Причому запозичене слово в цьому плані може бути навіть 

кращим, ніж власне. У зв’язку з цим деякі мовознавці навіть захищають думку, 

що, виходячи із зростаючих потреб міжнародного спілкування, багато 

інтернаціоналізмів (Information, Television, Ticket) мають більшу комунікативну 

цінність, ніж відповідні німецькі слова.  

Прагнення до глобальної інтеграції будь-якою ціною, навіть ціною культурної 

та мовної своєрідності – це сучасна позиція Німеччини. На відміну від майстрів 

слова та мовознавців минулих століть, деякі сучасні лінгвісти більше не вважають 

тисячолітню мовну і культурну своєрідність й незмінність німецької мови, її 

індивідуальність чимось безперечно позитивним і тому обов’язково цінним і 

вартим уваги, а навпаки чимось застарілими, відсталим, у кращому разі таким, що 

можна принести в жертву «високій меті». При цьому вони повністю випускають з 

уваги той факт, що мова є не лише засобом комунікації, і, окрім цінності для 

спілкування, має іншу мету. Вона є символом ідентичності, «дзеркалом нації» 

(Шиллер), її своєрідності та історії, і тому – засобом зв’язку з Батьківщиною. 
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LEXICAL SEMANIC GROUP «HEAD HAIR» 

IN THE ENGLISH FOLKLORE 

 

One of the main tasks of modern linguistic semantics is the study of the field 

structure of vocabulary [1, 290].  

The aim of this work is to analyze the peculiarities of functioning of the lexical 

semantic group «head hair» in English fairy tales and legends because of the fact 

that folklore reflects the most significant cultural and psychological peculiarities of 

mentality of a definite nation.  

The given lexical semantic group is a part of the lexical semantic field «hair» 

which, according to the somatic classification, consists of the following lexical 

semantic groups: «head hair», «facial hair», «body hair». First, let us consider the 

dictionary definition of the lexical unit hair, which nominates the corresponding 

field:  

«Hair – 1. any of the fine thread-like strands growing from the skin of humans, 

mammals, and some other animals; 2. a fine thread-like strand growing from the 

epidermis of a plant, or forming part of a living cell; 3. hairs collectively, especially 

those growing on a person’s head; 4. (a hair) a very small quantity or extent» (3).  

The structure of the lexical meaning contains four sememes. In this study I focus 

exclusively on human hair. The lexical semantic group «head hair» includes the 

names of various hairstyles and haircuts, which in English fairy tales and legends is 

represented only by the lexical unit hair.  

Lexical semantic group «head hair» is widely represented in the English folklore. 

Most nominations are used in portrait descriptions of characters. As for gender 

peculiarities, it is important to single out that there is almost equal number of female 

and male portraits with a slight prevalence of the former (23 and 17 respectively). 

Here are some examples:  

«... And on it sat fair Burd Helen combing her beautiful golden hair with a golden 

comb» (2, 202).  

To emphasize the beauty of the character’s hair, different stylistic devices are 

used, in particular comparison, for example:  

«When the girl-baby grew white as milk, with cheeks like roses and lips like 

cherries, and when her hair, shining like golden silk, hung down to her feet so that 

her father and all the neighbours began to praise her looks» (2, 250).  

Thus, the first foregrounded feature of the analyzed lexical unit is beauty. 

Besides, the usage of hair nomination along with the adjective white is a sign of old 

age:  

«The years that had turned Lady Ker’s hair white, had made Jean a tall, slim 

lass» (2, 175).  

Another conceptual feature is foregrounded in the famous legend of Lady Godiva, 

an 11th-century Anglo-Saxon noble woman who, according to a legend dating back 

https://en.wikipedia.org/wiki/Legend
https://en.wikipedia.org/wiki/Legend
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at least to the 13th century, rode naked – only covered in her long hair – through the 

streets of Coventry in order to gain a remission of the oppressive taxation imposed 

by her husband on his tenants. She ordered the people to remain indoors with their 

windows and doors barred. Loosening her long hair to cover her as a cloak, she 

mounted her waiting horse. Then she rode through the silent streets unseen by the 

people, who had obeyed her command because of their respect for her. Only one 

man, called Tom, was unable to resist the temptation to peep at the Countess (hence 

the term ‘Peeping Tom’). He unbarred his window, but before he could satisfy his 

gaze, he was struck blind. Her ordeal completed, Godiva returned to her husband, 

who fulfilled his promise to abolish the heavy taxes [2].  

In this case, natural protective function of the hair is metaphorically 

foregrounded. The same conceptual feature is foregrounded in the tale St George of 

Merrie England, which tells about the life and deeds of St. George. Once during a 

fight St. George used a strand of his hair to protect his body:  

«So being part free he tore his long locks of amber-coloured hair from his head 

and wound them round his arms instead of gauntlets» (2, 14).  

Thus, the analysis of the peculiarities of functioning of the lexical semantic group 

«head hair» in the English fairy tales and legends enabled singling out such 

foregrounded features as beauty, age and protective function. 
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CUMULATIVE AND SEGMENTED KNOWLEDGE 

IN ENGLISH ACADEMIC WRITING CLASS 

 

In the XXI
st
 century, Ukrainian educational system is facing the challenge of 

ensuring that the knowledge imparted to learners could be used beyond the bounds 

of a classroom to guarantee its applicability in real-life contexts. Such kind of 

knowledge is transferred across numerous curricular and pedagogical contexts and is 

acquired by learners gradually, which explains the term «cumulative» adopted to 

denote such kind of knowledge in western scholarship [1].  

Cumulative knowledge is applicable to a multitude of cases in numerous contexts, 

yet it is not equivalent to abstract knowledge, which is much favoured by Ukrainian 

university lecturers. Abstract knowledge is usually presented in a condensed form, 

illustrated by a couple of examples, and absorbed by students quite easily. Yet its 

applicability is mostly reduced to the situation of examination, and in real life 

contexts it has hardly any prospects of being used. Cumulative knowledge, in 

contrast to abstract one, is acquired by learners through their own experience, and 

not transferred mechanically, which accounts for its applied potential.  

In this respect cumulative knowledge is somewhat similar to concrete knowledge 

which is highly specific, contextually dependent, or, in western terminology, 

segmented [ibid.]. Yet acquiring segmented knowledge cannot guarantee its 

applicability in real-life contexts that are always unique and may differ significantly 

from the prototypical cases mastered. Infrequently, students are incapable of 

inferring from a specific case some general regularities and extrapolating their 

segmented knowledge onto non-prototypical cases.  

Thus, the goal of the XXI
st
 century teachers, English teachers in particular, is to 

ensure that the knowledge they impart to learners is cumulative in its essence. In a 

way of illustration, let us turn to the analysis of two short essays written by the fifth-

year students of the Department of English Philology, School of Foreign Languages 

of V.N. Karazin Kharkiv National University in the spring term of the academic year 

2014-2015. The first group was offered the topic «National Values» and the second 

one was asked to suggest their solution to «The Lifeboat Dilemma» (namely, which 

passengers of a sinking ship should be taken aboard the lifeboat when the room in is 

limited). As can be seen, both topics belong to the theme «Values». The essays of 

the students of the first group were mostly declarative, without any specific factual 

support of illustrations (the so-called ‘Icarus effect’). The essays of the students of 

the second group, on the contrary, were all quite specific, without any 

generalizations or abstract deductions (the so-called ‘snake effect’). The feature 

which turned out to be common for the essays of the students of both groups is that 

the profile of their essays was flat, monotonous, without any transitions from 

abstract to situationally specific and vice versa. The reason for that is the students’ 
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lack of skills of acquiring cumulative knowledge and putting it to use in their writing 

practice.  

This suggests that recontextualization of knowledge, constant movement from 

general to specific and back to general in the process of acquiring it, as well as 

expansion of knowledge across disciplinary borders can be considered as the 

standard at which academic writing in English should aim. This will help students to 

ingrain the principles of acquiring cumulative knowledge into their practice of 

lifelong learning and thus ensure the application of their knowledge in a multitude of 

real-life contexts beyond academic settings. 
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CONDENSED OCCASIONAL WORD-FORMATION IN ENGLISH 

POSTMODERN LITERARY TEXT: COGNITIVE APPROACH 

 

Cognitive occasional word-formation operates knowledge or its part ‒ «quantum» 

(the term emerges from the reseaches done by V. Byalyk and O. Kybryakova); 

therefore, it is important to dwell on the basic types of knowledge (aggregated, 

condensed and modified), pointed out by V. Byalyk [1]. Considering the avove-

mentioned, in this research are distinguished three types of occasional word-formation.  

Condensed word-formation represents occasionalisms transmitting condensed 

knowledge which is perceived as the «concentration of meanings in the folding process 

of the word-building structure» [1, 239], as implicit representation of some information 

or experience by means of word-formation.  

Occasionalisms created by clipping or shortening as well as blended words and 

holophrastic constructions are reduced language signs representing condensed language 

knowledge. The replacement of the lexical unit for a more economical code is not only 

about the rationalization of the native speakers’ language, but also the optimizing of 

word-building processes.  

Abbreviation and clipping are the main word-building means of representing 

condensed knowledge, when the maximum of meaningful characteristics of realities, 

events or concepts is concentrated in the minimum form, that is «semantic absorption» 

[2, 35] takes place, which corresponds to the typically English monosyllabic tendency.  

Initial shortenings take the first place. Among them are BBP – Brown Bags Please;  

FS – Feathery Stroker; GFR – the Good Front Room; ICM – the Irish Catholic 

Mammy; JGE – Just Gay Enough; RWNW – the Room With No Windows. Acronyms 

are also commonly used in postmodern literary texts (BARR – Belly Attachment 

Reducing Regime; LOHL – love of his life; PUPO – Pregnant Until Proven Otherwise). 

Less productive are occasionalisms formed by fore-clipping, back-clipping, syncope or 

the combination of aphaeresis and apocope.  

The most creative type of condensed word-formation is blending. In the process of 

blending lexemes are abridged and merged to form a new word based not on morpheme 

but sound structure. The study of blends started within the framework of occasional 

word-formation, so different variants of this term abound in linguistic literature: 

‘telescopic words’, ‘portmanteau words’, ‘fusions’ and ‘coalesced words’.  

In this research, blends are studied within the conceptual integration theory which 

provides a model of how meaning is constructed. The tenets of the theory in question 

were launched by Gilles Fauconnier and Mark Turner. According to them «the basic 

operation that leads to new meaning, global insight, and conceptual compressions» is 

conceptual blending [3, 57]. The aim of this operation is to project selectively from two 

input mental spaces into a new blended space constructing a partial match between 

them [4].  
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In English postmodern literary text there are three types of occasional blends to be 

distinguished: overlap blends, substitution blends and rare blend types (including 

3course blends, intercalative blends and orphographic blends), that were firstly pointed 

out by S. Kemmer.  

For example, all overlap blends have one general pattern of word-building  

ab + bc → abc. Producing new words by this strategy can be illustrated below, where 

two input spaces slap (spoken for a thick layer of makeup) and application (carefulness, 

thoroughness, application) get linked by a cross-space mapping and projected to a 

blended space. The projection allows the emergent structure to develop and manifests 

the meaning ‘the style of makeup, when there is too much cosmetics on the face’. In an 

attempt to convey surprise and admiration cognitive mechanism of intensification is 

applied.  

‘Trix – that’s what her namebadge said she was called – had the glittery, 

luscioussticky look of a devotee of the more-is-more school of slapplication. Her 

eyebrows were plucked almost into non-existence, her lipliner was so thick and dark 

she looked as if she had a moustache, and her entire head of blonde hair was caught up 

in dozens of tiny, evenly spaced, sparkly butterfly clips’ [6, 18].  

Holophrastic constructions as occasionalisms are the result of a conscious creative 

use of word-formative rules or, on the contrary, a conscious violation of already 

existing rules. R. Fischer considers that many holophrastic constructions (‘lexical 

phrases’ in this paper) appear in the language as occasionalisms [5, 54].  

‘Once awake she was suddenly seized with an urgency about her age, the ticking of 

her biological clock and all the usual thirty-something, single-woman angst. The 

fuck!I’m-thirty-one-and-not-married! syndrome’[6, 326].  

In most cases holophrastic constructions are multicomponent and include both 

common and coarse (vulgar) language. 
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FÚTBOL ИЛИ BALOMPIÉ: ЧТО ГОВОРЯТ ИСПАНЦЫ 

 

На сегодняшний день мир находится в процессе постоянного развития, из 

года в год совершаются новые открытия в области техники, медицины, 

искусства и т.д. Отношения между государствами и обстановка в мире в целом 

также постоянно меняются – в различных регионах и странах протекают 

различные события. Также происходят изменения и практически в каждом 

языке мира. Возникает необходимость обозначения в речи тех или иных 

вещей, событий или явлений, появившихся в результате этих процессов. 

Насколько мы можем видеть, в условиях глобализации английский язык стал 

языком международной коммуникации и оказывает все больше влияния на 

другие языки мира. Испанский язык не является исключением – в нем также 

происходят изменения, связанные с влиянием на него английского языка. 

Некоторые слова и выражения устаревают и выходят из употребления, а 

некоторые являются новыми, так называемыми неологизмами, которые в свою 

очередь образуются по различным способам словообразования, одним из 

которых является заимствование. В ходе данной статьи рассмотрим проблему 

заимствований в испанском языке в условиях увеличивающегося влияния 

английского языка как глобального языка международной коммуникации [2].  

В современной лингвистике изучение языковых заимствований является 

актуальным в связи с постоянным расширением межкультурного общения. 

При изучении заимствований важное место занимают проблемы чистоты 

языка, в котором данные заимствования появляются. Массовое 

распространение английского языка во всем мире, развитие многообразных 

международных контактов способствуют укреплению и расширению 

испаноанглийских связей и, следовательно, ведут к пополнению испанского 

языка заимствованиями из английского. Но эти английские заимствования 

испанцы принимают весьма неохотно. Жители Испании и Латинской Америки 

не очень-то стремятся «засорять» свой язык английскими эквивалентами. При 

этом, Королевская академия Испании тщательно следит за чистотой языка и 

старается не пропускать в него иностранные заимствования. Так, например, 

для таких английских лексем как «computer», «file», «like» в испанском языке 

существуют эквиваленты «ordenador», «fichero» и «me gusta» соответственно 

[3]. В испаноязычной стране Коста-Рика, которая расположена довольно 

близко к США, за чистотой языка и непопаданием в него англицизмов следят 

особенно тщательно, на дорогах этой страны можно увидеть испанские знаки 

«pare» вместо принятого во всем мире английского «stop».  

Естественно, испанский язык не является пуританским в полном смысле 

этого слова, и некоторые английские заимствования в язык все-таки 

проникают. В подобных случаях испанцы, принимая английское 

заимствование, оставляют в своем лексиконе и его испанский эквивалент. Речь 
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идет о таких словах-кальках, как fútbol/balompié, basketball/baloncesto, 

baby/bebé, booking/reserva, airbag/bolsa de aire, aftershave/después de afeitar, 

copyright/derechos de autor, break/descanso, camping/campamento, round/asalto, 

self-service/autoservicio, ring/cuadrilátero, sex symbol/símbolo sexual [4].  

Еще одна особенность испанской разговорной речи – это фонетическое 

изменение заимствованных слов. Испанцы принимают англицизмы, но при 

произнесении изменяют их до неузнаваемости. К примеру, в таких словах как 

«puzzle», «wifi», «Lucky Strike» сложно распознать английские заимствования, 

т.к. они произносятся как [puzle], [vifi] и [lukistrike] соответственно [3].  

Таким образом, многочисленные заимствования с английского языка, 

проникая в испанский язык, отражают различные сферы человеческой 

деятельности и касаются почти всех сторон материальной, 

общественноэкономической, политической, научной и культурной жизни. Но 

употребление некоторых из них, по мнению самих испанцев, вызвано не 

столько необходимостью, сколько своего рода модой. Английские 

заимствования встречаются все чаще и постепенно вытесняют испанские 

эквиваленты, что очень удручает Королевскую академию и радует испанскую 

молодежь, которая смотрит и играет «en fútbol», а старшее поколение все еще 

говорит «balompié». 
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WHO KILLED WHOM? 

 

 
 

 

Лингвистическая сторона современных цивилизационных процессов 

отражается в усиливающейся экспансии английского языка, которой 

способствуют ряд факторов: (1) политическое и военное могущество 

англоязычных стран, сильная экономика, а также развитие транснациональных 

корпораций, (2) широкому распространению английского языка способствует 

развитие науки: большая часть основных научных исследований в мире 

публикуется в научных и технических журналах, выходящих на английском 

языке, (3) культурная экспансия английского языка и англо-саксонских черт 

ментальности, чему способствует и американская киноиндустрия, (4) поп-

музыка: из 557 всемирно известных к началу XXI в. поп-групп 549 пели 

полностью или в основном на английском языке, (5) Интернет и поисковые 

системы, (6) развитие мультимедийных средств [Парыгин Б. Д., Мельникова 

А. А. Интегральная гуманитарная теория: концептуализация соединения 

психологии с культурологией, философией, социологией и лингвистикой, 

2012].  

Дипломница дортмундского университета кафедры экономической и 

социальной статистики Изабелла Кик в 2004 году провела исследование 

рекламных слоганов, результаты которого оказали решающее влияние на 

победу немецких пуристов в негласной борьбе с английским доминаризмом, о 

чем и пойдет речь в настоящем пленарном докладе Круглого стола, 

организованном между Национальным университетом «Одесская юридическая 

академия» и Дрогобычским государственным педагогическим университетом 

имени Ивана Франко в рамках празднования Года английского языка в 

Украине. Госпожа Кик протестировала (процедура была схожа практически с 

тестированием на детекторе лжи) 10 рекламных слоганов, при просмотре 

которых у 24 участников эксперимента были сделаны замеры 

электропроводимости кожи, реагировавшей на эмоциональное принятие или 

непринятие этих рекламных слоганов [http://www.spiegel.de/unispiegel/ 

wunderbar/denglisch-in-der-werbung-komm-rein-und-finde-wieder-raus-a-

310548.html]. Достаточно четкие чувственные реакции были зафиксированы 

при просмотре следующих пяти немецких рекламных слоганов: «Wir sind da», 



51 

«Ganz schön clever», «Wenn’s um Geld geht», «Geiz ist geil» и «Wohnst du noch 

oder lebst du schon?». Последние два слогана вызвали у пробандов наибольшие 

эмоциональные реакции. Также в экспериментальную подборку были 

включены английские рекламные слоганы «Fly high, pay low», «Nothing 

between us», «Designed to make a difference», «Come in and find out» und «Have a 

break, have a kitkat». При восприятии английских слоганов у участников 

эксперимента отмечались явные проблемы с правильным пониманием смысла 

слогана, его содержания на английском языке. Такое непонимание, считает 

Изабелла Кик, приводит к ослаблению интереса к этой рекламе и низкой 

эмоциональной связи со слоганом. Особенно значительные отличия в 

реакциях на немецкие рекламные слоганы отмечалось у молодых людей и 

пожилых женщин без образования, которые реагировали в два раза сильнее на 

немецкоязычные слоганы. При этом исследовательница подчеркивает, что тест 

с электропроводимостью кожи не в состоянии показать, является ли реакция 

пробандов положительной или отрицательной.  

Репрезентативное исследование, выполненное в 2003 году немецким 

концерном Kölner Endmark [http://www.rp-online.de/panorama/fernsehen/ 

englisch-ist-out-werbung-spricht-wieder-deutsch-aid-1.1617198], также показало 

низкий уровень правильного понимания немцами англоязычной рекламы, 

которые с трудом могли перевести такие слоганы, как «Be inspired» (Siemens 

mobile), «One Group. Multi Utilities» (RWE). Очень приблизительно половина 

опрошенных справилась с переводом таких слоганов, как «Every time a good 

time» (McDonald’s) и «There’s no better way to fly» (Lufthansa). Участники 

эксперимента предложили такие курьёзные варианты перевода для следующих 

слоганов «Come in and find out» (Douglas) как «Komm rein und finde wieder 

heraus», «Drive alive» (Mitsubishi) как «Fahre lebend», «Powered by emotion» 

(SAT.1) как «Kraft durch Freude».  

Понятно, что такие результаты вылили огромное количество воды на 

мельницу немецких пуристов, оплотом которых является кафедра 

экономической и социальной статистики Дортмундского университета, 

возглавляемая профессором В. Кремером, по совместительству председателем 

Союза Немецкого Языка (VDS). Данная организация была создан в 1997 году 

и называлась Союзом по сохранению немецкого языка, что собственно и 

соответствует ее актуальным целям до сих пор. Однако в 2005 году из-за 

вредного характера профессора Кремера в Союзе произошел раскол, в 

результате которого образовались « prachrettungsklub Bautzen/Oberlausitz» и 

«Aktion Deutsche  prache». Эти и и основной Союз активно продолжают 

исторические традиции немецкого языкового пуризма, заложенные в 17 веке 

Филиппом фон Цезеном, Кристианом Вольфом и другими, боровшимися 

первоначально не за чистоту немецкого языка от заимствований, а за порядок 

внутри немецкого языка.  

На сегодняшний день Союз Немецкого языка насчитывает 36 тысяч членов. 

Ежегодно Союз присуждает «премию» Sprachpanscher des Jahres организациям 

и людям, которые в публичном дискурсе используют много англицизмом, т.е. 

так называемый Denglisch. Также Союз издает список англицизмов, 
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классифицируемых по трем группам: 1. «Ergänzend/Дополнительные» 

(Anglizismen,  die  eine  Wortlücke  schließen  und  dadurch  neue  

Ausdrucksmöglichkeiten eröffnen, darunter auch solche, deren Status bereits dem 

von Lehnwörtern gleich kommt, obwohl sie phonetisch und grammatisch (noch) 

nicht voll assimiliert sind. Wie in Fremdwörterbüchern werden für sie Synonyme 

angeboten. Beispiele: Baby, Boiler, Clown, fair, Interview, Sport, 3,0%); 2. 

»Differenzierend/ Ситуативные» (Anglizismen, die einen neuen Sachverhalt 

bezeichnen, für den eine deutsche Bezeichnung noch zu bilden und/oder wieder 

einzuführen ist. orschläge für deutsche Entsprechungen werden dazu angeboten. 

Beispiele: E-Post für e-mail, Prallkissen für air bag, (geschichtliche Vorbilder:)  

Bahnsteig für Perron, Bürgersteig für Trottoir, Hubschrauber für Helicopter, 

18,0% ); 3. «erdrängend/Запрещенные» (wirken Anglizismen, die statt 

existierender, voll funktionsfähiger und jedermann verständlicher deutscher Wörter 

und Wortfelder in zunehmendem Maße verwendet werden, dadurch die erständigung 

erschweren und den sprachlichen Ausdruck verflachen, oder deren Verwendung für 

moderne Sachverhalte das Entstehen einer deutschen Bezeichnung und dadurch die 

Weiterentwicklung der deutschen Sprache verhindern. Beispiele: keeper (Torwart), 

shop (Laden), slow motion (Zeitlupe), ticket (Fahr-, Eintritts-, Theater-, Kino-, 

Flugkarte, Strafzettel) bzw. all-inclusive (Pauschalangebot), bad bank 

(Auffangbank), 79,0%).  

Победоносные отчеты Союза Немецкого Языка фиксируют сегодня в языке 

рекламы наличие тенденции к использованию немецких слоганов вместо 

англоязычных, например, вместо «Every time a good time» – «Ich liebe es» 

(McDonald’s), вместо «Fashion for Living» – «Preise gut, alles gut» (C & A), 

«Powered by emotion» – « at.1 zeigt’s allen» (Sat.1), вместо «There’s no better 

way to fly» – «Alles für diesen Moment» (Lufthansa), вместо «Come in and find 

out» – «Douglas macht das Leben schöner» (Douglas).  

Интересно проследить в контексте темы данного доклада устойчивость/ 

неустойчивость к влиянию английского языка немецкого произносительного 

стандарта, пуристское нормирование которого было осуществлено в 1898 г. и 

ориентировалось на «reines Hochdeutsch»: лингвисты (Теодор Зибс) вкупе с 

театралами разработали и предложили в жесткой приписываемой форме 

единый произносительный стандарт Deutsche Bühnenaussprache. который 

затем подвергался критике за его стремление к избыточно чёткой театральной 

артикуляции и отказ от фоностилистической вариативности, диктуемой 

реальной речевой практикой говорящих в разных сферах жизни – от 

прочтенного выпуска новостей до разговора в быту. Исследование речи 

дикторов и модераторов в теледискурсе Германии (Ю. Г. Монастырская) 

свидетельствует об имплицитной победе пуристов, поскольку все англицизмы 

подвергаются характерной для немецкой системы консонантизма фортизации 

и коартикуляторного оглушения звонких шумных согласных, а также 

вокалической реализации фонемы /r/, как в кодифицированной норме, так и в 

речевой действительности. В речи телевизионных дикторов и модераторов 

отмечается целенаправленная тенденция к частичному и тотальному 

онемечиванию, несмотря на стремление модераторов к воспроизведению 
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аллофонов фонем, не имеющих аналога в системе немецкого консонантизма, с 

разной степенью приближённости к языку-оригиналу (например, 

использование в абсолютном начале и середине в англицизмах английского 

ретрофлексного апроксиманта [r]: Reload, Crash, Celebrity, Overall, вместо 

нормативного немецкого фрикативного [ʁ] и увулярного вибранта [R] 

(Rockstar). Такая «английскость» связывается именно с тем, что немецкие 

дикторы свободно владеют английским языком и произносят названия 

популярных социальных сетей, видов спорта, музыкальных групп, модных 

трендов и др. на английский лад (Hurrikan Sandy, Roller Derby, Ratingagenture, 

Raper, World Trade Centre, Spider Murphy Gang).  

А что же думает немецкое научное сообщество по поводу возможного 

использования одного языка (в частности, английского) в качестве 

универсального средства коммуникации между учеными? В сборнике статей 

«Deutsch als Wissenschaftssprache: Thesen und Kommentare zum Problemkreis 

«Denglisch» [Hrsg./Bearb.: Zabel, Hermann, Paderborn, IFB-Verl., 2005] 

предприняты слабые попытки защитить немецкий язык как язык научной 

коммуникации, которые скорее напоминают глас вопиющего в пустыне. 

Авторы выдвинули пять следующих эмоционально окрашенных тезисов: (1) на 

международном уровне английский язык выполняет важную функцию 

средства коммуникации; (2) использование только английского языка внутри 

немецкого научного сообщества ведет к затруднению обмена мыслями и 

идеями; (3) примат единого языка общения в области науки обозначает 

духовное обеднение; (4) бегство в английский препятствует развитию 

немецкого научного языка; (5) предательство, оставление на произвол судьбы 

родного (немецкого) языка приведет к распаду связей между наукой и 

публичностью.  

Необходимо отметить, что в актуальной борьбе позиции поборников 

английского доминаризма совершенно не ослабевают, а напротив, 

продолжают укрепляться и пропагандироваться в сторону английского языка 

как средства научной коммуникации. Так, если у немецких школьников 

возникают проблемы с английским языком для специальных целей, то в новом 

пособии «Fachenglisch für Laborberufe» [Hanft, Steven L., Weinheim, WileyVCH, 

2016], лингвист-профессионал С. Ханфт предлагает на 400 страницах 

систематические знания английской терминологии в следующих научных 

областях: бизнес-коммуникация, биомедицина, химия, биохимия, физическая 

химия, юридический язык, математика, статистика, биология, промышленная 

терминология. Книга также снабжена тестовыми заданиями с ответами и 

обширным грамматическим комментарием. Автор убежден, что «mit 

fortschreitender Globalisierung von Waren und Dienstleistungen hält an immer mehr  

Arbeitsplätzen in Chemie-, Pharma– und Biotech-Branche die englische Sprache 

Einzug. In der Schule hat man zwar gelernt, sich über Alltagsthemen zu unterhalten, 

aber wenn es darum geht, dem Kundendienst am Telefon die Fehlfunktion des 

teuersten Geräts im Labor zu beschreiben, kommt doch so mancher ins  chwitzen».  

Также на книжном рынке Германии дополнительно переиздается 

карманный справочник немецкого врача для коммуникации в англоязычном 
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медицинском дискурсе [Müllauer, Sabine «Englisch im klinischen Alltag 

Kitteltaschenbuch für den Auslandsaufenthalt, 2., überarbeitete Auflage Verlag 

Lehmanns Media, 2016], где представлены краткие описания устройства 

американских и британских больниц, правила участие в конкурсе на 

получение места в англоязычных больницах, коммуникативные клише 

общения с пациентами и др. Справочник снабжен списком английских 

медицинских аббревиатур, правилами оформления медицинской 

документации, расшифровок лабораторных анализов, карты индивидуального 

осмотра больного и др. Прагматика такого справочника ясна: Ideal zur 

Vorbereitung eines Auslandsaufenthalts und als guter Begleiter vor Ort. Dank des 

handlichen Formats immer dann zur Stelle, wenn es gerade gebraucht wird: In der 

Kitteltasche während der Arbeit am Patienten und im Krankenhaus. Не 

отказываются от активного овладения английским языком и молодые 

немецкие юристы, для которых, существует, специальный курс по изучению 

права на двух языках, в результате которого они получают две академические 

степени бакалавра (Bachelor of Laws (LL.B.) des University College London + 

Bachelor of Laws der Universität zu Köln). Основным условием для такой 

билингвальной учебы является одно: hervorragende Englisch-Kenntnisse.  

Таким образом, подведем итоги и ответим на вопрос, поставленный в 

заголовке доклада. Борьба немецких пуристов с английским доминаризмом 

происходит с переменной победой первых над последним. Это объясняется 

общим синергетическими законами способности системы языка к ее развитию 

и самосохранению. При этом условия коммуникации в глобализированной 

культурной среде, где английский язык по выше указанным причинам играет 

ключевую роль, будет оказывать влияние на активное освоение и 

использование англоязычных компетенций, которые для немцев являются не в 

последнюю очередь возможностью карьерного роста как внутри, так и за 

пределами Германии. Задача лингвистов-пуристов – следить за гармоничным 

балансом между чистотой немецкого языка и потребностями межкультурного 

взаимодействия и своевременно информировать нас о его возможных 

нарушениях.  
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ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Сучасне суспільство в епоху глобалізації гостро потребує осмислення 

комунікативних процесів, що відбуваються в ньому. З одного боку, необхідно 

досліджувати тенденції, які сприяють об’єднанню цивілізацій, народів і 

культур, з іншого боку, потребують усвідомлення факти, що зумовлюють 

збереження національної ідентичності культур в умовах їх тісної взаємодії.  

У суспільстві, культурі та мові в рівній мірі спостерігаються обидві 

тенденції – до відокремлення й уніфікації, і обидві вони є актуальними для 

наукової розвідки. Значна частина комунікативних процесів у світі припадає 

на міжкультурне спілкування, що створює чималі труднощі для сторін, що 

беруть в ньому участь. Ця обставина також свідчить про важливість 

досліджень в інтегрованій сфері культури та комунікації.  

Останнім часом закономірно зростає інтерес дослідників до проблем 

міжкультурної комунікації, лінгвокультурології, національного менталітету і 

комунікативної поведінки, іншим аспектам діади «мова і культура». Мова не 

може існувати поза культурою. Як один із видів людської діяльності, мова є 

складовою частиною культури, яка визначається як сукупність результатів 

людської діяльності в різних сферах життя індивіда. Саме тому, що мова є 

складовою частиною культури, питання, пов’язані з культурно-зумовленими 

законами мовного спілкування, входять у сферу лінгвокультурології, яка, в 

свою чергу, є частиною культурології.  

Тенденція до взаємопроникнення різних галузей наукового знання – одна з 

визначальних характеристик науки ХХI століття. У сфері гуманітарних 

дисциплін виразом цього прагнення до синтезу стала активізація 

культурологічних досліджень. Антропоцентрична орієнтація сучасної 

лінгвістики детермінує інтерес дослідників до проблеми взаємозв’язку мови і 

культури які є глобальними системними утвореннями, що регулюють життя 

індивіда і обумовлюють існування соціуму  

Лінгвокультура як частина культури народу, що віддзеркалює сукупність 

явищ культури і явищ мови, взаємопов’язаних між собою і відображених у 

свідомості окремої особистості, повинна вивчатися лінгвокультурологією як з 

погляду її проявів в процесах комунікації, так і з погляду її формування. 

Лінгвокультурна компетентність є частиною культурної компетентності 

особистості, проявляється в спілкуванні і є сукупністю взаємопов’язаних 

уявлень про загальні норми, правила і традиції вербального і невербального 

спілкування в рамках даної лінгвокультури. Лінгвокультурна компетентність 

включає інституційний, конвенціональний, семіотичний і лінгвістичний 

компоненти.  
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Міжкультурна компетентність є частиною лінгвокультурної компетентності, 

що визначає ефективність спілкування з представниками інших культур. 

Окрема особистість може володіти міжкультурною компетентністю низького, 

середнього або високого рівня, і міжкультурна компетентність індивіда може 

бути виміряна.  

Лінгвокультурні комунікативні компетенції – це процедурні знання, 

необхідні і реалізовані в конкретних комунікативних сферах і ситуаціях у 

формі конкретних мовленнєвих висловлювань або конкретної комунікативнї 

поведінки і обумовлені тією частиною лінгвокультурної компетентності, яка 

була засвоєна даною субкультурою або людиною. Лінгвокультурні 

комунікативні компетенції формуються з особистого досвіду спілкування, а 

також у процесі навчання конкретного виду спілкування рідною або 

іноземною мовою.  

Дослідження поняття лінгвокультурної спільноти і аналіз його 

неоднорідності стосовно різних національних культур має стати предметом 

подальших лінгвістичних розвідок.. 
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ФОРМУЛЬНІ ВИРАЗИ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІМЕН 

КОНЦЕПТІВ LIFE/DEATH (ЖИТТЯ – СМЕРТЬ) 

 

У сучасному мовознавстві інтенсивно досліджуються питання взаємозв’язку 

мови й мислення, особливості вербальної репрезентації аспектів довкілля, 

релевантних для тієї чи тієї культури (А. Вежбицька; М. Ф. Алефиренко, М. В. 

Пименова, А. М. Приходько, І. С. Шевченко). Науковці підтримують ідеї, 

експліковані ще в концепціях В. фон Гумбольдта [2, 75] й американських 

дескриптивістів (Е. Сепір, Б. Уорф), стосовно того, що у носіїв мови й 

культури формується певне світовідчуття, яке спрямовує процеси 

концептуалізації дійсності, її вербального картинування. Концепти одночасно 

віддзеркалюють та формують стиль людського мислення, а конкретні поняття 

та їх номінації відповідають світоглядним настановам мовців.  

У структурі концепту виділяють три шари – понятійний (ядерні й 

периферійні ознаки), образний та ціннісний; концепт об’єктивується різними 

мовними засобами; сукупність вербалізацій концепту становить його 

номінативне поле, до складу якого входять ключове слово (ім’я) концепту, 

його деривати, синоніми, антоніми, усталені вирази, а також різні сполуки, які 

містяться в текстових описах того чи того концепту. Кожний із вербалізаторів 

передає концепт частково [1, 35] і передає окремі концептуальні ознаки за 

допомогою релевантних значень [1, 28], тому повний опис концептуальних 

ознак та їх вираження навряд чи можливий [4, 124].  

На особливу увагу заслуговують формульні вирази [5, 120], структура яких 

вмотивована семантичною інтеграцією, схожістю й паралелізмом. За критерій 

формульності було прийнято неодноразове уживання цих сполучень у текстах 

[3, 1013].  

До першої групи формульних зворотів відносимо парні сполучення імен 

концептів, утворені різними типами координативних зв’язків між ключовими 

складниками. Серед них наступні конструкції: інклюзивні (life and death  

[Dr., 139, 433]; life or death [PL, 227]); корелятивні (either life or death  

[BG, 178]); ексклюзивні (Death, not Life [Dr., 434]).  

Переконуємося, що у складі цих конструкцій суміщаються позначення 

членів концептуальної опозиції й у такий спосіб концепти репрезентовані як 

рівноправні, сумісні, але не тотожні.  

Друга група формульних висловів представлена паралельними 

конструкціями, у складі яких імена концептів сполучаються з позначеннями:  

інших фундаментальних понять: ЧАС (all life and all time [Dr., 270]; 

ПРОСТІР (England and English life [Dr., 17]); світоглядних та поведінкових 

категорій, до яких належать: ЩАСТЯ (life and happiness [Dr., 248, 419]), 

ЖИТТЄРАДІСНІСТЬ (happy life and a good life [Dr., 262]); СТРАЖДАННЯ 

(life and suffering [IwtV, 42], death and suffering [TtD, 245]); СИЛА (life and 
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strength [Dr., 228.] vs death and decay [Bg, 82]; pulsing center of life [Giauor, 66]; 

НАДІЯ ТА НАМАГАННЯ (life and hope and determination [Dr., 326]); ДОЛЯ 

(as death or fate [Dr., 368]), воля (death and freedom [Dr., 302]); 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ (look so fair as life [Dr., 251]), СУД, ВИРОК (death and 

judgement [Southey]); КРАСА (life and beauty [IwtV, 22]); ПРАВИЛО, ЗВИЧКА, 

ТРАДИЦІЯ (English life and customs and manners [Dr., 17]) тощо.  

У більшості проаналізованих конструкцій ключовий елемент займає першу 

позицію та об’єднується із позначеннями тих світоглядних категорій, без яких 

ідеї життя та смерті не уявляються. Таким чином концепти ‘ЖИТТЯ’ і 

‘СМЕРТЬ’ не тільки корелюють із різними сегментами мовної  

(і концептуальної) картини світу, а й забезпечують її цілісну 

страхітливовеличну репрезентацію через структурно-семантичне моделювання 

виразів. Наведені факти пояснюються специфікою світогляду представників 

готичної лінгвокультури, орієнтованим на уникнення від матеріального, 

тілесного, світського буття («the whirl and rush of humanity, its life, its change, 

its death, and all that makes it» [Dr., 17]) й тяжінням до духовного, сакрального 

світу та поєднання з ним («…to show us men and other women that there is a 

heaven where we can enter, and that its light can be here on earth» [Dr., 160]).  

Третя група формульних виразів представлена етимологічними фігурами. 

Здебільшого це тавтології, які суміщають позначення ознаки й носія ознаки в 

однокореневих словах: …who are near death die [Dr., 36], die his own death  

[PL, 76], live her life [BG, 115].  

Четверта група формульних виразів – компаративні звороти, в яких між 

складниками встановлюється субординативний зв’язок задля експлікації 

інтенсивності виявлення конкретної ознаки. Ядерний компонент (life, death) 

виявляється об’єктом порівняння, а залежний ад’єктивний складник – 

підставою для порівняння. Компаративні звороти із компонентами life та death 

сформовані за аналогією до стійких порівнянь (див. приклади вище). Завдяки 

продуктивності та регулярності вживання таких компаративних зворотів у 

романах про вампірів здійснюється стереотипізація уявлень мовців про життя 

й смерть. Об’єкти порівняння виявляються ідеальними (прототиповими) 

носіями тієї чи тієї константної ознаки – as heavy as death [IwtV, 51; PL, 145]; 

as still as death [BG, 215]; so fair as life [Dr., 148]; precious as life [IwtV, 22].  

У такий спосіб експліковано інформацію про ‘щойність’ зазначених явищ, 

тобто про те, якими вони мають буди згідно зі стандартизованими уявленнями 

комунікантів: смерть – щось нерухоме, важке, бліде; а життя – прекрасне, 

тепле й цінне.. 
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МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ СВАРКА, СУПЕРЕЧКА ЯК РІЗНОВИДИ 

ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС «НЕГАТИВНОЇ» 

КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ 

І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО, М. ГОГОЛЯ, Ч. ДІККЕНСА) 

 

У сучасному українському мовознавстві проблема мовленнєвих жанрів (МЖ) 

залишається не опрацьованою, як відзначає зокрема Ф. С. Бацевич. В україн- 

ському мовознавстві актуалізовану в цій розвідці проблематику розглядали такі 

науковці, як Ф. С. Бацевич [3; 4], Н. К. Кравченко [7] та інш., в російському –  

Н. Д. Арутюнова [1], М. М. Бахтін [2], В. В. Дементьєв [6], В. Шаховський [8],  

у польському – Є. Бартмінський [11], Г. Вежбицька [5], М. Сарновський [12]  

та інш. М. М. Бахтін визначає мовленнєвий жанр «як відносно стійке 

висловлювання, вироблене окремою сферою використання мови. 

Найважливішою ознакою мовленнєвого жанру є його діалогічність» [2, 159].  

У вітчизняному та зарубіжному мовознавстві мовленнєві жанри сварка, 

суперечка як різновиди діалогічного мовлення під час негативної комунікації ще 

не досліджені. Відсутність зацікавлення сваркою, суперечкою як явищами 

суспільної взаємодії можна пояснити насамперед труднощами, пов’язаними з 

реєстрацією мовного матеріалу. Російські, польські мовознавці В. Шаховський, 

М. Сарновський, Г. Вежбицька констатують факт існування сварки, суперечки, 

звертаються до сварки, суперечки як до ілюстративного матеріалу або 

зіставляють їх з іншими мовленнєвими жанрами, не роблячи спроби визначити 

їхню сутність [11, 118; 10, 181]. Російська дослідниця Н. Арутюнова розглядає 

сварку як емоційний діалог, мета якого врегулювати міжособистісні стосунки  

[1, 52], а польська дослідниця Г. Вежбицька виокремлює чотири акти 

комунікації: розмова, дискусія, суперечка, сварка [5: 131].  

Уся людська діяльність, зокрема й мовна взаємодія, відбувається з участю 

емоцій, що є обов’язковими складниками кожного акту комунікації [12]. Розмова, 

що базується на емоційній нейтральності прагматичних суб’єктів (емоційний 

нуль) або на позитивних емоціях, у подальшому спричиняє такі форми мовної 

взаємодії, які визначаються не тільки як максими кооперації [9], а й максими 

ввічливості й вихованості.  

Польський дослідник М. Сарновський виокремлює ще один напрям 

функціонального розвитку розмови, що пов’язаний із проявом явищ, які свідчать 

про порушення норми комунікації, насамперед норми голосу: голосна розмова, 

галаслива розмова, криклива розмова, вересклива розмова, сварлива розмова [12]. 

Порушення норми голосу під час комунікації може означати назрівання 

конфлікту між співрозмовниками: розмова переростає в сварку. Вербальна 

взаємодія входить у простір «негативної» комунікації, що супроводжується 

прокляттями, наприклад: 1) – «Це ви, мабуть, з матір’ю так міряли город, бодай 
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вас міряв сей та той!» – крикнула Мотря на порозі (І. Нечуй-Левицький);  

2) – «Как! Дворянина? – закричал с чувством достоинства и негодования Иван 

Иванович. – Осмельтесь только! Подступите! Я вас уничтожу с глупым 

вашим паном! Ворон не найдет места вашего!» (М. Гоголь); 3) – «Don’t agitate 

yourself, I entreat you,» – said Mr. Tupman soothinly. – «Then you are not dead!» – 

ejaculated the hysterical lady. – «Don’t be a fool, Rachel!» – interposed Mr. Wardle, 

rather more roughly (Ch. Dickens: 113).  

Негативною комунікативною ситуацією, генетично пов’язаною зі cваркою, є 

суперечка, яку також уважають найстаршою формою діалогу. Суперечка 

ґрунтується на розбіжності думок між співрозмовниками, що виникають з права 

кожної людини на власні погляди. Суперечка є діалогом, у якому зреалізовується 

пошук істини на основі аргументів. Кожен учасник суперечки намагається 

довести свій погляд, підтвердити правильність своєї позиції, наприклад:  

1) – «Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.» – «Что ж вы 

дадите мне за него?» – «Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я 

откормил в сажу (М. Гоголь); 3) – «Stay Mr. Jingle!» – said the spinster aunt 

emphatically. – «Never!» – explained Jingle with a professional air. – «Never!»  

(Ch. Dickens: 135).  

Сутність суперечки становить характер інформації суб’єкта, який її ініціює. Це 

впевненість, що співрозмовник думає про об’єкт по-іншому. Суб’єкт-ініціатор 

будує гіпотезу про неправдивість тих суджень, аналізує їх і тільки тоді формулює 

своє висловлювання, наприклад: 1) – «Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак 

не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать 

для меня в знак приязни. – «Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я 

вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! (М. Гоголь);  

2) – «Drink with me my dear,» – said Mr. Weller. – «For shame, Mr. Weller!» – said 

Mary – «Talkin’ in that way.»– «Nonsense, it ain’t no harm (Ch. Dickens: 390). 

На відміну від сварки, в суперечці з’являється гіпотеза, що дає шанс на початок 

взаємодії, що може привести до домовленості, нейтралізації конфлікту, а у сварці 

є вихідна репліка суб’єкта-ініціатора, що призводить до конфлікту. Сварка має 

характер відкритої атаки. Початкове протиставлення набирає форми конфлікту, 

простежуємо зіткненням двох реплік. Конфлікт поглядів переростає в 

інтерперсональний конфлікт, що надає стосункам між суб’єктами нової, 

негативної якості, наприклад: 1) – «А хіба ж ти не міряла сіней мотузком, як 

мазала діл та стіни?» – обізвалась Кайдашиха. – Міряєте ви, бодай: вже 

міряла вас лиха година!» – обізвалась Мотря (І. Нечуй-Левицький); 2) – «Get on 

your bonnet,» – repeated Wardle. – «Do nothing of that kind,» – said Jingle.  

(Ch. Dickens: 156).  

Суперечка та сварка мають різну мету. У суперечці – це спільна думка, але 

кожен із суб’єктів розуміє її дещо по-іншому. Ця мета може спрямувати розвиток 

ситуації суперечки до дискусії. Натомість сварка має на меті бажання, щоб 

співрозмовник визнав свою помилку. Таке бажання може бути реалізоване як 

низка бажань суб’єкта: я хочу, щоб ти говорив неправильно. Сварка є видом 

мовленнєвої діяльності, у якій діалог виразно поляризується, оскільки в ній 

повністю проявляється бінарна, двополярна структура діючих осіб, наприклад:  
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1) – «Бреши сам! Ось я тільки що сама міряла. Іди в волость, нехай волость 

вас розділить, а не свекруха», – репетувала Мотря (І. Нечуй-Левицький); 

2) – «I beg you pardon, sir, for interrupting you,» – said Mr. Pickwick; 3) – «Hold 

your tongue, sir,» – said the magistrate peremptorily (Ch. Dickens: 380).  

У проаналізованих текстах, що належать до трьох лінгвокультур, мовленнєвий 

жанр сварка функціонує як особистий діалог з гострою опозицією я – ти під час 

емоційного конфлікту, наприклад: 1) – «Ти – змія люта, а не свекруха! – кричала 

Мотря. – Буду я чортова дочка, коли не розіб’ю тобі кочергою голови» (І. Нечуй-

Левицький); 2) – «But what? Eh?» – roared the captain. – «Who are you, you rascal? 

– said the captain (Ch. Dickens: 293); 3) – «More than one-and-twenty!» – ejaculated 

Wardle. «More than one-and-forty!»– «I ain’t,» – said the spinster aunt. – «You are!» 

– replied Wardle (Ch. Dickens: 156).  

У досліджених лінгвокультурах мовленнєві жанри сварка, суперечка, як 

різновиди діалогічного мовлення під час негативної комунікації, 

супроводжуються прокляттями, опозицією займенників я – ти та порушенням 

норми голосу.  
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ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ GENIUS 

 

Феномен геніальності як найвищої творчої здібності у науковій чи художній 

діяльності здавна привертав увагу дослідників. На сьогоднішній день існує 

чимало робіт, присвячених розглядові філософських та психологічних аспектів 

геніальності. Проте, цей феномен зостається поза увагою лінгвістів, що 

увиразнює актуальність цього дослідження, у якому ми потрактовуємо 

GENIUS як антропоконцепт та аналізуємо його лексикографічне втілення на 

матеріалі тлумачних словників англійської мови.  

Слід зазначити, що саме мова є одним із основних інструментів пізнання та 

концептуалізації навколишнього світу, оскільки аналіз мовних засобів 

дозволяє найбільш простим та ефективним способом виявити ознаки концепту 

та змоделювати його. Склад того чи іншого концепту виявляється через 

значення мовних одиниць, що репрезентують певний концепт, їх словникові 

тлумачення, фразеологізми та мовленнєві контексти.  

Насамперед, звернімося до етимології англомовної лексичної одиниці 

genius, яка номінує відповідний концепт.  

«L. genius, prop., the superior or divine nature which is innate in everything, the 

spirit, from genere, gignere, to beget, bring forth» (2).  

Як зазначає Р. О. Будагов, латинське genius було маловживаним словом і 

довго зберігало зв’язки з дієсловами genere, gignere (народжувати). Геній 

сприймався як дещо вроджене, притаманне людині, сім’ї та навіть місцевості. І 

лише у другій половині XVIII століття відбувається перелом в семантиці цієї 

лексичної одиниці. З того часу genius позначає не тільки особливу здібність, 

але й саму людину, яка має цю якість. Саме тоді з’являються численні 

трактати Е. Юнга, Д. Дідро, І. Канта, які дають поштовх для подальших 

досліджень цього феномену [1, 160].  

Сучасні тлумачні словники англійської мови наводять дефініцію лексеми 

genius, що містить чотири семеми. Розглянемо кожну із них.  

«1. Genius A good or evil spirit, or demon, supposed by the ancients to preside 

over a man’s destiny in life; a tutelary deity; a supernatural being; a spirit, good or 

bad. Cf. Jinnee. «The unseen genius of the wood. «We talk of genius still, but with 

thought how changed! The genius of Augustus was a tutelary demon, to be sworn by 

and to receive offerings on an altar as a deity» (2).  

Як бачимо, перша семема позначає генія-духа, який впливає на долю 

людини чи місцевості, тобто оригінальне значення цієї лексичної одиниці в 

латинській мові зберіглося до наших днів.  

«2. Genius A man endowed with uncommon vigor of mind; a man of superior 

intellectual faculties and creativity; as, Shakespeare was a rare genius» (2).  
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Друга семема позначає людину із надзвичайними здібностями. Такі описові 

семи як uncommon, superior підкреслюють унікальність інтелектуальних та 

творчих можливостей такої людини.  

«3. Genius Distinguished mental superiority; uncommon intellectual power; 

especially, superior power of invention or origination of any kind, or of forming new 

combinations; as, a man of genius. «Genius of the highest kind implies an unusual 

intensity of the modifying power» (2).  

Третя семема позначає вже саму надзвичайну здібність, власне геніальність. 

Знову ж таки виокремлюємо описові семи uncommon, superior, distinguished, 

підкреслюється новизна відкриття чи винаходу.  

«4. Genius The peculiar structure of mind with which each individual is endowed 

by nature; that disposition or aptitude of mind which is peculiar to each man, and 

which qualifies him for certain kinds of action or special success in any pursuit; 

special taste, inclination, or disposition; as, a genius for history, for poetry, or 

painting» (2).  

І нарешті остання семема позначає природну схильність людини до певного 

виду занять – inclination, disposition, яка притаманна кожній людині та є 

індивідуальною рисою – peculiar to each man.  

Таким чином, робимо висновок, що англомовних концепт GENIUS /  

ГЕНІЙ / ГЕНІАЛЬНІСТЬ вербалізують друга та третя семеми у структурі 

лексичного значення відповідної лексеми. Компонентний аналіз уможливив 

виділення таких концептуальних ознак досліджуваного концепту як 

uncommon, superior, distinguished intellectual faculties and creativity.  

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розглядові особливостей 

вербалізації концепту GENIUS в англомовному різножанровому дискурсі. 
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COGNITIVE MODEL OF REFUSAL UTTERANCES GENERATION 

 

An important feature of refusal utterances functioning in a dialogue speech is the 

cognitive nature of their generation as well as a considerable emotional loading on 

an addressee in the process of decoding the reasons of refusal [4]. Unfortunately, a 

cognitive aspect of the phenomenon of refusal utterances’ generation and decoding 

has not been thoroughly studied in linguistics in general and phonetics in particular.  

Phoneticians justify this by the fact that linguistics does not provide them with 

necessary models of cognitive mechanisms of refusal generation in the speaker’s 

consciousness. However, since cognitive processes are studied by interdisciplinary 

efforts, phoneticians can solve some of the urgent issues of the role of cognitive 

phenomena in the process of generating and actualizing refusal utterances. 

Therefore, the aim of this paper is to substantiate a generalized cognitive model 

representing the mechanism of the addresser’s generating refusal utterances.  

As a result of the analysis of a number of cognitive models suggested by linguists 

and psychologists, we have chosen the known pyramid-like model [3, 208-212] of 

the individual’s thinking mechanism of speech generation and actualization as a 

methodological basis for our theoretical research. Besides, while forming the 

cognitive model of a refusals’ generation and actualization mechanism we have 

taken into account the ideas concerning the psycho-energetic mechanism of 

actualizing an utterance emotional-and-pragmatic potential, suggested by Alla 

Kalyta [1, 5-12]. Considering this, we formed a cognitive synergetic model that 

enables the explicit description of self-developing processes of refusal utterances’ 

generation and actualization in the speaker’s psychic sphere.  

This model is presented as a complex four-leveled system of spheres of the 

addresser’s spiritual life, comprising existential, mental and transcendental 

subsystems [3, p. 206-208], whose functioning is conditioned by the speaker’s 

consciousness. The frame of the system is formed by three constituents: the 

communicative culture of a micro-society, the addresser’s self-appraisal of his/her 

social status and his/her pragmatic intentions.  

Within this system, which designates the spheres of spiritual life of an individual 

who utters a refusal and types of his/her thinking activities (emotional, emo-rational, 

rational and logical), there takes place the self-development of all synergetic 

processes and acts generating a refusal as a negative reaction to the request. Due to 

this fact, a synergetic presentation of the origin, self-development and actualization 

of a refusal in the speaker’s consciousness can be reflected on the model as a path of 

an attractor structure. This, as is known [2; 3, 206; 5], allows us to perform a 
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comprehensive description of a psycho-energetic mechanism of a refusal 

selfdevelopment in the individual’s psychic sphere in synergetic terminology.  

The carried out analysis of refusal utterances showed that in their realization there 

prevail the attractor structures; the latter consist of three or four partial attractors that 

represent four typical dvelopmnet schemes of their development in accordance with 

the reasons of refusing like «I do not want to», «I can, but I do not want to», «I want 

to, but I cannot» and «I cannot» [4].  

The model of refusal utterances’ actualization proves that in all four cases the 

refusal originates on the plane of the speaker’s self-appraisal of his/her social status. 

The development of all refusals’ attractor structures is influenced by the culture of 

speaker’s micro-society. In addition, the model allowed us to conclude that the 

vector of refusal utterances belonging to the class of reasons «I do not want to» and 

«I want to, but I cannot» acquires its direction under the influence of the speaker’s 

self-appraisal of his/her status; while the refusal utterances classed as «I cannot» and 

«I can, but I do not want to» are realized according to the norms of the speaker’s 

micro-society culture.  

The methodological potential of the advanced model consists in the expediency of 

its application in experimental and phonetic study of other types of utterances since 

it enables the researcher to take into account the influences of the speaker’s 

individual communicative experience, acquired within the norms of his/her 

microsociety culture, as well as his/her social status on the specificity of the 

utterance oral actualization. 
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СЛЕНГОВЫЕ НОМИНАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ПРИЗНАКА 
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ЯЗЫКЕ (ARM-CANDY, EYE-CANDY, BUN, DUENDE, OOMPH) 

 

В англоязычной лингвокультуре понятие «charm» концептуализируется как 

универсальная характеристика мужчин и женщин, которая связанная, прежде 

всего, с формально-поведенческими коммуникативными стереотипами, а 

именно: обаятельный англичанин или американец любого пола должен быть 

остроумным, всегда улыбаться, быть приятным по отношению к другим 

людям, с которыми ему приятно быть. Лицо, обладающее признаком 

привлекательности, обозначается в английском языке с помощью 

монолексемы charmer, имеющей широкий синонимический ряд: allurer 

(обольститель, соблазнитель), enticer (соблазнитель), inveigler (обольститель), 

smoothie (неотразимый мужчина, сердцеед), sweet talker (льстец), heart-throb, 

lady-killer (сердцеед), которые относятся к характеристикам лиц только 

мужского пола. В свою очередь, обаятельные лица женского пола 

обозначаются как sweetie, sweet girl (душка), pippin (красотка), sweetpie 

(лапочка), sweetie pie, lovey, honey, dearie (милочка). Гендерно нейтральным 

является вариант cutie, который наиболее близок к русскому варианту 

«обаяшка». В рамках настоящего доклада мы остановимся на таких сленговых 

номинациях носителей признака привлекательности женского пола в 

английском языке, как arm-candy, eye-candy, bun, duende и oomph.  

Сленговый вариант «arm-candy» имеет значение «a very attractive person who 

accompanies someone on a date, as to a public event, but is not romantically 

involved with that person», «remarkably attractive person of either gender 

accompanying you or some other lucky person», т.е. привлекательная,-ый 

спутница/спутник, сопровождающая,-ий на приемах, банкетах, но не 

имеющая,-ий романтических отношений. Лицо женского пола называется «arm 

candy» еще потому, что человек идет под руку со своей «конфетой» («ценным 

достоянием»), когда они входят вместе в помещение. Распространенное 

представление об «arm-candy» – это спутник для свидания, которого кто-то 

использует не для того, чтобы насладиться компанией, а для того, чтобы 

казаться важным, богатым или достойным внимания. Это может быть так 

называемый «gold-digger» (рус. авантюрист, авантюристка), который 

появляется с «arm-candy», как правило, на танцах или вечеринке (напр.: Did 

you see the arm candy Andrea brought to the dance last night? Her date was so 

handsome and coy!). При этом синонимичный вариант «eye-candy» имеет 

значения (1) «someone or something that is attractive but not very interesting or 

useful»; (2) «visual images that are superficially attractive and entertaining but 

intellectually undemanding» и используется для номинации симпатичного, 

привлекательного, приятного на вид человека необязательно женского пола. 
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Однако первое употребление варианта eye candy фиксируется в1978 г. именно 

в значении «attractive woman on a TV show, etc.,» и связывается с 

обыгрыванием, перефразированием наркотика, вдыхаемого через нос nose 

candy = «cocaine» (1930). В свою очередь, сленговый вариант «bun» (рус. 

булочка) используется для обозначения привлекательной девушки «an 

attractive girl with a nice body», которая обладает приятными формами тела 

(напр. those girls are buns, that girl is a bun). Данный вариант актуализирует в 

английском языке абсолютно положительный признак внешних форм молодой 

девушки, в основе которого лежит метонимический перенос круглой формы 

булочки на «приятные» круглые формы тела небольшого размера (ср. bun = 

any of various types of small round sweet cakes).  

Лексема duende (n.) (шарм, обаяние) представляет собой испанское 

заимствование в английском языке и происходит от испанского «dueño de 

casa» (ср. Spanish duende < duen de casa < dueño de casa «owner of the house, 

spirit’» = домовой; приведение, призрак (1920). По данным «Urban dictionary», 

лексема duende является мексиканским вариантом гоблина или гнома и 

дефинируется как «duende: the mexican version of a goblin or gnome, a duende 

will go into your house and do mischievous things and occasionally steal small 

infants» («Дуэнде – это мексиканский вариант гоблина или гнома, дуенде 

проникает в ваш дом и совершает злобные вещи, иногда крадет младенцев»). 

Лексема duende (n.) в значении «носитель признака привлекательности 

женского пола» является сленговым вариантом и дефинируется как : 1) a very 

attractive and short girl most likely shorter than 5’3» / очень привлекательная 

девушка маленького роста (напр., Hey look at that girl up the street, tell me she 

aint a duende / Эй, посмотри на ту малышку там на улице, разве она не 

очаровашка?); 2) a girl whos kinda hot in a dirty way and after a few beers / 

девушка, которая вроде горячая в грязном смысле, hot but then again ugly but 

not quite grim / а после нескольки бокалов пива вообще красавица. Но потом 

опять страшная, но не совсем мрачная (напр., that girl over there is a total 

duende / вон там та девушка просто обаяшка). Также лексема duende 

связывается с понятием flamenco и используется в таких выражениях, как 

«having duende» в значении «having soul», т. е. «душа фламенко» и 

определяется как «inspiration or passion, esp. associated with flamenco».  

Лексема oomph имеет звукоподражательную природу, связанную с гулким 

низким звуком (ср. «imitative of a sound made under exertion»)], издаваемым во 

время прыжков или толкания («a sound of such a sound (jumping or pushing), or 

sound of landing of such a act of jumping or pushing»). Впервые употребление 

oomph зафиксировано в 1939 году и связывается с именем популярной 

американской пин-ап герл Энн Шеридан, которая получила от своих 

многочисленных поклонников прозвище «The Oomph Girl» из-за своей яркой 

сексуально привлекательной внешности. Лексема oomph (n.) определяется 

следующим образом: 1) the quality of being exciting, energetic, or sexually 

attractive «качество волнительности, энергичности или сексуальной 

привлекательности» (напр., he showed entrepreneurial oomph); 2) personal 

charm or magnetism, sex appeal, punch, vitality – «личное очарование или 
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магнетизм, сексуальная привлекательность, напор, жизненность»; 3) power, 

strength, or energetic activity – «мощь, сила, или энергичная деятельность»,  

4) If you say that someone or something has oomph, you mean that they are 

energetic and exciting – «когда говорять, что кто-то или что-то сексуально 

привлекательно, имеется в виду энергичность и волнительность» [разг.],  

5) sexy «сексуальный» (напр., hey baby, that red short shorts makes you look 

oomphy! / крошка, эти шортики делают тебя такой сексуальной). Компонент 

oomph используется в качестве определяющего слова чаще всего в 

словосочетании oomph girl «девушка женщина, известная своей сексуальной 

привлекательностью» (особенно кинозвезда или другая знаменитость), «секс-

бомба». 
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КОНЦЕПТ PERFECTION/PERFECCIÓN В АНГЛИЙСКОМ 

И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ (ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТРАСТЫ) 

 

Понятие «совершенство» является центральным в любой религиозной 

конфессии, таким образом можно утверждать, что каждый человек в любой 

культуре имеет о нем в той или иной степени определенное представление. Так, в 

христианском веровании Бог сам является совершенством и верующих 

призывают следовать слову божьему и стремиться к совершенству: «Итак будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» выражение Иисуса Христа из 

Мф. 5:48. В свою очередь, Ислам среди мусульман осознается как совершенная 

религия, аят (5: 3) гласит: «Сегодня отчаялись те, которые не веровали, в вашей 

религии; не бойтесь же их, а бойтесь Меня. Сегодня Я довёл до совершенства 

вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас 

исламом как религией». В буддизме основополагающим является понятие 

парамита, которое обычно истолковывается как «переход на другой берег», но 

буквально обозначает «запредельное совершенство». Для пробуждения и 

обретения состояния Будды необходимо прохождение шести парамит: 

данапарамита (совершенство даяния), кшанти-парамита (совершенство 

терпения), вирья-парамита (совершенство усердия), шила-парамита 

(совершенство соблюдения обетов), дхьяна-парамита (совершенство созерцания) 

и праджняпарамита (совершенство премудрости, или премудрость, переводящая 

на другой берег существования).  

СОВЕРШЕНСТВО можно определять по-разному, к примеру, это понятие 

может означать идеал, то есть нечто свободное от любых недостатков, которое 

становится воплощением идеала в определенной личности. Также совершенным 

можно считать человека, которые имеет одни достоинства и лишен 

отрицательных черт. Совершенством можно назвать полноту всех 

положительных характеристик, наивысшую степень какого-то достоинства, 

согласно толковому словарю С. И. Ожегова. В результате совершенством можно 

считать полное отсутствие несовершенств или соответствие идеальным 

параметрам.  

Рассматривая лингвокультурные контрасты концепта PERFECTION/ 

PERFECCIÓN в английском и испанском языках, мы считаем целесообразным 

начать с этимологии. Как английская лексема perfection, так и испанская 

perfección берут свое начало от латинского существительного: perfectio, 

perfectionis, f (завершение, осуществления, выполнения; совершенство, высшее 

совершенство, идеал), которое, в свою очередь, было поизаимствовано в Элладе: 

«τέλειος» – доведенный до конца; законченный; целесообразеный; не требующий 

ничего для завершенности; совершенный; то, что прекрасно дополняет 

целостность и добродетель человека; зрелый, возмужавший, взрослый; без 
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недостатков, отборный; окончательный, решительный; (о Богах) всемогущий; 

крайний, высший [2].  

Исследуя определения понятия «perfection» в английском языке, находим 

следующие определения: 1) The quality or condition of being perfect (качество или 

состояние совершенства; 2) The act or process of perfecting (акт или процесс 

совершенствования); 3) A person or thing considered to be perfect (человек или 

вещь считающиеся совершенными); 4) An instance of excellence (пример 

превосходства). Синонимический ряд лексемы perfection представлен 

следующими единицами: excellence (превосходство), integrity (целостность), 

superiority (превосходство), purity (чистота), wholeness (целостность), sublimity 

(возвышенность), exquisiteness (утонченность), faultlessness/ flawlessness/ 

perfectness (безупречность), ideal (идеал), acme (вершина, высшая точка), 

accomplishment/ achieving/ achievement (достижение), polishing (полировка, 

шлифовка), evolution (эволюция), refining (переработка), completion (завершение), 

realization (реализация), fulfillment (выполнение), exactness/ precision, (точность), 

correctness (корректность, правильность, точность), exactness (аккуратность), 

meticulousness (тщательность) [4].  

В испанском языке понятие perfección определяется как: 1) perfeccionamiento 

(улучшение), 2) cualidad de perfecto (идеальное качество), 3) сosa perfecta 

(идеальная вещь), 4) cualidad de perfecto (отличное качество).  

В фразеологическом словаре находим следующий оборот: a la perfección = de 

manera perfecta, что обозначает: 1) в совершенстве, вполне, 2) отлично, 

образцово, прекрасно, безупречно, идеально [1]. Словарь синонимов испанского 

языка предлагает следующие варианты лексемы perfección, в которых 

представляются её различные оттенки, а именно: finura (изысканность); 

delicadeza (деликатность, хрупкость, мягкость); bondad (доброта, добродушие); 

refinamiento (изящество); esmero (тщательность, исполнительность); adorno 

(украшение, наряд); excelencia (превосходство, преимущество); lleno (изобилие); 

progreso (прогресс, успех); ideal, modelo (идеал); elegancia (элегантность); belleza 

(красота); elevación (подъем, экзальтация); magnitud (важность, величие); altura 

(вершина) [1, 3].  

Выйдя за рамки словарных дефиниций и синонимический рядов, концепт 

PERFECTION был переосмыслен в реальной жизни и сменил положительную 

коннотация на крайне негативное отношение общества. Сегодня для англичанина 

быть перфекционистом означает быть человеком с психологическими 

расстройствами, тяготеть к совершенству – преследовать утопию и попросту 

тратить время. На первый план выходит скорее не конечная цель – достижение 

совершенства, а сам процесс – развитие, улучшение и рост. Подтверждением 

тому становятся многочисленные высказывания на Интернет-форумах по 

обсуждению темы совершенства, например, strive for progress not perfection 

(Борись за прогресс, а не за совершенство). I reject the idea of perfection, because 

the truth no one tells you is that it doesn’t exist. Perfection is a myth (Я отрицаю 

совершенство, потому как правда, которую никто тебе не говорит, заключается в 

том, что его не существует. Совершенство – миф). You were born to be real, not to 

be perfect (Ты был рожден для того чтобы быть настоящим, а не быть 
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совершенным). The goal is growth not perfection (Цель – развитие, а не 

совершенство). Представители же испанской лингвокультуры пока находятся на 

пути к отрицанию стремления достичь всецелого совершенства, как и 

представители других европейских лингвокультур, которым таблоиды 

навязывают свое понимание того каким должно быть совершенство, например, 

aprendemos a amar no cuando encontramos la persona perfecta, sino cuando llegamos 

a ver de manera perfecta algo imperfecto (мы находим любовь не в тот момент, 

когда встречаем идеального человека, а когда начинаем считать кого-то 

дефективного совершенным). La perfección no existe... Pero sí existe la voluntad y el 

empeño de hacer las cosas cada vez mejor (совершенства не существует, но есть 

воля и стремление делать вещи лучше с каждым разом)  

Суммируя, хотим подчеркнуть, что современное общество начинает видеть 

идеал и красоту в естественном и простом, а завышенные стандарты 

«совершенного человека» не являются универсальными: они прямо коррелируют 

с представлениями о совершенстве в определенной культуре (европейской, 

восточной и др.) и учитывают различия в фенотипическом, этническом и 

гендерном аспектах..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда (Сальвадор Дали) 
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STYLISTIC MODEL OF LINGUISTIC CONSTRUCTION OF GENDER 

IN THE DISCOURSE OF SOCIAL NETWORKS 

 

The social network has a special place in the virtual communication system as a 

service adjusted to Internet-mediated interpersonal communication to form strong 

social bonds. As opposed to the specialized and private forums and blogs, social 

networks provide detailed information for research. The observable material is a 

representative slice of modern communication and provides a unique opportunity to 

draw up a generalized verbal portrait of female Internet user.  

According to the definition offered by E. Gritsenko, the linguistic construction of 

gender is interpreted in the research as «cognitive activity with implicative and 

inferential characteristic which is based on the correlation of linguistic forms/signals 

with gender notions (associations, stereotypes, ideals etc.). The latter are part of the 

totality of common concepts of cultural representatives. Language has a dual role in this 

process: the unconscious background that secures gender stereotypes, ideals and values 

that are realized by means of axiological non-neutral language structures, and facilities 

that enable (re)production of tender concepts in social practice» [1, 23].  

It is important from a theoretical point of view to study the stylistic approach to the 

construction of gender identity. Therefore, the purpose of this work is a study of 

stylistic characteristics of women’s statuses in the social network. In accordance with 

classification proposed by K. Sedov, status is considered to be a subgenre of the 

informative and evaluative genre [2, 86-87].  

317 statuses found in English-speaking social networks (My Space, Tagged, 

Facebook) were used as the material for the study. In the course of analysis of the 

stylistic model of linguistic construction of gender concept «woman» in the discourse 

of the social networks the below-mentioned characteristics have been identified.  

1. Particularities of subject area. In English-speaking social networks the statuses 

are characterized by the frequency of use of the language lexical composition covering 

«the closest» life circle of woman (home, family, friends, loneliness, betrayal etc.). 

Examples: clothes, marriage, husband, wife, love, joined hearts, child, to give birth a 

child, to cherish, raise the child, career, together, to combine, full circle, to create, to 

nurture, to transform, jealous, girlfriend, faithful, attention, to deserve, crazy, wife, 

mother, highest calling.  

2. The prevalence of emotional and axiological components in the notion. It is 

manifested in the following aspects:  

a) the usage of vocabulary describing feelings and mental state of woman (an 

author of status), a concentration on her own inner world. Examples: to be real, to be 

perfect, to forget, to remember, to deserve, value, worth, to be proud, sensitive, not 

touchy, kind, discernment, confident, arrogant, smart, to hope, strong, self confident, 

calm, compassion, charity, heart, love, prayer, flawless;  
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b) the application of diminutives, affective vocabulary, metaphors, comparisons, 

epithets. Examples: A tribute to all women who are the strength of life, the rock of her 

family, the gentle heartbeat to her children, the tears to her parents, the joy to her soul 

mate, the inspiration at her work, the support and love of her friends, the mystique in 

society, the leader of love, life and the apple in Adams eye;  

c) the usage of expressive synonyms of adjective good. Examples: incredible, 

marvelous, amazing, extraordinary, magnificent, super, exceptional, excellent, 

effective, fine, flawless, great, awesome, impressive, stupendous, stunning, adorable, 

astonishing, brilliant, tremendous, wonderful;  

d) the usage of exclamation and interrogative constructions. Examples: Having 

multiple partners doesn’t make you a man or woman! Being honest, loyal, faithful and 

devoted to ONLY ONE does!!!;  

e) usage of jargon and slang. Examples: Ladies, admit it. Sometimes you look down  

at your own boobs and think, ‘Wow, this is Awesome!’;  

f) graphic emphasis, the usage of the visual code. Examples: I am a woman. I am 

smart. I have opinions. I have feelings. I care. I make a difference. I matter. I Am A  

WOMAN and I proud of who I am;  

3. The type of self-presentation (direct/indirect, dealing for a rise/fall, emphasizing 

woman’s own «I», the point of view). Examples: It’s times like these I sit here and am 

grateful I have been through hardship, heartbreak and turmoil because I can stand 

here today and thank God for the person I have become. A strong, independent woman 

who if she has to can walk a life in her own shoes knowing I have the power, mind and 

strength to believe I am worth the life I have been given;  

4. The frequency of usage of polite forms:  

a) the application of etiquette frame, the main elements of which is the address.  

Examples: Dear girls; Dear Men; Dear tampon commercial; Sincerely, Real 

Women;  

b) the implicit compliments. Examples: You are pretty. You are gorgeous. You are 

beautiful. You are flawless. You simply slay and no one can tell you different unless you 

let them; You are a woman and you are beautiful, remember that you are worth loving. 

Not a girl and a doll to be played with; No matter how plain a woman may be, if truth 

and honesty are written across her face, she will be beautiful;  

c) the question statements in the form of a general proposition with inverted word 

order, so-called declarative question. Examples: Why wasn’t I born a boy?; Tomorrow 

is Friday tomorrow is Friday tomorrow is Friday; I keep clicking on «Home» but I’m 

still stuck at work. Is the button broken?  

The results of the research have proved that the language and culture of each nation 

as well as the common features of a gender peculiarity bring in its construction national 

characteristics. Therefore, the study of gender can only be based on ethnic and cultural 

traditions and language national specificities. 
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GENDER PECULIARITIES OF TOPIC DEVIATION TACTICS 

 

In this paper, television interview has been chosen as preferable and is considered to 

be indicative of gender linguistic immanence. Interviewees participating in Larry King 

Live television show on the BBC channel use a great variety of different combinations 

of communicative strategies and tactics that have become the object of the research 

being mostly concentrated on gender peculiarities of using strategies and tactics.  

The topic control strategy has proved to consist of the most diverse set of tactics. The 

group of tactics used by both men and women has been found the most representative 

including topic development tactics, topic support tactics, topic deviation tactics, and 

topic rejection tactics.  

Topic deviation tactics is determined by so called «topic freedom» [1: 85] as guests 

of the TV show are not ready to share or reveal facts they find private and especially in 

front of the million television audience. There are certain limits that prevent to disclose 

private life, financial and political scandals, dishonourable conduct etc. The 

interviewer’s task is to find the right way to make the interviewee be outspoken and use 

the correct effective strategies [2] to make the interviewee dwell on the topics the 

audience might be particularly interested in. Celebrities agreeing to participate in the 

TV show are fully aware that they have to cooperate with the interviewer, cannot ignore 

questions asked and thus have to use topic deviation tactics when they come to 

awkward details of their private life or professional activity.  

KING: Speaking of opinions, have you changed your opinion about Michelle 

Obama?  

HASSELBECK: Well, you know, I think, look, this isn’t – I think your opinion on 

someone evolves over time. I think if it didn’t, then you would not be looking at your 

experience and the context in which someone is – is in your life (06.05.09 F).  

Elizabeth Hasselbeck does not give the answer to the question about the first lady. 

The interviewee uses a range of hedges well, you know, I think that help her to get some 

more time to plan her utterance and in the end she evasively says that everyone can 

change their mind later on.  

KING: Stephanie going to keep on playing?  

AGASSI: No, she hasn’t played in seven years now.  

KING: She won’t play again at all?  

AGASSI: Well...  

KING: She played for the last time.  

AGASSI: And she also – we also play for charity, you know. We also go and try to, 

you know, have fun playing some mixed doubles and, you know, raise some awareness 

(07.09.06 M).  

Andre Agassi does not feel like speaking about Steffi Graf’s sport career and when 

the interviewer insists on the answer to the offered topic, the interviewee touches upon 

their charity projects.  
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KING: Did Johnny give you a big ring?  

JOANNE CARSON: I don’t really like big jewelry. I really don’t (09.03.07 F).  

The interviewee is not ready to demonstrate to the audience the cost of the 

engagement ring and just mentions that she is not fond of too expensive things.  

KING: OK. First things first. It looks like Donald Trump has made up with Barbara. 

How are you and Donald now?  

BEHAR: You would not believe how friendly he was to me today at «The View.» The 

man was all over me. First of all, in the green room after the show, he actually kissed 

me. And I don’t think that he kisses anybody. He came up to me and he actually kissed 

me and hugged me. It was weird.  

KING: Because he criticized you, as you know, in the past.  

BEHAR: Well, he said that I – he said I – you hit me hard and so I went back at you. 

I don’t remember even what I said. I made a joke about his hair, I think. But, you know, 

I’m done with that anyway. It’s an old story. I’m not interested in his hair anymore. 

And we’re fine.(05.05.09 F)  

Joy Behar evades the question underlining that she is on friendly terms with the 

famous businessperson and politician avoiding to tell about her rather unpleasant 

experience as a TV host.  

Interviewees, both male and female, use topic deviation tactics when they feel that 

the interviewer wants to reveal the facts they would like to be silent about and usually 

without breaking Grice’s Cooperation Principles they either offer another topic for 

discussion or give a vague answer. Negative information threatens to destroy the 

interviewee’s positive image and, as a result, they have to fight to preserve it. They 

might predict that Larry King is likely to ask some particular questions and in their turn, 

interviewees may think over their communicative strategies beforehand. Topic 

deviation tactics is heterogender as it allows both male and female guests of the show to 

support or to change, if necessary, their image and create desired visualization of their 

portrayal for the audience.. 
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COMMUNICATION TECHNOLOGY OF INFLUENCE 

IN THE ENGLISH DIALOGICAL SPEECH 

 

Speech represents interaction primarily aimed at achievement of a definite 

communicative goal. To achieve this goal, communicants use a great variety of 

forms, types and ways of influencing the interlocutor – belief, coercion, suggestion, 

infection as well as some other methods [3]. Each of these influence types, 

possessing its own specifics, can be realized only while fulfilling its actual tasks and 

conditions in the process of various communicative activities.  

Influence expediency and its efficiency depend on a choice of adequate strategy, 

tactics and their exact instrumentation under absolutely concrete circumstances [1]. 

One of the most vital factors is knowledge and possession of practical organizational 

methods and psychological influence techniques [4]. They cover various areas of 

psychological, administrative, marketing, advertizing, teaching practical skills. 

Communication and influence, inevitably arising in its process, are the main 

implementers of management, education, training, education, psycho-correction 

problems. It is difficult to overestimate influence as an expression of communicative 

psychological efficiency and productivity in any kind of activity [5].  

Psychological influence creates and characterizes communicative potential able to 

transform the personality as an activity [2]. Personal achievement of the highest 

proficient level in the speech art that results in the ability to influence one’s 

interlocutors is one of the main goals of business communication, professional 

activity of public relations specialists, politicians and managers [6]. The main 

attention should be paid to communicants’ interaction in the conversation and 

communication course.  

The modern rhetoric considers the following situations of communicants’ 

interaction:  

– direct, when speaking face-to-face;  

– indirect, when speaking in the electronic and print media.  

Influencing each other in the course of communication, communicators achieve 

their goals as well as realize tasks and wishes. In the course of dialogues and 

polylogues various tactics of speech behavior are applied, their roles and positions in 

conversation are shown. Thus, the interlocutor develops various manipulation 

techniques, for example:  

– intimidation:  

– We’d be happy to offer you a discount of 5 per cent on your next booking.  

– Actually I had a rather higher figure in mind. My company can get 5 per cent 

from your main competitor any time. I would consider guaranteeing you my 

bookings for those trips if you were to offer a more substantial discount. – 

exhortation:  
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– Good, well I think we should be able to help you. As you probably know, 

we’re one of the largest producers of titanium dioxide in Europe. We’re also the 

most geographically diverse, with plants in the UK, Holland and Spain, as well as 

Italy. We recently purchased a small producer in Ohio so we shall soon be in 

position to service the US market too.  

– As you know, many of our methods of training are very specific to us, and are 

a feature of the Clark-Maxwell approach. Therefore we propose that the trainers in 

the new company should, at least initially, all be from the British company.  

– misrepresentation:  

– We’d recently acquired two factories in Spain and Portugal, and these, 

together with our existing plans, give us a good base for further market expansion. 

We’re interested in talking to suppliers who have the capacity to support and service 

us in these areas.  

– Many of our clients are multinational; they’re used to doing business with us 

under the name Clark-Maxwell. Therefore we propose that the new company in 

France should also have the name Clark-Maxwell.  

– luring:  

– We’d be happy to start with looking at your situation and your needs.  

– We think that you are the right kind of company to discuss these needs with.  

– flattery:  

– Indeed, we’d also be very interested in visiting your factory at an early stage 

of the proceedings, if possible.  

– We’re really interested in getting some advice on special promotional offers.  

– emotional appeals:  

– I propose that we offer the job to Edward Smyth – he’s been with us for 15 

years now and knows the company very well.  

– You can’t be serious! This job needs someone with ideas and creativity.  

It is the above-classified techniques and methods of countering them that are used 

in various types of communication that are essential for every person aiming at 

participating in oral communication in their professional activities. 
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МНОГОЯЗЫЧИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Сегодня ни для кого не является секретом, что одним из путей развития 

человечества является расширение взаимосвязи и взаимозависимости 

различных стран, народов и их культур. Явление межкультурной 

коммуникации, характеризующее жизнь современного общества, зародилось в 

сфере бизнеса, производства и образования. Бизнес пересек границы 

различных стран мира, получив возможность расширения, как с политической, 

географической, так и с экономической точек зрения.  

На сегодняшний день межкультурная коммуникация является не только 

предметом научных изысканий, но и самостоятельной учебной дисциплиной 

во многих вузах, где изучение иностранных языков имеет серьезную основу.  

Именно поэтому культурологическая и лингвострановедческая культура 

являются взаимосвязывающими элементами социальной жизни. Эта область 

является актуальной и перспективной для исследования.  

Сегодня для Украины, которая сделала свой непростой выбор в сторону 

европейских ценностей, изучение немецкого и английского, двух основных 

языков Европейского Союза, стало первостепенной задачей.  

Нынешний, 2016 год, объявлен в нашей стране, по указу Президента 

Украины, Петра Порошенко, годом английского языка. Такое содействие к его 

изучению было принято с целью расширения доступа граждан к мировым 

экономическим, социальным, образовательным и культурным возможностям, 

открытию знаний и использованию языка, обеспечения интеграции Украины в 

европейское политическое, экономическое и научно-образовательное 

пространство, в поддержку программы Go Global, которая определяет 

изучение английского языка одним из приоритетов стратегии развития.  

Актуальным является вопрос об уровне владения языком, качестве 

образования и единой оценки знаний. При этом основной целью является 

создание единого образовательного пространства, введение новой единой 

системы оценок, введение общеевропейской системы уровней владения 

языком Common European Framework of Reference (CEFR), признаваемой во 

всем мире. Межкультурное общество нуждается в глубоких знаниях языков и 

передовой методике их преподавания. Знания, умения, навыки, программная 

компетенция – все это в обязательном порядке должно непрерывно 

совершенствоваться лингвистами и методистами.  

На сегодняшний день в деловой сфере английский является языком, 

который относится к средствам международного общения, однако с учетом 

этого иногда возникает риск некорректного присвоения английским терминам 

не присущего им статуса универсальности. При более тщательном изучении 
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становится очевидным, что таким словам, как «вежливость» (politeness), 

«дистанция» (distance) и некоторым другим, при переводе на другие языки 

очень затруднительно, а в некоторых случаях абсолютно невозможно 

подыскать адекватные эквиваленты. Поэтому требуется сопоставительные 

исследования лингвистов, культурологов.  

Изучая, например, аутентичную английскую и немецкую деловую речь, 

ученые проводят анализ различных аспектов делового дискурса для создания 

общей упорядоченной модели, которая может обеспечить полноценное 

межкультурное общение.  

Несмотря на то, что английский язык очень распространен по всему миру, 

что связано с созданием всемирного экономического, информационного, 

культурного пространства, для Европейского Союза наибольшее 

распространение получил немецкий язык. Сегодня Германия является 

политическим, торговым партнером многих стран мира, что в свою очередь 

отображается в растущей популярности немецкого языка.  

В 2015 году объем двусторонней торговли между Украиной и Германией 

составил около 6,2 млрд. долларов США.  

Германия входит в тройку лидеров по инвестициям в Украину, и здесь 

зарегистрировано около 4 тысяч предприятий с немецкими инвестициями. 

Кроме того, на сегодняшний день в Украине находится более 20 

представительств крупных немецких компаний. Среди них представлены 

фирмы, работающие в различных товарных нишах. Например: «Alfred C. 

Topfer GmBH» – закупка, хранение и экспорт зерновых, «BAYER AG» – 

лекарственные средства, «BA F AG» – химическая продукция, «Bosch-Siemens 

Hausgeräte GmBH» – бытовая техника.  

Кроме того, Верховной Радой Украины ратифицирован договор о создании 

в Украине Немецко-украинской промышленно-торговой палаты, основной 

задачей которой будет содействие развитию торгово-экономических 

отношений между предприятиями и организациями Украины и Германии.  

С учетом того, что для современного общества характерно развитие, 

ведущее к всеобщей глобализации, знание двух и более иностранных языков 

становится нормой, а также необходимостью для современного человека. 

Немецкий и английский языки являются родственными. Осуществив анализ 

отличий и сходств между ними, можно добиться облегчения процесса их 

изучения.  

Сходство немецкого и английского языков объясняется общим 

происхождением, отношением обоих языков к германской группе и 

западногерманской подгруппе языкового древа. Поэтому как раз наиболее 

расхожие слова, тематически отражающие явление быта (еда; напитки; погода; 

природа; части тела; здоровье; растения; животные; мода; одежда; дни недели; 

обозначения родства и пр.), обладают явной взаимной понятностью.  

Практически любое немецкое предложение можно сопоставить с его 

английским переводом и убедиться в том, что некоторые слова настолько 

похожи друг на друга, что они понятны сразу и на иностранном языке. 

Например: I eat an apple, you drink a glass of wine ─ Ich esse einen Apfel, du 
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trinkst ein Glas Wein (Я ем яблоко, ты пьёшь бокал вина). Также имеется 

значительное количество общих моментов и в грамматике, например, в 

образовании основных форм сильных глаголов: beginnen – begann – begonnen, 

begin – began – begun / начинать; finden – fand – gefunden, find – found – found / 

находить.  

В указанных языках имеется также большое количество сходств в фонетике 

и лексике, что способствует более быстрому изучению второго из языков.  

Таким образом, тема данного исследования актуальна, так как изучение 

иностранных языков – это процесс получения знаний, которые жизненно 

необходим в современном обществе, развивающемся в направлении к 

всеобщей глобализации.  

Практическое применение данного исследования состоит в том, что его 

использование может помочь всем желающим, занимающимся изучением 

второго иностранного языка, а кроме того – быть интересным педагогам, 

которые преподают английский или немецкий язык в качестве второго 

иностранного. 
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ ФРАЗЕОСТЕРЕОТИПИ АНГЛІЙЦІВ 

ПРО ЇХНЮ ЗАОЩАДЛИВІСТЬ 

 
Перспективним завданням сучасної когнітивної компаративістики у її зв’язках 

з лінгвокультурологією є реконструкція архетипів і стереотипів національної 
свідомості, які відображаються в національній мові, лексиці, усній народній 
творчості та мовленнєвій поведінці.  
Приналежність до певної культури визначається базовим стереотипним ядром 

знань, яких набуває особистість у процесі соціалізації. Найбільш виразні якості 
національного характеру варто розглядати через аналіз традицій, звичаїв, 
фольклору, вірувань, історії, геополітичних та природних умов буття, тобто того, 
що стереотипізувалося у свідомості представників нації і знайшло вираження в 
мові (зокрема в тих одиницях, які найбільшою мірою закарбували у своїй 
внутрішній і зовнішній формі ці релікти, з-поміж яких дослідники, зокрема Є. 
Бартміньський [1] називає фразеологізми).  
На тлі стереотипів про англійців як представників нордичної раси існують такі, 

що характеризують англійський практицизм.  
Заощадливість є важливою психологічною характеристикою англійців, яка й 

зумовила їхній високий практицизм. Стверджують, що вони у своєму житті 
ставлять завжди практичні цілі, до яких наполегливо прагнуть.  
Тривала і наполеглива діяльність на терені комерції та завоювання інших 

держав мотивувала у національній психології англійців портретні 
характеристики сухої розважливості та підприємництва, витримку і впевненість у 
собі. Цьому ж сприяло і насаджуване в недалекому минулому пуританство, 
принципи якого вимагали самодисципліни та вміння володіти собою [4]. Одна з 
головних життєвих цінностей для англійців – матеріальне благополуччя як 
наслідок їхньої заощадливості. Ні в кого багатство не користується такою 
пошаною [5]. Припускаємо, що тут можемо говорити і про їхню надмірну 
ощадливість, яка вже пов’язана зі скупістю і жадібністю, зокрема і до грошей.  

 Варто прокоментувати культурно-символічну природу стереотипної 
фразеоформули Riches serve a wise man but command a fool – Розумна людина – 
господар грошам, а скупий – слуга, де підкреслюється одна з домінантних 
портретних характеристик національного характеру англійців їхня 
раціональність, прагматизм, які проявляються скрізь у поведінці цього етносу, 
зокрема і в умінні поводитися з грішми, розумно ними користатися.  
Така поведінка зумовлена як релігійно-етичними нормами англійського 

суспільства, так і специфікою становлення їх торгово-економічних зв’язків як 
усередині своєї країни, так і з іншими країнами.  
Хрестоматійною працею, де глибоко осмислено питання зв’язку між релігійно-

етичними принципами та формами економічної діяльності англійців є робота 
Макса Вебера «Протестантська етика та дух капіталізму». Здійснений німецьким 
соціологом та економістом систематичний аналіз суспільства Нового часу 
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продемонстрував становлення сучасного капіталізму шляхом впровадження в 
життя принципу раціональності, ідеї «покликання» та здатності цілком віддавати 
себе діяльності в межах своєї професії [2].  
Історична унікальність протестантської етики, яка постала духовною 

передумовою капіталістичного підприємництва, полягає в тому, що вона 
створила специфічні ціннісні орієнтації на безкінечне інвестування, розвиток 
виробництва та постійного нарощування капіталу, етично легітимізувала 
багатство та матеріальний прибуток.  
Стереотипи образної і асоціативної свідомості англійців підтверджують думку 

про те, що ‘треба наполегливо працювати, щоб заробити гроші’: Money doesn’t 
grow on trees; If you don’t speculate, you can’t accumulate; If you won’t work, you 
shan’t eat; ‘треба бути заощадливим, щоб мати гроші’: A penny saved is the penny 
earned; ‘людина з грошима – завжди шанована’: Money makes a man.  
Тимчасом у англійців шанобливе ставлення до людини саме з матеріальним 

достатком і негативне – до злиднів: Poor man has no friends – Бідна людина не має 
друзів; When poverty comes in at the door, love flies out of the window. – Коли 
бідність підходить до дверей, любов вилітає у вікно.  
На головному місці в житті англійців стоїть комерція, справа: Business is 

business; Business before pleasure. – Спочатку справа. Етимологічно лексема 
business походить від давньоанглійського bisig – зайнятість, справа, діло, 
професія [3].  
Але при цій неприборканій пристрасті до збагачення англієць зовсім не 

скупий: (Money is a good servant, but a bad master – Гроші чудовий слуга, але 
поганий хазяїн; потрібно володіти собою і не піддаватися владі грошей) і 
схильний до марнотратства: любить жити з великим комфортом і на широку 
ногу: Money burns a hole in the pocket – Гроші пропалюють кишеню.  
Підсумовуючи спостереження над культурно-символічними і мотиваційними 

факторами стереотипізації уявлень англійців про гроші, працю, можемо зробити 
висновки, що ці уявлення марковані релігійно-етичними принципами, 
національними традиціями і соціальними факторами. В англійській культурі 
мотиваторами таких стереотипів є власна справа/бізнес (праця), влада, сила, 
матеріальне благополуччя. 
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ЕВФЕМІЗМИ В СУБМОВАХ КОСМЕТОЛОГІЇ 

ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Медицина відноситься до таких міжнародних сфер наукової діяльності, де 

обмін знаннями та успішне спілкування вимагають від фахівців ефективно 

володіти мовою як засобом комунікативного процесу і при цьому, 

використовувати всі її властивості та засоби. Таке явище як евфемізація можна 

віднести до одного з допоміжних властивостей субмов медицини.  

Евфемізми ‒ це яскраві лексичні компоненти, які допомагають приховати 

реальну сутність явища, надати йому красиве звучання. Евфемізми 

відповідальні за милозвучність і доречність мовлення з одночасним 

дотриманням правдоподібності його змісту або навмисним перекручуванням 

його сенсу. Евфемістичні утворення збагачують кожну галузеву субмову 

медицини, зокрема косметології та естетичної медицини, оскільки вони є 

дієвим знаряддям пом’якшення ситуацій, здатних викликати тривогу та 

побоювання.  

Мета розвідки – здійснити комплексний аналіз евфемізмів галузевої 

субмови естетичної медицини та косметології (надалі КЕМ), як однієї з 

яскравих відмінних рис сучасної англійської термінології КЕМ.  

Передбачається розв’язання таких завдань: визначити основні характерні 

ознаки евфемізмів (як одиниць вторинної номінації) та розглянути 

різноманітні трактування цього явища; розглянути функції та тематичні групи 

евфемізмів субмов галузей естетичної медицини та косметології; визначити 

основні мотиви використання евфемізмів субмови КЕМ; виявити основні 

способи творення евфемістичної лексики.  

Праці, передусім дисертаційні роботи та монографії (С. Відлак, К. Баррідж 

та К. Аллан, В. Ноубл, Дж. Лоуренс, К. Хем, В. Великородої, Т. Ковальової,  

Г. Вольданової, А. Кацева, Дж. Уільямса, Р. Кейеса, Д. Камерон, І. Міллер,  

С. Пінкер), засвідчують існування різних дефініцій явища евфемічної 

субституції в англійській мові.  

Евфемізація субмов косметології та естетичної медицини реалізується в 

трьох взаємопов’язаних аспектах: соціальному, психологічному та 

лінгвістичному. Тому теоретичне значення розвідки полягає в спробі 

розглянути це явище в лексико-морфологічному плані, а також в 
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семантичному, прагматичному, лінгвокультурному і соціолінгвістичному 

аспектах.  

Роль евфемізмів у субмові мові КЕМ багатогранна. Доказом слугує широкий 

спектр призначення евфемізмів: вони забезпечують, зміщуючи емоційну 

домінанту, безконфліктне трактування певного явища, новий ракурс його 

розгляду. Евфемізмам притаманні такі функції: вуалітивна, кооперуюча, 

превентивна, риторична, елевативна, конспіративна, дистортивна. Основні 

тематичні групи, за якими можна розглядати евфемізми КЕМ, можна 

представити так: 1) евфемізми, які пов’язані з «індустрією краси», а саме 

галузями косметології та естетичної медицини; 2) евфемізми, за допомогою 

яких оцінюються фізичні характеристики; 3) евфемізми, за допомогою яких 

можна завуальовувати фізичні недоліки зовнішності; 4) евфемізми, які 

фіксують фізіологічні процеси та частини тіла.  

Проведений аналіз показав достатньо широке функціонування евфемізмів в 

субмові КЕМ, які є одним із засобів збагачення її термінологічного 

вокабуляру. Перспективними є дослідження евфемізмів у британському та 

американському варіантах англійської мови, а також аналіз відповідних 

лексикографічних джерел. 
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FORMATION OF THE VOCABULARY MINIMUM FOR ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING AT THE UNIVERSITY 

 

The main requirement for the teaching process is to develop integrated skills, both 

language and professional. Students tend to be practical and results-orientated 

nowadays. The course should give them at least the minimum of what they need to 

know to do the job well. So the importance of effective vocabulary minimums and 

optimum algorithms of composing such training appliances can hardly be 

overestimated.  

Mastering any foreign language presupposes knowledge of some quantity of the 

words (lexical units) of this language and skills of their usage. About one hundred 

thousand words exist in every language but at the same time, we can select the main 

body (or core) which comprises the indispensable part of the language competence 

of any language speaker. One must learn a vocabulary minimum from the very 

beginning of studying language in any kind of educational circumstances.  

Nevertheless, vocabulary minimum for English language teaching as a whole and 

for special purposes (tourist, professional, sporting, etc.) do not coincide. Such 

vocabularies may differ in their volume and structure, as they may be composed of 

terminology, special vocabulary, slang, etc. In this case the volume can vary from 

hundreds to thousands units. In any case, learning of the vocabulary core is 

obligatory because it ensures the possibility of free communication among members 

of the language community.  

Composing of vocabulary minimums is comparatively young branch of 

lexicography. Linguist V.V. Morkovkin understands it as «complex linguo-didactic 

branch of science, the content of which are theoretical and practical aspects of 

describing vocabulary with teaching purposes». In addition, the basis of the 

academic lexicography in the selection and its quality decides everything in this 

matter.  

The experience of composing vocabulary minimums indicates the defects just in 

this very aspect: «optional» (facultative) words somehow get in limited vocabulary 

minimums. At the same time, necessary lexical units are left outside.  

The reason of insufficiency of many vocabulary minimums is that the basis of 

their formation is wrong. The linguocentrical principles, paying attention to the 

inner regularities and mechanisms of the language, leave without attention its 

communicative characteristics, and its main aim – to serve as a means of 

communication between people. While compiling a vocabulary minimum, a 

methodologist should be aware of the following issues: 1) conditions of teaching and 

defining the quantity parameters of the vocabulary minimums; 2) socio-

communicative position of the university graduate – a prospective specialist, whose 

vocabulary competence is to be formed; 3) the role of the main types of 
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communication activity in the student’s language competence (the volume and kind 

of material).  

Let us examine some aspects of the vocabulary minimum formation. What 

quantity of lexical units must it have? You should know about 1000-1600 wide 

spread words to speak on everyday topics. Nevertheless, in newspapers, scientific 

literature, special texts and fiction there are many words that are seldom used in 

everyday speech. For adequate understanding of a written text, one must know at 

least 85% of its words. It will correspond to the passive vocabulary of 23002500 

lexical units.  

The conditions of English language teaching also influence the volume of 

students’ vocabulary (stock of words), among the former are the duration of the 

course, the quantity of the hours per week, methods of teaching, amount and 

character of exercises. That is why corrective amendments are possible. The words 

of active core of the vocabulary minimum (1000) form its main body. The rest 1000 

receptively learned words, «built» over the main body or core (though they are the 

most important for understanding a text) may undergo some changes, necessitated 

by the changes in the aims of English language teaching, in amount of hours per 

week and forms of organization of studying process.  

Now we will consider the issue of qualitative structure of the vocabulary 

minimum and methods of its selection. Lexical units do not exist only in the text but 

in concentric system of communicative categories such as sphere and type of 

intercourse, typical conversational situation, socio-communicative position, role etc.  

Before ‘souring lexical inventory’ from the text, one has to perform some 

selective work on the communicative level – selection of written materials (for the 

receptive part of the minimum) and selection of typical conversational situations (for 

the reproductive one). On each level, there exist their own rules of selection. If 

statistic principle is good for the passive vocabulary, situational-thematic modelling 

principle will be leading while compiling productive vocabulary.  

From my point of view, communicative-inductive approach to the formation of 

vocabulary minimums is the most productive one because it presupposes different 

rules and procedures of selection. 
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LINGUISTIC MODELS OF IMPLEMENTING NOVELTY IDEA 

IN BBC INTERNET NEWS STORIES 

 

The influence of Internet on our daily life predetermines a growing linguistic interest 

in Internet news stories. Though it is clear that news items are about some recent 

events, there are words that emphasize the novelty of some facts.  

The idea of novelty as a quality or state of being new, different, and interesting 

[2] can be expressed by a number of lexical units distinguished according to the 

following principles: they possess the semantic feature ‘new’ in their dictionary 

definitions or directly indicate the idea of novelty in their morphology by the prefix 

re– meaning to do something anew. The units denoting novelty idea in English news 

discourse include new, fresh, first, innovative, novel, latest, recent, modern, initial, 

different, change, re-imposing, novelty, start, debut, reorganization, replacement, to 

rename, to re-impose, to launch, to introduce, to replace, to change, to start, to 

reorganize, newly, recently, etc.  

The novelty idea can be emphasized in any part of a news story: Headline, Lead, the 

sections of Main Event, Background, Context, History, Verbal Reactions or Comments 

[1]. The interaction of lexical units denoting the novelty idea results in a number of 

models used throughout a news story: new as innovation; new as renaming; new as 

return to the previous state; new as change; new as beginning. The models are 

subdivided into simple, representing one relation, and complex, combining several of 

them. In this contribution, two models are explored in this paper: «new as innovation» 

and «new as renaming».  

The model «new as innovation» rests on the relation between the words new, 

innovative, first, to launch in the texts about scientific and technological developments. 

The three submodels of representing novelty idea concerning satellites, photos taken by 

them, and a new way of their use are embodied in the news story entitled New sharpeye 

Surrey satellites see Earth (bbc.com/news/ 16.09.2015).  

The submodel on new satellites implements the idea of novelty by the words new, 

innovative, to launch for example, (1) New sharp-eye Surrey satellites see Earth;  

(2) The new constellation is the most capable yet to come out of SSTL, which actually 

refers to the spacecraft by its own designation of DMC3; (3) The DMC3/TripleSat 

constellation comprises the world’s highest capability-for-cost Earth observation 

satellites in their class, and confirms SSTL once again at the forefront of small satellite 

missions and innovative business models; (4) The DMC3/TripleSat satellites were 

launched in July by a PSLV-XL rocket from the Satish Dhawan Space Centre in India.  

In the cited passage the adjective new introduces satellites in the Headline (1) and 

describes them as a constellation in the Main Event section (2) while the adjective 

innovative meaning using or showing new methods, ideas etc characterizes them as 

business models in the Verbal Reactions section to emphasize the idea of innovation by 

different experts (3). The verb to launch meaning to start a major activity such as a 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/start_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/start_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/start_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/major_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/major_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/activity
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/activity
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/activity
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military attack, a public investigation, or a new career or project describes the 

satellites’ advent in the Background section (4) meant for providing the history of some 

events.  

The submodel characterizing the new photos taken with the help of the satellites 

subordinates the numeral first meaning never previously done or occurring in the Lead 

(5) and the adjective new in the Verbal Reaction section used in combination with the 

nouns images and pictures denoting those photos respectively (6): (5) The first images 

acquired by a new UK-built, high-resolution, Earth-observation constellation have 

been publicly released; (6) SSTL’s founder and executive chairman, Sir Martin 

Sweeting, said he hoped potential customers would be impressed by the capability 

demonstrated in the new pictures. The ordinal numeral first in (5) shows that the 

images were really a breakthrough while the adjective new correlating with the same 

word in the section about the satellites underscores that they were an innovation.  

The novelty idea in the submodel concerning a new way of the activity of the 

company producing the satellites is again introduced by the adjective new, which 

characterizes the leasing of the satellites in the second part of the Main Event section: 

(7) Its decision to lease time on the satellites, as opposed to selling them or their data 

direct to 21AT, is a new way of working for the Guildford company.  

The «new as renaming» model consisting in giving a place (a street, a town, etc.) a 

new name is implemented in the news story entitled New Borders, new names? 

(bbc.com/news/12.09.2011). Here the idea of novelty is reflected in renaming the 

geographical places in Westminster. This model subordinates the use of the adjective 

new in the Headline (1) and of the verbs to replace meaning to get rid of someone or 

something, and to put a new person or thing in their place (2) and to rename meaning 

to give something a new name (3) in the Verbal Reactions section: (1) New Borders, 

new names?; (2) There are indications, however, that the map will contain some new 

names – possibly a «Glenshane» seat replacing East Londonderry<…>; (3) I have also 

heard chat about an expanded South Down getting a new geographical name, perhaps 

«Mourne», «Shimna» or something similar. <…> it’s better to have your seat renamed 

than removed altogether. According to «new as renaming» model, the adjective new 

appears in the Headline and combines with the verbs to replace and to rename in one 

section (Verbal Reactions) since new names of Westminster places denoted by new are 

a direct result of the renaming of East Londonerry and South Down.  

To conclude, the adjective new appears in both models «new as innovation» and 

«new as renaming» but its meaning is modified in the body of the text by the words 

with the meaning of innovation and renaming.  
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НІМЕЦЬКОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: 

ЧИ МОЖЛИВИЙ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК? 

 

Одним із головних засобів збагачення словникового складу мови є 

запозичення. Під запозиченням (англ. borrowing, нім. Entlehnung) розуміють 

елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який 

було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також 

сам процес переходу елементів однієї мови до іншої. Таким чином  

Л. Блумфілд вводить термін «мовне запозичення», під яким розуміє засвоєння 

різних явищ, які відрізняються від явищ, що існують в силу основної традиції. 

Серед мовних запозичень він розрізняє наступні види: діалектні запозичення, 

запозичення понять культури, «внутрішнє запозичення» [1, 487–488]. Проте  

Л. П. Крисін трактує «мовне запозичення» як процес переміщення різних 

елементів з однієї мови в іншу. При чому під різними елементами він розуміє 

одиниці різних рівнів структури мови – фонології, морфології, синтаксису, 

лексики, семантики. Тобто, від запозичення необхідно розрізняти перехід 

елементів одного рівня, наприклад: фонетичне запозичення, лексичне 

запозичення, синтаксичне запозичення та ін. коли мова йде про переміщення 

елементів одного рівня [3, 24].  

До основної причини активного запозичення належать глобалізаційні 

процеси, що впливають не тільки на політичні й економічні явища, але й 

зокрема на мовні тенденції. Оскільки англійська мова в останні роки стала 

засобом міжнародної комунікації, то її треба вважати мовою лінґва-франка. 

Англійська мова після Другої світової війни навіть замінила французьку як 

мову дипломатії. Запозичення з англійської мови є практично в кожній мові 

світу, зокрема в німецькій мові. Це пояснюється не лише тісними мовними 

контактами між англійською та німецькою мовами, але й легкістю 

використання англомовних еквівалентів. Німецькі пуристи б’ють на сполох, 

оскільки засвоєння німецькою мовою англомовних слів, а саме 

англоамериканських еквівалентів, розповсюджується на всі сфери 

функціонування мови. Крім того, слід вказати на існування мови Denglisch, 

тобто німецької мови з великою кількістю англо-американізмів. Англомовні 

запозичення активно використовуються всім населенням Німеччини 

незалежно від віку, соціального положення та ін. Але чи можливий зворотній 

зв’язок між німецькою та англійською мовами? Оскільки було встановлено, 

що 70% словникового складу англійської мови складають запозичення з інших 

мов, до яких також належать запозичення з німецької мови, можна 

стверджувати про існування зворотнього зв’язку між мовами. Підтвердити 

існування зворотнього зв’язку можна тим, що приблизна кількість германізмів 

в англійській мові складає 500 одиниць.  
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Запозичення з німецької мови можна умовно розділити на три наступні 

групи: історичні, науково-технічні та військові запозичення. До історичної 

групи або так званої «пенсильванської» групи належать слова, запозичені 

англійською мовою у другій половині ХІХ століття. Такі запозичення 

стосуються номінацій їжі, предметів загального вжитку, способу життя, 

наприклад: hasenpfeffer, frankfurter, kraut, hamburger, leitmotiv, poodle, 

gemütlich, gesundheit. Німецьке запозичення «gesundheit» використовується в 

США активніше, ніж англійський еквівалент «bless you», оскільки він має 

релігійну конотацію. Науково-технічна група запозичень характеризується 

найбільшою кількістю слів зі сфери освіти, науки і техніки, наприклад: ansatz, 

methodenstreit, privatdozent, bismuth, cobalt, zink, brandmauer. До військових 

запозичень належать запозичення, що стосуються воєнної справи. Такі 

запозичення були засвоєні англійською мовою насамперед у роки Першої 

світової війни, наприклад: blitzkrieg, flak, kriegsspiel, luftwaffe, Fritz.  

Крім того слід вказати на існування псевдозапозичень. Поняття 

«псевдозапозичення» пояснюється як слово, що відповідає всім критеріям 

іншомовного слова, однак не є запозиченням. До типових псевдозапозичень 

належать Ego-Shooter, Handy, Fitnessstudio, Songtext, Mail, Trench, Flipper, 

Popper, Longseller та ін. Слід наголосити, що псевдозапозичення слід розуміти 

як словотворчість, проте слід звернути увагу, що вони створюються за 

певними моделями. До основних моделей належать наступні:  

1) заміна одного з елементів складного слова: Ego-Shooter, Beautyfarm;  

2) усічення одного із елементів складного слова: Basecap, Mail, Puzzle;  

3) складення двох англомовних морфем: Dressman, Kickboard, topfit;  

4) словоскладання з використанням постконфіксів -seller, -master:  

Longseller, Talkmaster;  

5) деривація з використанням суфіксів -er, -ing, -y, -al: Beamer, Lifting, 

Handy, Logical;  

6) зворотній словотвір: Happyend;  

7) скорочення слова: FOC (Factoryoutletcenter); 8) конверсія: Slip, Handy  

[4, 112–113].  

Таким чином, можна стверджувати про існування зворотнього зв’язку між 

англійською та німецькою мовами. Оскільки мова є не тільки соціальним 

явищем, але й динамічною системою, це зумовлює її постійний розвиток та 

тісні контакти з іншими мовами. Проте таку взаємодію двох мов слід 

розглядати в комплексі, звертаючи увагу на функціонування англійської мови 

як лінґва-франка. Германізми в англійській мові позначають не тільки типово 

німецькі поняття та явища, але й виступають повноцінними еквівалентами 

англійських слів або виразів. 
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THE BUSINESS DISCOURSE ACTUALIZATION MEANS IN ENGLISH 

 

The general characteristic trait of the discourse under investigation is the complex 

interaction of linguistic means of different levels aimed at realizing the main 

communicative strategies and techniques of business discourse and thus enforcing 

the total communicative and pragmatic effect as well as providing for successful 

communication. The scope of linguistic means of business discourse actualization is 

rather wide and it includes the following components: considerable amount of terms, 

words of the semantic field «economy», proper names, international and pseudo-

international units; prevalence of notional parts of speech over form words, 

nominative units over verbal ones, nonfinite verbal forms (Infinitive, Participle I and 

II, Gerund) over finite personal ones, Present tense forms over Past and Future tense 

forms, and Passive Voice forms over Active Voice forms. It also should be taken 

into account that means of emotional and evaluative modality are widely used. The 

latter are represented by lexical units with emotional and evaluative connotations of 

approval, sympathy, encouragement, consent etc; stylistically marked words, 

phraseological units, and stylistic means of different levels (epithets, metaphors, 

metonymies, irony, simile, rhetorical questions, inversion and the like).  

On the basis of the analysis performed on the selected textual massive of 

contemporary business discourse in English in a general scope of 1000 phrases, the 

below-listed conclusions as for the linguistics actualization means of the discourse 

under investigation have been made.  

The most prominent lexical and semantic means are the following: wide 

distribution of terminological lexis (economic and stock), words of wide semantics, 

lexical units that convey modal and emotional meanings, tropes and lexical means of 

speech contact.  

Morphological actualization means include: commonness of language units with 

grammatical meanings of nomination, identification, determination, dynamic or 

static quality, action or state; frequent usage of temporal and spatial deixis; 

Comparative and Superlative Degrees of adjectives; verbal forms that denote an 

action as an incomplete process; prevalence of impersonal verbal forms over 

personal ones, Passive forms over the Active forms; verbal forms of Present and 

Future tenses over Past tenses, resulting from which is the effect of the addresser’s 

immersion into the process described; wide employment of cliche syntactic 

constructions; use of complex sentences with coordination and subordination; 

commonness of structures of secondary predication with non-personal verbal forms. 

Among syntactic actualization means the following should be distinguished: high 

occurrence of simple nominative sentences, sentences of secondary predication, one-

part and two-part sentences, complex and compound sentences.  

Phonetic actualization means manifest are respectively timber variations 

determined by emotional character of information; dependence of prosodic 
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characteristics of the content of messages; additional informational value of pausing, 

accentuation, rhythmical and temporal speech parameters; difference in the melodic 

shape of prenuclear and nuclear segments in phrases, different in their 

communicative and pragmatic orientation; commonness of Descending, Level and 

Ascending-Discending scales, Falling and Falling-Rising terminal tones; correlation 

of relevant melodic characteristics of phrase and phrasal segments with emotional 

modal connotations manifest in a phrase (values of frequency of the main tone in the 

phrase: from 1,01 relative units up to 1,2 relative units); relevance of dynamic 

characteristics of phrase and phrasal segments in utterances with elements 

demanding logical or emotional stress (increase in the intensity level on a syllable 

that is logical or emphatic center up to 1,16 relative units in English); coincidence of 

maximum intensity point in both languages in each intonation pattern (maximum 

value: 1,23 relative units); high speech tempo, determined by the presenter’s willing 

to provide for successful communication, less duration of syllables in the scale than 

in the nucleus and the tail (1,3 – 1,7 relative units); dependence of duration 

indicators on the type of pause ( 0,18 – 0,6 relative units). 
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LANGUAGE FROM A SYNERGETIC PERSPECTIVE 

 

Modern linguistics is mono-objective, the main object of linguistic research 

being language in all its possible manifestations. Modern linguistics is also 

polyparadigmatic, which not only implies co-existence of a number of scientific 

paradigms showing possible ways of solving various investigation tasks on the way 

to build a comprehensive theory of language, its nature, characteristics and general 

principles of development, but also favours inter– and multidisciplinary 

approaches to language studies. The latter have already proven highly effective in 

casting a new light on the (common) object of consideration.  

The turn of the century witnessed the appearance of a new promising scientific 

theory that was to become one of the most significant approaches to language 

studies – namely, the theory of self-organizing complex systems, also called 

‘synergetics’.  

Synergetics originally appeared in the far-away-from-linguistics natural 

sciences. The theoretical and methodological basis for synergetics was laid by the 

catastrophe theory in biology, the theory of fluctuations and that of phase 

transitions, as well as the theory of wave processes in physics, the theory of 

dissipative structures and the theory of dynamic chaos in chemistry, to mention but 

a few. All these sciences, no matter how different they are, have one common 

object of analysis, which is complex systems. Not only the similarity of the 

systems’ behaviour at various stages of their development, but also the comparable 

principles of their evolution made it necessary to research into complex systems 

within a new integrating theory – the theory of self-organizing complex systems.  

Synergetics has suggested a new approach to the object of analysis, new 

methods of investigation, as well as a new wide repertoire of notions and 

categories aimed to help the researcher reveal the new sides of phenomena under 

consideration. Its focus is on modelling and prediction of processes based on 

incomplete and noisy data [3].  

The applicability of the synergetic-based approach to complex system studies 

has resulted in the emergence within a few recent decades and fast development of 

the so-called ‘marginal’ disciplines dealing with complex systems, studying 

nonlinear phenomena not only in sciences but in society and economics, history 

and arts, psychology and medicine, to mention but a few.  

The new, unifying approach and methods have also proved valid in philology 

and, as a result, have received wide application to the studies of language, thus 

outlining a new trend in linguistics – linguosynergetics.  

From the perspective of the new approach, human language is considered a 

synergetic system, i.e. an open, dynamic, non-linear self-organizing complex 

system with all its elements and subsystems closely interconnected and governed 
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by certain control parameters to maintain stability and functioning of the given 

system.  

The ‘openness’ should be understood in the functional aspect, namely as the 

ability of the given system to interact with other systems of the environment, 

whatever nature they are of. The ‘open’ character of language manifests itself in its 

interaction with society, culture, scientific progress, etc. The language of a certain 

time period cannot but reflect changes in the social, economic, political and/or 

cultural life of the society, as well as the scientific and technological advances of 

the time. Besides reflecting, language so to say ‘anchors’ the new notions, saves 

and keeps them in its lexical depository. This is why many historical linguists 

perceive language (especially its vocabulary) as a priceless archive of human 

history and culture.  

The open character of language presupposes its dynamism. The dynamic quality 

of language calls for no arguments: language is never static; it is in the process of 

constant changes on all its levels. However, the changes are non-linear by nature as 

they take place at different rates. Thus, for instance, changes on the lexical level 

are highly-rated, while those on the syntactic level are seldom to happen. This 

gives every reason to consider language as a complex system characterized by a 

variety of tempo regimes of changes. Moreover, language rhythm is also 

changeable. Due to the ‘openness’ of the system, outer (non-linguistic) factors 

cannot but impact the evolutionary process, thus accelerating changes, making the 

essential parameters unstable, forcing the system to fluctuate and seek new 

attractors in order to establish new balanced states.  

This research [1] has revealed that various language subsystems can be 

characterized by a certain degree of anisotropy defined as a system’s scaled 

property of being heterogeneously influenced when acted upon from outside. 

Variation of anisotropic degree within language subsystems reflects the system’s 

ability either to withstand or yield to outer impact. Anisotropy (from Greek ánisos 

‘uneven’ and tróроs ‘direction’) is based on the spatial arrangement on the 

microscopic level of structural components of a substance and denotes variability 

of characteristics of the given substance under certain pressure of outer factors. 

The concept of anisotropy helps to explain the flexibility of the lexical subsystem 

and the relative stability of, say, the phonemic subsystem. Indeed, it is the 

difference in the cohesion patterns of language subsystems that underlies the 

dissimilar behaviour of the latter.  

Thus, for instance, a high degree of cohesion within the subsystem of phonemes 

(their number makes a potentially close set limited by physiological peculiarities of 

sound production) provides a low degree of anisotropy. Pronunciation of words 

does change in the course of time, unlike the nomenclature of consonants or 

vowels. On the contrary, cluster-like semantic and paradigmatic relations among 

lexemes characterize the lexical subsystem of language. Lexical clusters are open 

sets capable of multidirectional growth. This makes the lexical subsystem the most 

dynamic of all language subsystems. In [2] I further developed the understanding 

of language as a non-linear scale-free network, reflecting intermixture of element 

connections. 
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ЗАСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ ПРИЙОМІВ 

В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Актуальність вивчення засобів вираження лінгвопрагматичних прийомів у 

різних типах дискурсу зумовлена як антропоцентричністю сучасної 

лінгвістики загалом, багатогранністю когнітивного контексту, так і власне 

тенденцією до встановлення специфіки мовленнєвого впливу на свідомість 

комунікантів, зміну їх думок і дій.  

Метою пропонованої розвідки є детермінація та опис засобів експлікації 

лінгвопрагматичних прийомів у технічній англійськомовній інструкції, що 

відповідає мовознавчим потребам сьогодення. До того ж текст інструкції є 

видом дистантної комунікації, тобто письмове спілкування завжди пов’язано 

«з ознаками дистантності та опосередкованості» [1, 151], безпосередній 

зворотний зв’язок між адресантом і адресатом відсутній, а отже, успішність 

реалізації інтенції адресанта цілком залежить від її лінгвальної репрезентації. 

Комунікативна інтенція автора будь-якої інструкції користувача / споживача 

відповідає глобальній стратегії компанії виробника / реалізатора приладу і 

полягає в донесенні до користувача інформації з установлення, процедури 

роботи, виправлення несправностей, т.п. таким чином, щоб запобігти 

виникненню серйозних проблем для обох сторін. Така інтенція може бути 

реалізована кооперативною макростратегією із стратегіями аргументування, 

маніпулювання, інформування, раціонального переконання, ввічливості та 

емпатії. Аргументативна стратегія реалізується тактиками привертання уваги, 

ілюстрування, прогнозування; маніпулятивна – спонукання, указівок; 

інформування – роз’яснення / пояснення, уточнення, підтримання мовленнєвої 

взаємодії; раціонального переконання – застереження / попередження, 

мотивування; ввічливості – дотримання хорошого тону, зменшення тиску на 

адресата; емпатії – акцентування на небажаному наслідку, психологічної 

підтримки; доброї поради.  

Зазначені стратегії та тактики безпосередньо зумовили мовленнєву 

реалізацію каузального комплексу, що перебував у центрі нашої уваги, у 

вигляді складних мовленнєвих актів (директив + репрезентатив, репрезентатив 

+ директив, репрезентатив + репрезентатив, директив + директив). Тактики 

реалізовано за допомогою лінгвопрагматичних прийомів, з-поміж яких 

найбільш розповсюдженими виступили номіналізація, імперсоналізація, 

мітігація, сприяючи виконанню першочергового завдання технічного 

дискурсу і демонструючи залежність мовної компетенції індивіда від 

контекстів сучасності, зокрема соціального, культурного.  

Прикладом номіналізації є віддієслівні іменники, характерні для англійської 

мови (утворені з –ing): aligning, applying, blocking, cleaning, disconnecting, 

moving, overheating. Будь-яка номіналізація, як правило, передає значення 
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процесуальної дії, або її результату: The power cord should not be taut, as this may 

lead to a loose connection and cause overheating, which could result in a fire [3, 2]. 

Лінгвопрагматичний прийом імперсоналізаціїї реалізується пасивними та 

безособовими конструкціями. Він спрямований на збереження власного 

обличчя та, як правило, демонструє позицію невтручання. Проілюструємо: The 

power cord may become damaged if it is stepped on, fixed with staples, or if heavy 

objects are placed on it [3, 2].  

Проте найчастотнішим з-поміж лінгвопрагматичних прийомів є мітігація. 

Мітігація, за К. Каффі, – послаблення / пом’якшення однієї або більше 

гетерогенних змінних, що знаходяться у відношеннях інтеракції 

(обов’язковість відносно пропозиції, ступінь опосередкованості іллокуції, 

схвалення підтвердження соціальної ролі, емоційної залученості, особливості 

теми) [2, 648]. Основним засобом її реалізації виступають модальні дієслова: 

may (42); can (23); could (2); should (2); will. Наприклад, мітігація для реалізації 

аргументативної стратегії есплікується модальним дієсловом will, 

маніпулятивної – should, ввічливості – may / can / could: Do not pull out the 

sealing tape forcefully or stop at midpoint, as this may cause toner to spill out [3, 4] 

(тактика зменшення тиску на адресата).  

Таким чином, до основних засобів експлікації лінгвопрагматичних прийомів 

в англійськомовному технічному дискурсі відносяться номіналізація, 

імперсоналізація та мітігація. Номіналізація репрезентована віддієслівними 

іменниками на –ing, імперсоналізація – безособовими або пасивними 

конструкціями, мітігація – модальними дієсловами (і є найчастотнішим 

лінгвопрагматичним прийомом). Виявлення розбіжностей в лінгвальних 

засобах реалізації стратегій і тактик у різних мовах сприятиме окресленню 

специфічності національних мовних картин світу, що й планується зробити у 

перспективі. 
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ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

В АНГЛОМОВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

У зв’язку із становленням глобального освітнього простору, модернізацією 

української освіти та перетворенням її на найважливіший чинник 

конкурентоспроможності випускника педагогічного ВНЗ особливого значення 

набуває вивчення педагогічного дискурсу, як зразку мовленнєвої поведінки у 

сфері навчання й виховання, що має своєрідну мету, суб’єктів спілкування, 

хронотоп, жанри комунікації, тексти, комунікативні стратегії, характерну 

термінологію [2]. Тому вивчення такої термінології не втрачає своєї актуальності й 

сприяє ефективному засвоєнню студентами педагогічних спеціальностей основних 

стратегій успішної іншомовної комунікації у професійній сфері діяльності.  

Дослідженню наукової термінології присвячено роботи таких вчених, як В. 

Кудряшова, Н. Нікуліна, В. Петров, О. Реформатський, Е. Скороходько та інші. 

Проте недостатньо дослідженими залишаються на сьогодні питання розрізнення 

термінів і наукових понять, а також процес утворення останніх. Тому метою цієї 

публікації є визначення особливостей утворення термінів та понять у 

англомовному науково-педагогічному дискурсі.  

За визначенням І. Фролова, термін точно й однозначно називає предмет, явище 

чи поняття й чітко розкриває його значення в науковій дефініції. Він є елементом 

мови науки, введення якого обумовлено необхідністю точного і однозначного 

фіксування даних науки [4, 565].  

Я. Г. Фабрична наводить наступну класифікацію термінів, що вживаються в 

галузі педагогіки: 1) вузькогалузеві терміни (наприклад, методичні: communicative 

competence, productive skills, skimming); 2) міжгалузеві педагогічні терміни 

(assessment, curriculum); 3) психологічні (intrinsic motivation, self-esteem, visual 

learning style); 4) загальнонаукові (function, notion, concept); 5) професіоналізми 

(warming-up, brainstorming, jigsaw activity); 6) загальновживані (aspect, process, 

practice); 8) абревіатури (ESL) [3, 57-58].  

Однак, базових знань і вже відомої термінології може бути недостатньо для 

опису нового педагогічного явища. Саме тоді й виникає потреба у створенні 

лінгвістичних засобів, здатних передати все нове в науці з використанням 

попередніх лінгвістичних форм. Тоді процес утворення нового терміна 

відбувається таким чином: для характеристики нових відкриттів в мову вводяться 

нові слова й вирази, при цьому вони перетворюються на терміни лише в тому 
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випадку, якщо будуть не тільки багаторазово повторюватися для опису одних і тих 

самих подій і явищ, але й найбільш точно відображатимуть їх суть і будуть 

взаємодіяти з уже наявними термінами, утворюючи тим самим нові інформаційні 

зв’язки між попередніми й наступними відкриттями.  

За три останні десятиліття в педагогічній науці виникло багато нових термінів, 

запозичених з інших дисциплін, що свідчить про більш тісні зв’язки педагогіки з 

іншими науками. Найбільше таких термінів запозичено з техніки і економіки, бо 

саме вони мають найбільший вплив на розвиток суспільної думки. Так, сьогодні 

часто говорять про економність і раціоналізацію навчання (economics of education, 

rationalization of education), про навчальну технологію (educational technology), про 

комп’ютеризацію навчання (computerization of education) тощо. Вважається, що 

термін «pedagogical innovation», що позначає нововведення, новацію, зміну 

всередині самої системи), в суспільні науки потрапив з природничих, бо 

найчастіше він використовується в агрономії, промисловості, медицині.  

На відміну від терміна, поняття являє собою одну з логічних форм мислення, 

вищий рівень узагальнення. Воно має абстрактний характер. У формі понять 

відбувається процес засвоєння системи наукових знань [1, 204]. Таким чином, 

термінам властивий наступний щабель розвитку, що перетворює їх на нові наукові 

поняття.  

Так, термін «interaction» (взаємодія) в результаті багаторазового продуктивного 

повторення, переосмислення й застосування в науковому середовищі отримав 

статус поняття. У філософії взаємодія розглядається як категорія, що відображає 

процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємообумовленість, 

взаємоперехід. В психології термін «міжособистісна взаємодія» розуміється як 

сукупність зв’язків і взаємовпливів людей, що відбуваються в процесі спільної 

діяльності. В педагогіці поняття «teacher-student interaction» поєднує педагогічний 

вплив і власну активність вихованця.  

Отже, доходимо висновку, що утворення нової наукової термінології в 

англомовному педагогічному дискурсі відбувається наступним шляхом: у 

результаті креативних повторень нові лінгвістичні утворення переходять у 

терміни; а ті, у свою чергу, за певних обставин перетворюються на наукові 

поняття. Останні виникають на основі заперечення попередніх застарілих понять і 

вміщують найбільш значущі явища з тих, які заперечувалися. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА НЕОАНГЛІСТИКА: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 

Порубіжжя ХХ-ХХІ століть визначається активним збагаченням 

словникового складу англійської мови, що зумовлює потребу в холістичних 

лінгвістичних дослідженнях саме інноваційних галузевих сфер. Методологічні 

принципи підходу до ідентифікації феноменологічних (таких, що виявляють у 

царині лінгвального субстрату субстантні характеристики мовного референта) 

ознак різнорівневих інноваційних елементів словникового складу англійської 

мови сфери комп’ютерних технологій дають змогу виокремити новий напрям 

неологічних студій – феноменологічну неоанглістику.  

У методологічну підвалину покладено такі наукові положення:  

– англомовна інноваційна одиниця (неологізм) в сучасних теоріях 

номінації, неології (Ю. А. Зацний, А. Е. Левицький), термінології (Р. І. Дудок, 

Т. Р. Кияк) та словотвору (С. М. Єнікєєва, М. М. Полюжин, Ю. О. Шепель) 

позиціонується як амбівалентний мовний знак, що задовольняє діалектичній 

єдності у протиставленні діад фіксованість :: відкритість, консолідованість :: 

дисипативність, статика :: динаміка форми та змісту як онтологічного витоку 

механізмів високодинамічного розвитку системи англійської мови;  

– проблематика мовного кодування та мапування різнотипних сфер 

актуальної та умовної дійсності визначається у лінгвоонтологічному (М. Гай- 

деґґер, В. ф. Гумбольдт), лінгвокогнітивному (О. С. Кубрякова, А. М. При- 

ходько, С. І. Потапенко, І. С. Шевченко), лінгвокультурному (Н. І. Андрейчук, 

В. І. Карасик, В. А. Маслова, І. Ф. Янушкевич), синергетичному (М. Ф. Але- 

фіренко, С. М. Єнікєєва) ракурсах, де мова інтерпретується як інструмент 

накопичення, ієрархічного підпорядкування та трансляції знань про оточуючу 

дійсність – соціально-культурне явище, конституенти якого беруть участь у 

конструюванні цілісних і фрагментарних образів дійсності різного ступеня 

абстракції; як відкрита нелінійна система, здатна до формально-змістової 

самоорганізації у процесі розвитку;  

– вивчення складних динамічних мовних явищ зумовлено методологічним 

контекстом постмодерністської парадигми наукового мислення другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. у цілому (Ж. Дерріда, Ж. Делез, Г. Г. Гадамер, 

Ж.-Ф. Ліотар, І. Хассан) та лінгвістичної науки зокрема (Р. Барт, Ф. С. Ба- 

цевич, У. Еко, А. Коклен, Р. Є. Пилипенко), визначається мозаїчністю та 

міждисциплінарним характером методологічних підходів до досліджуваних 

об’єктів.  

До вивчення обраного об’єкта – англомовної інноваційної логосфери КБ – 

як методологічну базу залучено принципи феноменологічної неоанглістики, 

котра передбачає консолідацію лінгвального та субстантного аспектів 
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досліджуваних інноваційних мовних явищ, підпорядкованих нерозривній, 

взаємозворотній єдності понять феномен::сутність.  

Проблема теоретико-методологічного обґрунтуваня наскрізних принципів, 

напрямків, механізмів та результатів якісної динаміки англомовних макро– й 

мікроструктур словникового складу в царині комп’ютерного буття як 

консолідованого лінгвального об’єкта ще чекає на вичерпне вирішення. Аналіз 

цього питання потребує залучення феноменологічного ракурсу дослідження 

комплексних мовних об’єктів з огляду на магістральне завдання 

феноменологічної епістемології – пізнання повної системи фактів свідомості 

(М. К. Мамардашвілі), що конституюють дійсність (С. Гікс, Е. Гусерль).  

У межах окресленого методологічного виміру «феноменологічність» мовної 

одиниці визначається як її кодифікативна спроможність до фіксації 

результатів пізнавального досвіду та вияву (термін В. У. Бабушкіна,  

К. Г. Фрумкіної) в ній субстантних характеристик пізнаваних об’єктів та 

явищ. Запропонована лінгвістична адаптація феноменологчного підхіду до 

теоретико-методологічного осмислення динаміки словникового складу 

сучасної англійської мови в КБ спирається на поняття логосфери, синтетично 

усвідомленої як:  

1) множинність мовних одиниць, які є умовно вичерпними феномено- 

логічними реалізаціями абстрактних та емпіричних елементів різних сфер 

буття (М. М. Бахтін, Ю. М. Лотман, Е. Пауераннен);  

2) зона інтеграції мисленнєво-мовленнєвих континуумів (лінгво)культур (Р. 

Барт, Г. Д. Гачев, А. Ф. Лосєв).  

Логоцентричний ракурс (Аристотель, М. М. Бахтін, Р. Барт, А. Ф. Лосєв, О. 

О. Потебня) розгляду комп’ютерних вербальних інновацій англійської мови 

визначає їхню феноменологічну природу через ідентифікацію знакового 

(структурно-змістового) субстрату цих мовних новотворів як емпіричного 

джерела та результату вияву субстантних характеристик реальності.  

Англомовна інноваційна логосфера комп’ютерного буття складова 

частина загальнонаціональної англомовної логосфери розглядається як 

множинність вербальних новотворів, що є феноменологічними корелятами 

елементів комп’ютерного буття.  

Феноменологічна неоанглістика надає в розпорядження дослідника 

інноваційної логосфери КБ новітню інтегративну методологію і процедури 

аналізу, застосування яких уможливлює всебічне висвітлення взаємозв’язку 

засад надщільної вербалізації цього виміру дійсності та механізмів 

неологізації, номінації, мовної референції.  

Для дедуктивного та індуктивного визначення типів, обсягу, якісних 

характеристик та напрямку динаміки змісту одиниць мікроструктури 

англомовної інноваційної логосфери доцільно застосувати методику 

феноменологічної редукції (Е. Гусерль, В. У. Бабушкін, М. В. Силант’єва) 

шляхом наскрізної епістемічної деконструкції об’єкта аналізу (англомової 

інноваційної одиниці) від емпіричного знакового субстрату, що відповідає 

діалектичному поняттю «феномен», через щаблі інтенсіоналу та екстенсіоналу 
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плану змісту до субстантних характеристик референта, що відповідають 

діалектичному поняттю «сутність».  

У межах феноменологічного підхіду глобальна семіотична інтегрованість 

макро– і мікроструктур англомовної інноваційної логосфери КБ 

ідентифікується як забезпечена та реалізована за рахунок детермінаційної 

взаємодії різносубстратних (мовних, часо-просторових, есенціальних, 

антропологічних та соціальних) параметрів цієї логосфери з огляду на значну 

синхронну щільність темпів та результатів паралельного розвитку 

вербального, онтологічного й антропологічного континуумів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПОЛЯ 

В ОФІЦІЙНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТАХ 

 

Відомо, що юридична субмова (підмова) має багато специфічних 

особливостей, які, з точки зору нормативної чи прескриптивної граматики, є 

порушеннями або неточностями. Однак у рамках офіційних юридичних 

текстів (законодавчих актів, конвенцій, офіційних протоколів міжнародних 

нарад) ці особливості являються невід’ємними інгерентними властивостями, 

які, хоч і неможливо вважати нормативними, але потрібно кваліфікувати 

цілком допустимими.  

Подібна девіація стосується різних сфер юридичних офіційних документів. 

Звертає на себе увагу, зокрема, гендерне поле, в рамках якого спостерігаються 

значні розходження між нормативними уявленнями про кореляцію 

граматичного роду, статі і репрезентацією цих співвідношень в англомовних 

юридичних документах.  

Дослідження показало, що в законодавчих актах, конвенціях, інших 

документах Великої Британії як і раніше зберігається андроцентричний 

характер. І дійсно, слова, що означають представників різних соціальних груп, 

професій, а також суб’єктів різних правових відношень, недетермінованих з 

точки зору родового співвідношення в парадигматичному плані (дуальні 

іменники), – в юридичних текстах Великої Британії, як правило, актуалізують 

сему чоловічого начала.  

Для цього використовуються андроцентричні особові і присвійні 

займенники he (him) i his. Останні виступають у цьому випадку як анафора при 

антецеденті – дуальному іменнику.  

Серед таких дуальних слів, що супроводжуються андроцентричним 

анафором – займенником в юридичних документах слід відзначити наступні: 

judge; holder (of power); person; minister; secretary (of state); partner та інші.  

Тенденцію до андроцентризму можна проілюструвати прикладами норм 

таких законодавчих актів, як Dangerous Dogs Act 1991, Рartnership Act 1890:  

1) If it appears to the Secretary of State that dogs of any type to which section 1 

above does not apply present a serious danger to the public he may by order impose 

in relation to dogs of that type restrictions corresponding, with such modifications, 

if any, as he thinks appropriate, to all or any of those in subsection (2)(d) and (e) of 

that section [1].  

2) Article 24 Rules as to interests and duties of partners subject to special 

agreement  

(2) The firm must indemnify every partner in respect of payments made and 

personal liabilities incurred by him  

(4) A partner is not entitled, before the ascertainment of profits, to interest on the 

capital subscribed by him  
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(9) The partnership books are to be kept at the place of business of the 

partnership (or the principal place, if there is more than one), and every partner 

may, when he thinks fit, have access to and inspect and copy any of them [2].  

Цей універсалізм андроцентричного he і him закріплений законодавчо. Так, 

ще в середині 19 ст., а саме 10 червня 1850, Британський парламент прийняв 

Закон «Про спрощення мови, що використовується в актах Парламенту», 

відомий як The Interpretation Act 1850 чи Lord Romilly’s Act, або Lord 

Brougham’s Act [3]. Як зазначає Є. Тонков, акт запровадив багато положень, 

котрі дотепер застосовуються для тлумачення законів: наприклад, чоловічий 

рід включає жіночий рід, таким чином постановивши, що, можливо, рід 

застосовувати лише як he «він» замість he or she «він чи вона», якщо інше 

спеціально не зазначено, або, за винятком тих випадків, коли цьому 

суперечить контекст [4].  

Слід пам’ятати, що так звані антропоморфізми (персональні іменники) 

завдяки юридичній фікції втрачають у документах свій персональний характер 

і стають неперсональною сутністю. Наприклад, a person в юридичному 

значенні це не тільки фізична, а й юридична особа. У ролі останньої, як 

відомо, може виступати будь-яка організація, державний орган та інші 

інституції. Однак і в цьому випадку в юридичному тексті його анафоричним 

аналогом залишається андроцентричний займенник he, а не корелят іменників, 

що означають неістоти – it.  

У результаті дії юридичної фікції слово Minister трактується не тільки як 

особа, aле й установа, що знаходиться у підпорядкуванні державного 

чиновника, тобто міністерство. І в цьому випадку замість очікуваного корелята 

it використовується андроцентричний займенник he.  

Багато юристів Великої Британії виправдовують таку універсалізацію і 

відмову від альтернативних варіантів: she; he or she; а також поширеного у 

публицистиці анафора they, – при антецеденті – дуальному іменнику, тим, що 

принцип варіативності невластивий юридичним текстам. Останні повинні 

відрізнятися особливою строгістю і уникати альтернацій в тих випадках, коли 

це не є вкрай необхідним. Вони наполягають на використанні уніфікованої 

андроцентричної форми he, надавши їй статусу загальнородового субституту.  

Лінгвісти феміністського напрямку розглядають загальнородовий 

займенник he як прояв того, що вони називають сексизмом. Останні 

пропонують розглядати жінку як істоту, яка призначена обслуговувати 

чоловіка в найбільш широкому розумінні цього слова.  

Однак, практично не спостерігаємо змін: не тільки в документах Великої 

Британії, але й у міжнародних документах, у тому числі і з прав людини, 

чоловічий рід домінує: Article 8. 1. Everyone has the right to respect for his 

private and family life, his home and his correspondence [5, 52].  

Таким чином, потрібно підкреслити, що принцип андроцентризму в 

деклараціях, конвенціях і законах, як і раніше, проводиться доволі послідовно, 

незважаючи на тиск зі сторони різноманітних феміністських організацій.  
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Деякі поступки робляться лише тоді, коли мова йде про осіб британської 

королівської династії, які царюють. Зокрема, це данина шани англійській 

королеві Єлизаветі ІІ, яка перебуває на престолі понад 64 роки.  

Ось чому анафором при антецедентах The Sovereign i the Monarch, служать 

дуальні форми he or she i відповідно his or her: 1) The Sovereign succeeds to the 

throne on the death of his or her predecessor; there is no interval or interregnum 

following the death of the monarch. [6, 17].  

Таким чином, ще раз підкреслимо, що принцип андроцентризму досить 

послідовно підтримується в юридичних текстах за допомогою анафоричного 

використання займенників чоловічого роду he (him) i his. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВИХОВАТЕЛЬ/TEACHER/LEHRER 

У ЦИТАТАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ 

 

Виховання – це сукупність актів, спрямованих на підростаючих осіб із метою 

сприяння їхньому розвитку та зростання в суспільстві [1, 204]. Скеровучою 

силою в цьому процесі є вихователь – у широкому сенсі cлова – «Людина, яка 

здійснює цілеспрямований виховний вплив на іншу особу», у вузькому – «<…> 

особа, яка обіймає цю посаду в навчально-виховних закладах» [2]. У своєму 

дослідженні ми інтерпретуємо поняття вихователь широко, відносячи до цієї 

категорії людей, які здійснюють позитивний, конструктивний уплив на 

вихованця не лише в межах своїх професійних обов᾽язків, але й у силу 

повноважень, передбачених відповідним статусом.  

Концепт вихователь логічно знаходить вираження у цитатах за допомогою 

іменників, що нележать до семантичної групи сім᾽я, зокрема: 1) укр. батьки, нім. 

Eltern, порівн.: укр.: Головний зміст і мета сімейного життя – виховання дітей. 

Головна школа виховання дітей – це взаємини чоловіка і дружини, батька і 

матері. (В. А. Сухомлинський) [7]; нім.: Wie die Eltern sind, wie sie durch ihr 

bloβes Dasein auf uns wirken – das entscheidet (Th. Fontane) [8]. В обох мовах, 

однак, знаходимо цитати, що акцентують радше на негативних моментах 

виховання батьками, порівн.: укр.: Батьки вже не виховують дітей – вони 

фінансують їх («Пшекруй») [7]; нім.: Manche Eltern und Schulen beginnen mit dem 

Versuch, den Kindern völligen Gehorsam beizubringen, ein Versuch, der entweder 

einen Sklaven oder einen Empörer hervorbringen muss (B. Russel) [4, 709]; 2) укр.: 

батько нім.: Vater, порівн.: укр.: Батьки люблять своїх дітей тривожною і 

поблажливою любов’ю, яка псує їх. Є інша любов, уважна та спокійна, яка 

робить їх чесними. І така справжня любов батька. (Д. Дідро) [8]; нім.: Es gibt 

keine guten Väter, das ist die Regel; die Schuld daran soll man nicht den Menschen 

geben, sondern dem Band der Vaterschaft, das faul ist (J.-P. Sartre) [4, 890]. В обох 

мовах мають місце цитати, в яких протиставляється батько-вихователь 

біологічному батькові, порівн.: укр.: Набагато легше стати батьком, ніж 

залишитися ним (С. Ключевський) [6]; нім.: Vater werden ist nicht schwer, Vater 

sein dagegen sehr (W. Busch) [4, 890]. Зазначимо, що нами не виявлено жодної 

цитати, в якій батько як вихователь поданий у виключно позитивному світлі;  

3) укр.: мати, нім.: Mutter, порівн.: укр.: У перший час найважливіше 

материнське виховання, тому що моральність має бути насаджена в дитині як 

почуття (Г. Ф. Гегель) [7]; нім.: Nur die Liebe kann erziehen. Darum muß die Mutter 

das meiste in der Erziehung tun, weil sie die meiste Liebe hat. Ohne Liebe bleibt das 

beste Erziehungssystem totes Wissen (A. Stifter) [8]. На відміну від цитат про батька-

вихователя, мати зображена як найважливіша особа у вихованні дитини, вплив 

якої на останню знаковий. В окреслених цитатах також протиставляється 

материнство біологічне обов᾽язку матері виховати дитину, порівн.: укр.: Багато 
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жінок чомусь думають, що народити дитину і стати матір’ю – одне і те саме. 

З тим самим успіхом можна було б сказати, що одне і те саме – мати рояль і 

бути піаністом (С. Харріс) [7]; нім.: Der einzige – kleine! – Unterschied zwischen 

den Geschlechtern ist die biologische Fähigkeit der Frau zur Mutterschaft. Das 

rechtfertigt aber keineswegs ihre vorrangige soziale Zuständigkeit für die Kinder  

(A. Schwarzer) [4, 810]; 4) укр.: бабуся, нім.: Großmutter: порівн.: укр.: Щоб 

змінити людину, треба починати з його бабусі (В. Гюго) [7]; Viele Kinder sind 

deshalb so verzogen, weil man Großmütter nicht übers Knie legen kann (A. Sandrock) 

[4, 709]. Цікаво, що в усіх досліджуваних прикладах бабусю як суб᾽єкт виховного 

процесу представлено в негативному світлі.  

Концепт вихователь також есплікується за допомогою іменника учитель, 

наприклад, укр.: Педагог – людина, яка краще знає, як виховувати чужих дітей, 

ніж своїх (Ж. де Фалкенаре) [5]; нім.: Eine einzige offenkundige Lüge des Lehrers 

gegen seinen Zögling kann den ganzen Ertrag der Erziehung zunichte machen  

(J.– J. Rousseau) [4, 709], а також в українській мові виявлено цитату, де в якості 

вихователя постає товариш, наприклад, Товариші виховують набагато краще, 

ніж батьки, бо їм не властива жалість (А. Моруа) [6].  

Таким чином, мовними засобами реалізації концепту вихователь у 

досліджуваних цитатах є іменники батьки, батько, мати, бабуся, вчитель, 

товариш. Оскільки виховання часто хибить помилками з боку вихователя, даючи 

незадовільний результат, це, на наш погляд, пояснює наявність великої кількості 

цитат, які акцентують на слабких сторонах вихователя, що спостерігаємо на 

прикладі цитат із іменниками батько і бабуся. 
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МЕДИЙНАЯ МЕТОНИМИЯ КАК СРЕДСТВО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ НОВОСТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

В когнитивной лингвистике значительное количество проблем обусловлено 

использованием традиционных языковедческих терминов для обозначения 

новых явлений, о чем, в частности, свидетельствует существование 

многочисленных лингвокогнитивных истолкований метонимии. Ее объясняют 

через соотнесение части и целого, корреляцию между референтами внутри 

отдельного домена, их высвечивание, прототипическое структурирование 

концепта, а также с помощью предложенных Р. Ленекером явлений ориентации 

(reference-point phenomenon) и активной зоны [1, 76]. Многие из приведенных 

толкований опираются на интуицию интерпретаторов, что обусловлено скрытым 

характером сопровождающих метонимию ментальных процессов. Более 

объективное представление о них дает медийный вариант метонимии, при 

котором референция в заголовках новостей к государству или организации, 

предназначенная для привлечения внимания аудитории благодаря ее 

обобщенности, соотносится в тексте с конкретными референтами в результате 

процедуры, которую назовем деметонимизацией.  

Как показывает анализ англоязычных интернет-новостей Би-Би-Си 

(http://www.bbc.com/news), при деметонимизации в пределах, заданных в 

заголовках новостей названиями государств или организаций, в тексте 

именуются референты различной степени обобщенности, представленные на 

уровне множеств, исчисляемых множеств или индивидов, соотносящихся с 

последовательностью перцептивных образ-схем МАССА – МНОЖЕСТВО – 

ИСЧИСЛЯЕМОСТЬ – ОБЪЕКТ, отражающей визуальное расслоение целого в 

результате приближения к нему [2, 26].  

Деметонимизация до уровня множества, представленного одноименной 

образсхемой, состоит в соотнесении употребленного в заголовке топонима с 

названиями групп людей, обозначаемых местоимением many, напр., Nervous 

Kazakhstan ‘sensitive’ about Ukraine question. – The crisis in Ukraine has prompted 

many in Kazakhstan whether it will be next to be targeted by Russia (9.11.2014). 

Контрастивная деметонимизация до уровня множества осуществляется 

единицами some и many, противопоставляющими группы разной численности: 

Russia refuses to have a gloomy New Year. – The rouble’s slump and warnings of a 

looming economic crisis have come at a bad time for Russia preparing for New Year 

festivities. But while some may miss foreign luxuries on the list of banned imports […]. 

– Russia’s response to Western sanctions – many remember how to make do, and 

refuse to be downhearted (27.12.2014).  

Деметонимизация до уровня исчисляемого множества, представленного 

образсхемой ИСЧИСЛЯЕМОСТЬ, состоит в одноразовом или последовательном 

соотнесении государства, названного в заголовке, с несколькими текстовыми 
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референтами. При одноразовой деметонимизации топонимы заголовка 

коррелируют в сообщении с существительными, называющими представителей 

государств. Так, в следующем примере заголовочные названия трех стран – 

Польши, Украины и Литвы – соотносятся в тексте с именованием их министров 

обороны, напр., Poland, Ukraine and Lithuania form joint military unit. – Defence 

ministers from the three countries signed the deal on Friday (19.09.2014). При 

последовательной деметонимизации до уровня исчисляемого множества топоним 

из заголовка коррелирует с текстовыми обозначениями нескольких 

представителей государства. Так, топоним Russia из заголовка Ukraine and Russia 

agree to aid mission to Luhansk (11.08.2014) раскрывается в тексте через отсылку к 

нескольким представителям названного государства: к Кремлю, который в свою 

очередь метонимически представляет все российское руководство (In a statement 

after Mr Putin’s conversation with the European Commission President, the Kremlin 

said […]), к министру иностранных дел (Russian Foreign Minister Sergei Lavrov 

confirmed on Russian TV that an agreement had been reached with Kiev and the Red 

Cross on humanitarian aid for eastern Ukraine), и к пресс-секретарю президента 

(But the Russian military will not be involved in the aid convoy sent, President Putin’s 

spoksman Dmitry Peskov told the AFP news agency).  

При деметонимизации до уровня отдельного референта, соотносимого с 

образсхемой ОБЪЕКТ, топоним из заголовка замещается в тексте именованием 

индивидуальных сущностей: правительств, напр., US strengthens sanctions on 

Russia. – The US government has imposed new sanctions on major Russian banks  

(12.09.2014), их представителей, напр., OSCE monitoring of Russia-Ukraine 

border ‘too weak’, says US. – The complaint came from the US Ambassador to the 

OSCE, Daniel Baer (9.10.2014), или результатов деятельности, представленных 

документами, напр., Russia warning as ‘shell hits border town’. – Russia has warned 

[…]. – A Foreign Ministry statement blamed Ukrainian government […]. (13.07.2014). 

Индивидуальная деметонимизация названий международных организаций 

осуществляется через референцию к их представителям, напр., Nato sees 

‘significant’ Russia troop pullback. – Nato spokesman Lt Col Janzen says it is difficult 

to determine the number of soldiers in Ukraine (24.09.2014).  

Таким образом, медийная метонимия реализуется через внутритекстовое 

высвечивание в пределах домена, заданного в заголовке, референтов различной 

степени обобщенности: множественных, исчисляемых или индивидуальных. 

Вертикальная структура новостного текста дополнительно задает иерархию 

обозначаемых референтов: названия наиболее важных из них выдвигаются в 

начало новостей и абзацев, а менее значимые именуются в постпредикативных 

позициях отдельных высказываний.  
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ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ ЯК ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ 

ЩОДЕННИКОВОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ 

ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУР) 

 

У лінгвістиці останніх років інтенсивно дискутують питання мовленнєвих 

кодів, одиниць і категорій мови в їх прагматичному, когнітивному та 

комунікативному вимірах. У межах останнього вивчають умови реалізації 

мовної системи та функціонування її одиниць у конкретних актах спілкування, 

використання тих чи тих лінгвальних засобів учасниками комунікації залежно 

від застосовуваних комунікативних стратегій і тактик. Одна з таких стратегій – 

формування довірливої атмосфери «прямої бесіди через текст», тобто стратегія 

інтимізації комунікації.  

Соціально-культурна значущість інтимізації як категоріальної ознаки 

різних типів комунікації детермінує не тільки постійну увагу до засобів її 

лінгворепрезентації, а й неусталеність дослідницьких позицій у питаннях їх 

кваліфікації та інтерпретації (Л. А. Булаховський, І. К. Білодід, А. В. Коро- 

льова, Ю. А. Бєльчиков, А. Л. Палійчук та ін.). Водночас на тлі достатньо 

інтенсивних лінгвістичних студій поза належною увагою дослідників 

залишаються мовні засоби вираження інтимізації у сфері еgo-текстів. Це 

підтверджує доцільність вивчення феномену інтимізації в щоденниковому 

дискурсі, простеження індивідуально-стильових особливостей у текстах – 

репрезентантах різних лінгвокультур.  

Узагальнення дотичних до нашого аспекту дослідження положень теорії 

сучасної граматики, комунікативної лінгвістики, стилістики, лінгвопрагматики 

дає підстави акцентувати кілька основних засобів репрезентації інтимізації. 

До таких зараховуємо засоби фонетико-синтаксичні (інтимізувальні інтонації), 

лексичні (фамільярна лексика, діалектні слова), словотвірні 

(зменшенопестливі суфікси), граматичні – морфологічні й синтаксичні 

(частки, вставні конструкції, риторичні речення тощо). З-поміж останніх на 

особливу увагу заслуговують еґоцентричні елементи мови [2, 138-139], 

передусім – займенники.  

Займенники часто вважають «мовленнєвими фаворитами» (термін Н. Д. 

Арутюнової) еґо-текстів загалом і щоденникового дискурсу зокрема. Серед 

інтимізувальних займенників зазвичай виокремлюють особові займенники І та 

ІІ особи, які конкретизують особу, співвідносять її з визначеним 

комунікативним контекстом. Частотність їх уживання як засобів інтимізації 

тексту «зумовлена однозначністю трактування, а також простою 

однолексемною структурою» [2, 141].  

Як відомо, значення особи при інтимізації дискурсу є складником категорії 

суб’єктивності. Особовий займенник я (І) – спеціалізований засіб 
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самоактуалізації автора, що акцентує увагу на аспекті суб’єктивності, порівн.: 

наївна я людина… Раз я усвідомлюю свою наївність, значить… я все ж таки 

не дурень [Л., 103]; If I didn’t think, I’d be much happier [Р]. Наведені фрагменти 

переконливо ілюструють еґоцентризм особового займенника я / I.  

Автори щоденників для суб’єктивізації мови часто вживають метафоричне 

ми (we), що зазвичай «обростає» додатковими інтимізувальними смислами. 

Займенник ми (we) означує коло людей, до якого належать і автор щоденника, 

і потенційний читач, і в цьому разі передбачається їх ментальна близькість, 

спільність світогляду й ціннісних позицій: Ми можемо бути разом, бо ми 

мусимо бути разом, не дивлячись на наші «ідеології» [С., 139]; we grow older 

and become aware of ourselves as individuals [Р].  

На окрему увагу заслуговує актуалізація авторами правдивості власних 

тверджень за правилом тріади, що передбачає трикратне повторення 

паралельних конструкцій, зокрема трикратне повторення інклюзивного 

займенника ми (we) у структурах ампліфікації чи градації. Порівн.: ми 

боремось, ми напружуємось, ми робимо визови і приймаємо визови [С., 176]; 

What could we do with the Russian nation if we bombed it to bits? How could we  

«rule» such a mass of foreign people? How could we control them [Р]. Таке 

«зрощення» Я автора із Я імпліцитного читача інклюзивним займенником ми – 

стильова риса розглядуваних щоденників, активний засіб їхньої інтимізації.  

На слушну думку К. Бюлер, відношення, які існують між займенниковими 

формами однини, не переносяться автоматично в сферу множини [1, 128-129]. 

З огляду на поділ займенників І особи множини на інклюзивні та ексклюзивні, 

перехід однини в множину не може кваліфікуватися як проста плюралізація. 

Виділяючи відповідні форми займенника ми, дослідники звертають увагу на 

відсутність між я і ми однозначних кореляцій, порівн.: я та й усі ми спали 

спокійно [Л., 124]; Now I am living on the edge. We all are on the brink [Р]. Така 

диференціація за особами при інтимізації викладу інформації дає змогу 

автономізувати автора, суб’єктивізувати авторську мову.  

Істотно інтимізує щоденникову оповідь поєднання в одному мікроконтексті 

особових займенників я (І) і ви (you) або ж ми (we) і ви (you). Таке поєднання 

авторського я з читацьким ви вербалізується у граматично різнотипних 

формулюваннях – я з вами.., ми з Вами.., нас із вами.., ми обоє, порівн.: Два дні 

на тиждень вільні – це щастя для таких людей, як ми з Вами [Л., 99]; But we 

both have our dreams [Р]; we are dancing, you and I, on the smooth shining 

linoleum [Р]. Відзначимо, що специфічною рисою займенника ІІ-ої особи в 

англійській мові є відсутність категорії числа, яка визначається числом 

іменника-субститута, на який він вказує. Складність ідентифікації you 

зумовлена відсутністю формальних маркерів, проте нейтралізується шляхом 

урахування лінгвального та екстралінгвального контекстів.  

Дейктичність семантики, носіями якої є особові займенники у 

«живомовних» ситуаціях, у щоденниках визначає необмеженість вибору 

адресата, що визначає їх актуальність як універсального засобу інтимізації 

висловлення. Для вираження узагальненого адресата автори щоденників, як 

правило, вживають особові займенники ІІ особи однини / множини ти / ви 
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(you): while you dream and believe in Utopia, you will scratch & scrabble for your 

daily bread [P]; звичаї, які вам вважалися за зрозумілі, та способи поведінки, в 

яких ви були виховані змалку не годяться в британському товаристві  

[С., 129]. 

Особові займенники ти / ви (you) у непрямих апеляціях до імпліцитного 

читача «створюють ілюзію безпосереднього спілкування, таким чином 

сприяючи інтимізації наративу» [2, 85]: Ви знаєте, я думаю, що жодних 

амбіційно-кар’єрних міркувань у мене нема [С., 57]; What to do when you feel 

guilty for not doing what they say..? [P]. 

Досліджуючи вербалізатори наративного коду інтимізації, А. Л. Палійчук ті 

лінгвальні засоби, інтимізувальна ефективність яких залежить від особистості 

адресата, ситуації чи контексту, називає пульсуючими, а засоби, які стабільно 

виконують функцію інтимізації наративу, – постійними [2, 86]. Оперуючи 

цими термінами, визначаємо особові займенники як постійні засоби 

інтимізації щоденникового тексту, оскільки вони організовують 

комунікативну ситуацію так, що читач, долаючи просторово-часові 

обмеження, стає віртуальним учасником подій, синхронним адресатом 

діариста.  
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ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ СУБКОЛОКВІАЛЬНИХ 

ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

У тезах розглядаються англійські колоквіальні та субколоквіальні лексикчні 

одиниці у номінативному аспекті. Проблема застосування нормативної мови 

завжди цікавила лінгвістів. З часів виникнення словесно-художнього 

мистецтва зароджується і розвивається увага до використання мови в її 

естетичній функції. Згодом ці проблеми привертають увагу вчених.  

Українські вчені давали своє тлумачення естетичної функції мови. 

Проблема естетичної функції художнього слова найбільш повно 

відображається в працях Б. М. Ажнюка, В. С. Ващенка. Проблема 

використання розмовної лексики у художньому творі привертає нашу увагу, 

тому що вона недостатньо вивчена. Метою дослідження є характеристика 

субколоквіальних слів, способи їх утворення. Об’єктом дослідження є 

колоквіальні та субколоквіальні лексичні одиниці англійської мови.  

Завдання цього дослідження – виявити способи утворення одиниць 

фамільярної експресії, що визначають специфіку, – або стиль субмови 

фамільярно-розмовного спілкування. Розгляду підлягають лише 

фамільярнорозмовні одиниці загального розповсюдження, не обмежені у 

вживанні рамками вузького кола осіб. Соціальне і професійно обмежені 

фамільярнорозмовні лексичні одиниці, тобто жаргонізми, в об’єкт 

дослідження не входять.  

Ми досліджуємо загальнопоширені, тобто етично допустимі в умовах 

неофіційного усного спілкування одиниці, що характеризуються значнішим, 

ніж у власне колоквіальних словах, ступенем стилістичної зниженості, але не 

вульгарними /непристойними/, тобто максимально зниженими. Досліджувані 

одиниці позначаються терміном «субколоквіалізми». Цей термін 

представляється більш повним, ніж широко використовуваний, але 

неоднозначно трактований термін «сленг».  

Загальною семантичною ознакою основного значення слова lobster «омар» і 

похідного словозначення – презирливої назви англійського солдата 

(«червономундирник») – служить червоний колір вареного омара. Примітно, 

що по схожості з кольором невареного омара / unboiled lobster/ асоціюється 

блакитний мундир поліцейського і за асоціацією суміжності – сам 

поліцейський.  

Субколоквіальне значення «арештант» з’являється у слова canary-bird за 

асоціацією жовтого опірення канарейки з кольором одягу ув’язненого, що 

підкріплюється і їх загальною ознакою: утримання в неволі. Асоціації, при 

яких відбувається перенесення назви з одного предмета на іншій, стосуються 

рівня субколоквіальної лексики.  
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За даними нашого матеріалу, субколоквіальні словозначення, здебільшого, 

зобов’язані своїм походженням метафоричним перенесенням назв по схожості 

або збігу ознак об’єктів, фактично насправді не зв’язаних. Найбільш типові тут 

перенесення по схожості 1/ зовнішніх ознак предметів /форми, розміру, 

кольору, фізичного стану, манери поведінки, способу здійснення дії тощо/;  

2/ внутрішніх характеристичних або якісних ознак; 3/ відносних ознак 

/місцезнаходження, призначення, функції.  

Семантична похідна субколоквіальних словозначень ґрунтується не тільки 

на схожості предметів, прямо не зв’язаних насправді, але і на суміжності або 

взаємообумовленості двох предметів-понять. У такому разі має місце 

метонімічне перенесення назви.  

Види взаємозв’язку об’єктів дійсності надзвичайно багатообразні. На рівні 

субколоквіальної лексики найбільш типовим різновидом метонімічного 

перенесення є синекдоха – позначення цілого через відношення до частини, 

тобто через вказівку на індивідуалізуючу деталь.  

За дослідженнями В. Н. Телії, «процеси вторинної номінації нерозривно 

пов’язані з комунікативно-функціональними умовами формування назв»  

[6, 159]; ми розглядаємо їх особливості в рамках тієї чи іншої субмови як її 

маркери.  

Зміна референціальної співвідносності слова при метафоричному або 

метонімічному перенесенні назви супроводжується семантичними 

перетвореннями смислової структури слова.  

Таким чином, на семантичному рівні метафоричне перенесення можна 

інтерпретувати як втрату частини сем. З попередньою семою вторинну сему 

зв’язують деякі загальні семи. Що стосується метонімічно мотивованого 

перенесення, то в цьому випадку внутрішня перебудова семного складу нового 

словозначення не є такою радикальною.  

Підводячи підсумок сказаному, ще раз відзначимо, що в розряді 

субколоквіальних словозначень фамільярна експресія формується за рахунок 

своєрідності семантичних перенесень найменувань, що створюють другий 

семантичний план лексичної одиниці, який і лежить в основі виникнення 

експресивної і чуттєво-наочної, наочної образності. При цьому початковим 

моментом є перенесення типових ознак одних предметів на інші, тобто 

семантична мотивованість субколоквіальних словозначень. 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ 

НАУКОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Наукова комунікація ‒ це динамічний процес спілкування, встановлення, 

розвитку і підтримання зв’язків між науковцями, а також особами, дотичними 

до наукової діяльності. Як і інші комунікативні системи, вона обумовлена 

історичними і соціальними чинниками і знаходиться у процесі постійної 

еволюції та модифікації.  

У другій половині ХХ століття в англомовній науковій комунікації почали 

з’являтися нові тенденції, огляду яких і присвячена доповідь. Перша з них ‒ це 

перетворення англійської мови у беззаперечну «лінгва франка» спілкування у 

сферах науки та освіти, внаслідок чого англомовний науковий дискурс набуває 

ролі одного із провідних дискурсів нашого часу.  

Друга тенденція пов’язана з пришвидшенням процесів еволюції і модифікації 

наукових жанрів завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій, а 

також віртуалізацією наукових жанрів, їх дедалі помітнішою реалізацією в 

електронному вигляді (приклад новітнього жанру ‒ Open Notebook, 

онлайновий записник, комунікативна мета якого полягає у динамічному показі 

процесу наукового дослідження).  

Третьою важливою тенденцією процесів, що відбуваються в англомовній 

науковій комунікації, можна вважати піднесення ролі вторинно-інформаційних 

жанрів [2], до яких традиційно належать різні види анотацій і рефератів. Про 

помітність цієї тенденції свідчить виникнення нових комунікативних 

форматів, які ще не отримали українських назв (article of the future, general 

scientific summary, highlights), покликаних найефективніше обслуговувати 

новітні інформаційні потреби науковців.  

Четвертою провідною тенденцією є активне залучення найрізноманітніших 

семіотичних кодів, зростання ролі візуалізації у презентації наукового знання, 

розвиток жанрів як мультимодальних феноменів, свідченням якого є поява 

такого унікального за своїм невербальним характером моносеміотичного 

неожанру, як візуальна анотація (graphical abstract).  

П’ята тенденція пов’язана зі зростанням ролі неформальної комунікації 

(міжособистісних контактів, неформального оприлюднення наукових праць 

тощо), яка утворює разом з формальним спілкуванням цілісний процес, де 

формальне і неформальне є різними формами і способами наукової інтеракції, 

для яких характерне взаємопроникнення [1].  

У мовно-дискурсивній площині англомовної наукової комунікації 

спостерігаються такі виразні тенденції, як тяжіння до персоналізації викладу у 

багатьох наукових дисциплінах (через вживання особового займенника першої 

особи однини), егалітаризації, тобто спрощення мовно-стилістичного 
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вираження, і самопромоційності, рекламності, які реалізуються значним 

арсеналом мовно-риторичних засобів.  

Нові тенденції, притаманні англомовній науковій комунікації та її 

дискурсивно-стильовим канонам, зумовлені дією різних чинників – передусім 

інформаційно-технологічних, а також соціоекономічних, соціокогнітивних та 

ідеологічних. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ЛЮБОВНЫЙ РОМАН XXI ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Э. Л. ДЖЕЙМС) 

 

Любовный роман, является самым популярным литературным жанром в 

XXI веке, источником которого стали сентиментальные романы Сэмьюэла 

Ричардсона и Джейн Остин. Любовные романы выходят на 90 языках. 

Большинство книг, однако, написано англоязычными авторами. Несмотря на 

популярность и хорошие продажи любовных романов, жанр также часто 

подвергается критике и насмешкам. Главная интрига любовного романа 

вращается вокруг зарождения и развития романтический любви двух людей, 

работающих, чтобы построить отношения друг с другом. Конфликт и 

кульминация романа непосредственно связаны с основной темой (развитие 

романтических отношений), хотя роман может также содержать побочные 

сюжетные линии, не относящиеся напрямую к взаимоотношениям главных 

героев. Кроме того, любовный роман, как правило, имеет «эмоционально 

удовлетворительный и оптимистичный финал» [125].  

Самыми популярными и одновременно самыми скандальными романами 

данного жанра является серия произведений британской писательницы  

Э. Л. Джеймс, посвященных любовным отношениям миллиардера Кристиана 

Грэя и студентки Анастэйши Стил, трилогия «Пятьдесят оттенков серого» 

(«Fifty Shades of Grey»), «На пятьдесят оттенков темнее» («Fifty Shades 

Darker»), «Пятьдесят оттенков свободы» («Fifty Shades of Freed») а также 

отдельное произведение «Грэй» («Grey»). Большая популярность книг 

обусловлена в первую очередь содержащимися в них сценами откровенного 

сексуального характера и широкой рекламной компанией. Во многом успех 

продаж объяснялся тем, что книги продавались и в электронном виде, и люди, 

которые бы постеснялись покупать эротическую литературу в магазине, 

смогли купить её на сайте и читать на электронных устройствах, не привлекая 

чьего-то внимания.  

Сюжет произведений представляет собой стандартную сказочную историю 

о «Золушке и принце» или «красавице и чудовище», что является чертой 

классического романа, однако он как бы обернут в полотно из тенденций и 

веяний современной жизни. Так, например, большая часть диалогов между 

главными героями осуществляется посредством смс и электронных писем, что 

демонстрирует огромную роль интернет коммуникации и гаджетов в нашем 
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обществе и является отличительной чертой последних лет. Кристиан Грэй 

настаивает на том, чтобы прописать все без исключения аспекты своих 

отношений с женщинами в соответствующих юридических контрактах, что 

показывает прагматичность и материальность современной жизни даже в 

аспектах интимных отношений.  

Лингвистический анализ текстов трилогии показал, что автором 

используется довольно ограниченный набор лексических средств, что делает 

романы доступными для широкого круга читателей, в том числе и не 

носителей английского языка. Иными словами, книги Э. Л. Джеймс читаются 

легко. После первых пятидесяти страниц, читатель вполне легко воспринимает 

ее язык. Трилогия «50 оттенков серого», «На 50 оттенков темнее» и «50 

оттенков свободы» написана от лица Анастейши, роман «Грэй» – от лица 

Кристиана, однако автор не утруждает себя изменением лексического 

наполнения произведений, т.е. мысли обоих героев выражаются одинаковыми 

фразами. Рассмотрим, какие лексические средства автор использует для 

описания своих героев. Основной темой романа является концепт подчинение 

(«submission»), покорность женщины в отношениях с мужчиной. C первых 

строк, первого романа трилогии мы сталкиваемся с этим понятием, хотя и в 

переносном смысле: Here I am trying to brush my hair into submission. I must not 

sleep with it wet. I must not sleep with it wet. Reciting this mantra several times,  

I attempt, once more, to bring it under control with the brush [1]. Символичным 

является то, что автор при помощи описания внешности, характеризует 

основную черту характера Анастейши – нежелание находится под контролем. 

Для создания образа главной героини с высокой частотностью употребляются 

такие определения, как «embarrassed/смущенная», «awkward/неуклюжая», 

«arousing/возбуждающая», «alluring/соблазнительная» [2]. Для 

подчеркивания ее стеснительности и неуклюжести используются глаголы 

«glance/взглянуть мельком», «stutter/заикаться», «fumble/мямлить» [2]. При 

описании внешности и характера Кристиана типичными являются такие фразы 

как: «immense power/огромная сила», «sober/трезвый, рассудительный» «wry 

smile/кривая усмешка». Его депрессивное состояние передается при помощи 

сравнения его скучных дней «tedious days» с описанием окружающего его 

города с мрачными районами «dreary districts», покрытыми свинцовым небом 

«leaden sky». Сложный характер главного героя проявляется также в таких 

глаголах, как: «snort/фыркать», «smirk/ухмыляться» «grin/усмехаться» 

«frown/хмуриться». Однако автор дает нам понять истинную натуру 

Кристиана, которая скрывается за его рассудительностью, властностью и 

силой. В своих внутренних диалогах он использует такие фразы, как: «Perhaps 

I don’t affect her», «Does she like me?» «I’ve blown this deal», «She loves me? How 

did this happen? [2]» Это показывает психологические проблемы героя, его 

неуверенность в себе, его убежденность в том, что он не достоин, чтобы быть 

любимым.  

Поскольку мы имеем дело скорее с поджанром любовного романа, а именно 

эротическим романом, особый интерес привлекает эротическая лексика, 

используемая автором. Так, высокую синонимию мы наблюдаем при 
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выражении непристойных мыслей главных героев. Так, в голове Кристиана 

вертятся «lascivious, salacious, wayward thoughts».  

Скандальным и экстравагантным в романах является смешивание 

священного и богохульного. Э Л. Джеймс очень любит использовать такие 

фразы, как: «holy crap», «holy shit», «holy cow», «holy Moses».  

Для выражения восторга, удивления, удовольствия, которые испытывает 

главная героиня во время общения со своим возлюбленным, автор с высокой 

частотностью использует фразу «oh my», которая означает «oh my God», но 

само слово «God» опускается, например: «Oh my. He wants me», «I flush. Oh my. 

Wishes do come true».  

Рассмотрим другое частотное выражение, которое автор дарит своей 

героине и, которое она использует при выражении своих чувств относительно 

ее оживленной и наполненной сексуальной жизни. Это слово «Jeez», которое 

является разговорным вариантом от «Jesus». Из чего можно сделать вывод, что 

Бог всегда в ее мыслях, например, «Jeez, this is hot», «Jeez I wanted to spank 

myself», «Jeez, my inner Goddess swoons» [3].  

Таким образом, творчество Э. Л. Джеймс является ярким примером 

современного англоязычного любовного романа, в котором классические 

традиции переплетаются с современными литературными тенденциями. К 

чертам классического сентиментального романа относится выбор сюжетной 

линии и главных героев. Новаторским является литературное описание 

сексуальных отношений, которые ранее становились лишь объектом 

произведений бульварного жанра. 
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АНГЛОМОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ХХI СТОЛІТТЯ: 

ТВОРЕННЯ МЕШАП ЖАНРУ 

 

There are three kinds of reader: the first are those who enjoy without judging, 

the third those who judge without enjoying; 

the middle group judge with enjoyment 

and enjoy with judgement, and they actually reproduce a work of art anew. 

Johann Wolfgang von Goethe, 13th June 1819 

 

Сьогодні масова література загалом, і англомовна у тому числі переживає 

справжній «бум» доволі специфічних творів, головні сюжетні лінії яких такі: 

Королева Вікторія полює на демонів, президент Лінкольн разом з Тимуром та 

його командою бореться з вампірами, Анна Кареніна придбала робот третього 

покоління «Андроїд Кареніна». Усі вони належать до жанру мешап [2; 11] і, 

не дивлячись на їхню цілковиту абсурдність, блискавично стали популярними 

і за кордоном, і у нас, в Україні. Чим зумовлена поява таких книг? Чи можна 

сприймати такі твори як новий серйозний жанр? Що це: новий жанр чи 

черговий експеримент з комерціалізації класики заради прибутків?  

Появу новітніх форм англомовного художнього тексту прийнято 

пояснювати тим чи тим способом екcпериментування. Під терміном 

«експериментальна література» розуміють художній твір, що відрізняється 

від традиційного своєрідною проблематикою та ризикованими, з погляду 

класичного канону, стилістичними прийомами зображення [3, 320; 6, 8]. Такі 

твори порушують звичні стереотипи, є новаторськими за своїм характером, а 

тому можуть за одну ніч стати бестселерами або ж потерпіти цілковите фіаско.  

Аналізуючи численні теоретичні напрацювання у царині постмодерністської 

лінгвопоетики [1; 4; 5;] можемо стверджувати, що англомовний художній 

текст ХХI століття став демократичним, відкритим і жанрово різнорідним, 

оскільки з’явилися кардинально видозмінені новітні твори, в яких класичні 

літературні канони порушені, стандарти звичайної манери оповіді зруйновані, 

раніше непоєднувані стилі та техніки стали абсурдно поєднуватися.  

У результаті це привело до створення нової гібридної/дифузної [1, 14] форми 

сучасного англомовного художнього тексту.  

Цікавим є той факт, що починаючи з другої половини ХХ ст., 

постмодерністська література була охоплена стилістичним новаторством 

манери письма (T. Пінчон, Дж. Барт та ін.) та випрацюванням новітніх 

принципів побудови художнього тексту загалом [12, 428]. Важливим 

елементом таких художніх текстів стало повернення у минуле або переробка 

(ремейк) вже відомих творів письменників у інші жанрові форми. Тому 
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стрижнем експериментування середини 1970 рр. стало поняття 

«літературного виснаження» («The Literature of Exhaustion» («Література 

виснаження») (1967) Дж. Барта), під яким розуміли вичерпаність великих 

наративів та класичних форм у художній літературі. Проте, за Дж. Бартом, це 

не означало «смерть» літератури, а тільки завершеність певної 

епістемологічної ситуації, метою якої було дати великій прозі нове життя. Це і 

буде йти нижче.  

Експериментування у царині обсягу художнього тексту зумовило появу 

постмодерністської прози малої форми [7; 8; 12] і викликало значний інтерес, 

як у видавців, так і у читачів. У 1980–1990 рр. було опубліковано декілька 

антологій, які містили не просто оповідання (обсяг яких до цього часу був 

довільним від 3 сторінок до 30-40), а короткі оповідання (short-short stories), 

як наприклад, «Short Shorts: An Anthology of the Shortest Stories» (1982) (ed. by 

I. Howe і I. W. Howe) та «Sudden Fiction: American Short-Short Stories» (1986) 

(ed. by R. Shapard і J. Thomas), що стали піджанром прози малої форми. Вони 

відібрані з популярних періодичних видань і за обсягом є значно коротшими, 

ніж звичайні (загалом 2500 слів обсягом 1-2 сторінки). Наголосимо, що цей 

жанр («short-short genre») має ще й інші піджанри, як-от: «micro-fiction», 

«mini-fiction», «one-minute fiction», «sudden fiction», «flash fiction».  

Отож, ієрархія постмодерністської прози малої форми за обсягом текстового 

матеріалу має приблизно такий вигляд: новела, новелета, оповідання (short 

story), коротке оповідання (short short story), дуже коротке оповідання (short 

short short story), «раптова проза», (sudden fiction), що охоплює оповідання 

обсягом 1-2 сторінки, оповідання «прози спалаху» flash fiction та мікропрози 

(micro fiction), далі йдуть оповідання обсягом сто слів (drabble) та оповідання 

обсягом п’ятдесят слів (dribble). Найменшим за обсягом новітнім різновидом 

постмодерністської прози малої форми вважають започатковану 

письменником Робертом Свартвудом «прозу натяку» (hint fiction), яка охоплює 

оповідання обсягом не більше 25 слів [13, 24]. Сутнісною ознакою таких 

творів є те, що автор і читач перебувають на півдорозі одне від одного, а тому 

читач отримує від автора лише натяк на довшу, більш складну історію. Попри 

свій малий обсяг оповідання прози натяку створюють свій особливий 

художній світ, вони захоплюють, змушують задуматися і збуджують певні 

емоції. До прикладу, оповідання К. Робінзон « isiting Hours» (Години 

відвідування): She placed her hand over his and pressed the pen to paper. The 

signature looked shaky, but it should be enough (Вона поклала свою долоню 

зверху на його і притиснула ручку до паперу. Підпис виглядав кострубато, але 

цього повинно бути достатньо) [13, 74].  

Експериментування у площині жанрів зумовило появу мешап літератури, 

виникнення якої креативний директор «Quirk Books» Джейсон Регулак 

пояснює технологічним фактором, а саме можливістю зробити класичну 

літературу частиною медійного простору і підлаштувати її під смаки та 

вподобання читача.  

До слова, термін «мешап» першопочатково стосувався музики, де позначав 

гібридний твір, записаний шляхом студійної накладки (вокалу однієї пісні та 
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слів іншої). Далі він мігрував у царину комп’ютерних технологій: під час 

створення Інтернет-сайтів так стали називати комбінацію різних послуг в 

одному веб-інтерфейсі. Ідея об’єднати різні джерела інформації проникла і у 

світ літератури, а тому термін «мешап» став позначати синтетичний жанр, 

завданням якого є задоволення потреб масового читача.  

Цікавим є той факт, що спочатку виникло саме явище кросовер, тобто 

повістування, у якому зустрічаються герої з різних творів. Згодом з’явився і 

мешап – твір, у якому змішування різних героїв, елементів різних художніх 

світів доведена до абсурду.  

Мешап (від англ. mash up – змішування) – це художній твір, у якому 

класика змішується з сучасними літературними жанрами (класика і 

фантастика; класика і пригодницький роман, класика і роман жахів). Цілком 

зрозуміло, що таке змішування буде вдалим для талановитого письменника, і 

провальним – для бездарного. Відрадно, що від читача вимагається знання 

оригіналу, оскільки без нього він не зрозуміє у чому суть жарту/висміювання. 

З іншого боку, маємо ще одне протиріччя: класику загалом не читають, а ті, 

хто читає, як правило, здригаються від зомбі і нечисті на обкладинках. 

Об’єднати непоєднуване в одне художнє смислове ціле – і є головним 

завданням автора-експериментатора.  

У літературній критиці термін «мешап» з’явився порівняно недавно, у 2009 

році, коли критик Адам Коен в газеті Нью-Йорк Таймс відгукнувся про 

шалено популярний роман Сета Грема-Сміта «Гордість і упередження і зомбі», 

який і проаналізуємо нижче.  

Трохи згодом твори такого типу визначили як новий літературний жанр. 

Його відмінність від пародії, де теж використовуються чужі герої і символи, 

полягає в тому, що знаковою рисою мешапа є одночасність минулого (те, що 

відображене у класичному творі) і теперішнього (те, що вносить автор). 

Іншими словами мешап твори не просто висміюють різні стереотипи, чи 

втілюють у свої власні тексти чужих героїв, а створюють повноцінний гібрид 

своїх і чужих фантазій. У результаті виходить твір, який шокує традиційного 

читача, є сатирою на класичну літературу і змушує по-новому поглянути на 

добре знайомі тексти [11]. До прикладу, сьогодні нове народження 

переживають книги Конан Дойля. Причиною вважають успіх серіалу 

«Шерлок», творці якого перенесли Ш. Холмса у ХХI століття і перетворили 

його на ексцентричну особистість із схильністю до соціопатії. Проте, Холмс у 

якого завжди точно йде годинник, чайна церемонія відбувається за розкладом і 

навіть відома кількість сходинок до його квартири – залишається художньою 

константою старої Англії.  

Принцип побудови таких творів, на перший погляд, досить простий: автор 

бере за основу оригінальний класичний твір, скорочує довгі описи (які ми теж 

у школі пропускали, коли читали «Війну і мир» Л. Толстого) і роздуми героїв, 

а у тканину твору вплітає сучасні тенденції масової культури, по-новому 

формулює більшість текстових фрагментів, переосмислює ключові образи.  

Наприклад, у романі «Андроїд Кареніна» Бена Вінтерса андроїди виконують 

роль психоаналітиків. Відому цитату Л. Толстого про те, що усі щасливі сім’ї 
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схожі, а нещасливі нещасливі по-різному, перефразовує так: «усі справні 

роботи схожі один на одного. Кожен несправний робот функціонує посвоєму».  

Але повернемось до роману Сета Грема-Сміта «Гордість і упередження і 

зомбі». Завдяки чому він став найбільш успішним і відомим мешапом? До 

слова, це твір-бестселер, який перекладено близько 20 мовами світу.  

Сет Грем-Сміт сучасний американський письменник, який по-своєму 

переосмислив класичний роман Джейн Остін «Гордість і упередження», 

вибравши один із найбільш традиційних зразків класичної англійської 

літератури епохи романтизму, і буквально «підірвав» його, додавши цілком 

неочікуваний, абсурдний елемент – зомбі та інші елементи роману жахів. 

Завдяки майстерній компіляції вийшла неочікувано-шокуюча комбінація 

вишуканого роману, треш естетики, жахів та бойових мистецтв.  

Оригінальний текст Дж. Остін залишився на три чверті без змін: Англія XIX 

століття, сестри Беннет мріють про велике кохання, їхні батьки планують 

вигідно видати своїх дочок заміж, усе відбувається у царині пліток, інтриг, 

пристрастей. Проте нормальному життю англійців заважають 

«непристойності» − мерці, які з невідомих причин воскресли. Завдяки їм, доля 

другорядних персонажів змінюється: їх періодично з’їдають, або вони самі 

перетворюються на зомбі. Шляхетні джентльмени не полюють на лисиць, а 

вбивають зомбі. Тендітні сестрички Беннет майстерно володіють бойовими 

мистецтвами, пройшовши навчання в Шаоліні.  

Отож, в англомовному художньому тексті ХХI століття відбувається 

інтеграція, стилістична адаптація сучасного змісту у класичну форму. При 

цьому сюжет оригінального тексту залишається впізнаваним, завдяки 

збереженій інформації та алюзії на роман, що відображена у новій назві твору. 

Більше того, автор мешапу не порушує авторські права класиків, оскільки не 

змінює оригінальний текст, а лише додає нові елементи, він не опубліковує 

свій твір від власного імені, а вписується у співавтори з класиком. Читач 

мешап твору переживає цілком нові емоції під час перечитування вже 

знайомого класичного тексту. Тут має місце і тонка мовна гра, від якої 

освічений читач отримає максимум задоволення. Для тих, хто ніколи не читав 

твори Дж. Остін, – це чудова нагода побачити, що класичні твори можуть бути 

відкритими для різних інтерпретацій, «живими», привнесеними в сучасну 

культуру.  

Попри усю свою незвичність, абсурдність і навіть деяку монструозність 

твори мешапу без сумніву вважаємо продуктом безмежної вірності і любові до 

великої літератури, яка яскравіше сяє на фоні сучасності. Це і можливість 

порівняти оригінал з фантазією і зрозуміти, у чому привабливість класичних 

текстів.  

З огляду на сказане вище можна виділити ключові ознаки цього жанру, серед 

яких: загострена гіперболізація, семантичний та граматичний алогізм, 

поліфонізм різнотипних нараторів, що підкреслють протиприродність, 

аномальність та фантастичність описуваних ситуацій. Так за допомогою 

гіперболізації, алогізму характерів героїв та зображуваних ситуацій у творах 

мешапу, з одного боку, створюється ефект незвичного, виявляється дотепність, 
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а з іншого, – показується негативний зміст зображуваних явищ, які навмисне 

подаються викривлено, спотворено, перебільшено. Така загострена 

гіперболізація дає можливість сприймати описувані події як потворні, 

злочинні чи шкідливі. Особливо це виявляється доцільним, «коли ігноруються 

гуманістичні й демократичні цінності, коли хід життя суперечить розуму і 

логіці» [10, 774]. Так головна ідея трансформованого роману Дж. Остін 

викристалізовується вже зовсім по-іншому: нездорове, доведене до абсурду 

бажання вікторіанських героїнь вийти заміж сприймається тепер як своєрідне 

зомбування, що неминуче веде до втрати власної ідентичності.  

Таким чином, для англомовних художніх текстів ХХI століття характерне 

вільне співіснування різних літературних форм без чітко визначеної жанрової 

диференціації [1; 4]. Іншими словами, на рівні жанру має місце своєрідна 

«інтержанровість», яка полягає у запозиченні жанрових кліше минулих епох, 

їх незвичному поєднанні, модифікації, розчиненні один в одному, у своєрідній 

грі з читачем – нав’язуванні йому думки про «безжанровість» твору [4, 47]. 
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NARRATOR’S INTENTIONS IN DESCRIPTIVE RHETORICAL MODE 

 

«Misery lit» (or trauma fiction), literature that reflects suffering, pain and distress, 

has recently developed in British culture as a new genre of autobiographical 

literature concerned with «non-fiction accounts of troubled lives with primary topics 

of abuse, rape and death» [3; 15]. Mainly it is a first-person narrative describing 

difficult and turbulent children’s lives resulting from violence.  

Peculiarities of fictional narrative dictate different interpretation of language 

elements. Since the author is separated from the utterance, he no longer is a 

spatialtemporal reference point, leaving the reader alone with the text. Apart from 

that, the author creates fictional world presented as real. He does not belong to this 

world, therefore he must disguise himself, and otherwise the illusion of reality will 

be ruined. Due to that, the author delegates his responsibility to a narrator who 

functions as the centre of special-temporal coordinates and the subject of speech 

providing the coherence of text structure and composition. It is a linguistic category 

that combines all elements of the content and style into one textual entity.  

Fictional text is a combination of narrator’s and character’s utterances. In this 

research, we are concerned with the narrator’s discourse zone. Peculiarities of 

narrator’s discourse depend on the objectives he sets, the intentions he has, and the 

information he wants to communicate. Linguists distinguish the following important 

speech components – description, narration, argumentation, which are usually called 

rhetorical modes or modes of discourse [4; 115-116]. Therefore narrator’s discourse 

is analyzed from the descriptive, narrative and argumentative perspective, namely in 

descriptions, narrations and argumentations he presents. It should also be mentioned 

that in fiction rhetorical modes rarely appear in pure form. As a rule, they are 

organically combined. Without those combinations, a fictional text would have been 

rather formal and ceremonial.  

One of the most widespread components of narrator’s monological speech is 

description. «The general sense of this term is found in linguistics, identifying one 

of the main aims of the subject – to give a comprehensive, systematic, objective and 

precise account of the patterns and use of a specific language or dialect, at a 

particular point of time» [1; 139]. Linguists distinguish statistic and dynamic 

description [4; 117]. The former interrupts the development of story while the latter 

is incorporated into it. For instance:  

(1) «Like my mother, he [Dad] had been a looker in his youth, I think, tall for a 

man of his generation, with masses of dark, wavy hair and a fine, long, straight 

nose. Whatever he looked like now, unshaven, half drunk, his words slurred because 

he’d probably been in a stupor on the living room sofa…» [2; 10]  

In extract (1) statistic description is observed in which narrator depicts his father 

interrupting the development of the main events of the story. It is rather big and 

occupies the whole paragraph in the text. Static character is manifested by means of 
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using stative verbs (to be, to look) and uniform, slow rhythm of description. Such 

descriptions are often concerned with objects that are shown in their definiteness, 

stability and invariability at a certain time period. Two types of relations are fixed in 

such descriptions: «object – space’ and «object – feature». Accordingly, descriptions 

have object-adverbial or object-attributive form. In extract (1) almost each noun is 

characterized by an expressive epithet (dark, wavy hair; fine, long, straight nose). 

There is also information about the object’s position in space, though. In such a way, 

the description has attributive-adverbial character with attributive elements 

predominating.  

Extract (2) is an instance of dynamic description:  

(2) «The day my father died was just like any other. I was walking along my road 

in Lambeth where a row of tall early nineteenth-century houses stood set slightly 

back from the main road. Back then most of these old houses had been condemned 

by the council and a lot of them were boarded up with sheets of galvanized metal. 

Most of the front gardens were scruffy and full of rubbish, old furniture, bits of bikes 

and prams, any old junk. I was heading back from the corner shop.» [2; 1]  

Narrator relates the story in which he was coming back home on the day his father 

died providing a brief description of the houses on the street he was walking along. 

This description does not interrupt the main story, being incorporated into it. Objects 

are shown in dynamics and readers get an impression that they are really passing 

those houses in the street. Such impression is created with the help of syntactical 

structures that are not very complicated and consist of different small 

rhythmicsyntactical units. Sentences are characterized by parallel structure that also 

creates the rhythm of description. Moreover, dynamics is expressed with the help of 

motion verbs (to walk, to head).  

Since the narrator in misery lit is a child who talks about his distressing childhood 

relating all sufferings he underwent, description occupies a significant part of 

narrator’s speech performing various functions. Common are descriptions of violent 

parents/siblings/relatives, poor conditions of living, cruel friends, abusive behavior. 

Their main function is helping the reader enter narrator’s world, get acquainted with 

his life and people in it. They also stimulate readers to sympathize with the narrator 

and feel empathic towards him. 
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ГРАФОСТИЛІСТИЧНІ ГІБРИДНІ ТЕХНІКИ 

ГРАФОСЕМІОТИЧНОГО КОДУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

 

У постмодерністському художньому тексті (ПХТ) функціонує низка 

графостилістичних технік як гібридних способів графосеміотичного кодування 

(ГСК) ПХТ за допомогою гетерогенних графічних засобів. Графостилістичні 

техніки – це симбіоз засобів мистецтва, типографіки, а також прийомів риторики 

і стилістики, що взаємодіють у ПХТ; схарактеризуємо нижче деякі з них. 

Графостилістична гіперхарактеризація. Під гіперхарактеризацією у 

широкому сенсі розуміють надлишкове використання засобів мовного 

вираження [1, 100] на різних мовних рівнях [2]. Ми тлумачимо 

графостилістичну гіперхарактеризацію як техніку ГСК, що полягає у 

нагромадженні (перенавантаженні) тексту в цілому чи текстового фрагменту 

зокрема графічними засобами гетерогенних семіотичних систем з метою 

продукування як нової форми, так і змісту тексту. Проілюструємо цю техніку у 

фрагменті: 

Тут у результаті нагромадження таких графічних 

засобів як шрифтові варіації, а також засобів 

топографеміки (втягування, екстраінтервалізація, 

фігурне розміщення тексту, накладання фрагментів 

тексту) текстовий фрагмент транслює 

«перенавантаження» свідомості душевнохворої матері 

наратора у листі з психіатричної клініки. Почуття вини 

переслідує жінку і, у стані депресії і нав’язливих 

плутаних думок, вона безперестанку шле листи своєму 

синові Джонні, у якого просить пробачення. Отже, 

аналізований текст набуває нового значення за 

допомогою застосованої техніки гіперхарактеризації. 

Графостилістичний метаплазм (з давньо-

грецької μεταπλασμός – перетворювати, змінювати). У вузькому розумінні 

метаплазм – це риторичний прийом перетворення звукової або графічної 

форми мовленнєвого повідомлення, що фіксує відхилення від мовної норми  

[3, 261]; у широкому розумінні явище метаплазму охоплює не лише 

лексичний, але й інші мовні рівні [4]. У нашому дослідженні 

графостилістичний метаплазм – це техніка ГСК, котра ґрунтується на 

трансформації графічного образу будь-якої одиниці тексту як відхилення від 

норми з метою надання їй не лише додаткової виразності (незвичності, 

химерності тощо), але й додаткового змісту. Унаочнимо нашу дефініцію 

прикладом: 
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Тут персонаж Уілл Невідсон рухається по заплутаному лабіринту свого 

будинку (фігурний текст, розміщений вертикально, відображає це), який 

вимагає від персонажа неабияких зусиль; техніка метаплазму надає тексту 

незвичності і водночас можливість читачеві «рухатись» по лабіринту, 

докладаючи фізичних зусиль разом із персонажем. 

У результаті проведеного дослідження доходимо висновку, що ПХТ є 

ергодичним текстом (з гр. ergon=праця; hodos=стежка) [5, 516], який вступає 

в контакт з читачем таким чином, що він повинен докласти нетривіальних 

зусиль, щоб вибрати шлях прочитання тексту, довільно рухаючись у «мережі» 

наративу, взаємодіючи з ним.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні інших 

графостилістичних технік у ПХТ. 
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ПРАГМАТИКА ПЕРФОРМАТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ 

У РОМАНІ К. КЛІВА «LITTLE BEE» 

 

Науковий інтерес до прагматики мовленнєвих актів зумовив дослідження 

висловлень, які мають перформативний характер, у поетичних, драматичних 

та прозових творах. Створивши системну чи граматичну базу типових 

мовленнєвих актів, Дж. Серль вирішив інтегрувати у цю систему ті 

лінгвістичні акти, які він вважав похідними чи другорядними. Іншими 

словами, проаналізувавши типові випадки використання «серйозних» 

мовленнєвих актів, він залучає до цієї концепції непряме, образне чи 

«несерйозне» використання мови. Філософ намагається віднайти той спосіб, у 

який можна пристосувати мову художньої літератури до системи мовленнєвих 

актів, створеної ним самим. Учений прокоментував свій крок таким чином: 

якщо вже є загальна теорія мовленнєвих актів, то відносно простішими є 

визначення статусу та аналіз паразитарного дискурсу [5, 205]. Під 

«паразитарним дискурсом» він розуміє мову художньої прози як похідну, зі 

своєю природою, у якій відсутня сила мовленнєвого акту, але не порушуються 

конститутивні умови висловлювання, тобто, художня проза відрізняється від 

обману, і її значення має свій «логічний статус» [4]. Письменники не 

зобов’язуються подавати правдиву інформацію у своїх творах: їхні оповіді чи 

описи не містять обману, тому що у них не йде мова про дійсні факти чи події 

у світі. У цьому вони парадигматично контрастують з істориками, 

достовірність праць котрих цілком співвідноситься зі світом [3].  

У структурі художнього тексту «своєрідним суб’єктним центром 

художнього світу, який зображується комплексом мовленнєвих засобів»  

[1, 113], є персонаж. Зазвичай, мовлення персонажів подається у формі 

«прямого, непрямого та невласне-прямого мовлення» [1, 126], як це ми 

спостерігаємо у романі сучасного автора К. Кліва «Little Bee», вперше 

опублікованому у Великобританії у 2008 році. Пряме мовлення персонажів 

утворює низку діалогів, які, у більшості випадків, пов’язують роман із 

драматичним твором, де мовлення є дією, тобто перформативом, і слова 

персонажів не називають дію, а самі є дією, наприклад:  

Lawrence laught. «Fine, look, you said you wanted advice. Can we talk about it 

on the phone?»  

«Yes. Of course. I. Look. I need to tell you something. It’s all got a little bit 

complicated. Little Bee turned up here this morning.»  

«Who?»  

«One of the Nigerian girls. From that day on the beach.»  

«Jesus! I thought you said the men killed her.»  
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«I was sure they had. I saw the men drag her off. Her and the other one. I 

watched them being dragged kicking and screaming up the beach. I watched them 

till they were tine dots and something in me just died.»  

«But now, what? She just turned up on your doorstep?»  

«This morning. Two hours before the funeral.»  

«And you let her in?»  

«Wouldn’t anyone?»  

«No, Sarah. Most people would not.»  

«It was as if she’d returned from the dead, Lawrence. I could hardly just slam the 

door on her.»  

«But where was she, then, if she wasn’t dead?»  

«On the boat, apparently. She got out of the country and came here. Then she was 

two years in an immigration detension center in Essex.  

Look, I don’t like it. I’m worried about you being all alone with her» [2, 120-121]. 

Із бесіди, що ведеться по телефону, видно, що Лоуренс наполягає на тому, 

щоб Сара вигнала Маленьку Бджілку, біженку з Нігерії, яка шукає прихисток у 

домі Сари. Лексема «Look» у функції експресивного перформативу набуває 

комунікативного значення: вимога, заклик, прохання. Перформатине значення 

висловлювання констатує іллокутивну силу мовленнєвого акту. Мовець 

намагається змінити не лише думку адресата, але й стан речей.  

Емфатичний акцент несе на собі курсивом виокремлений прийменник «in» у 

фразі «And you let her in?». З прагматичної точки зору зміст висловлення стає 

вербально експлікованим, хоча й передається непрямим мовленнєвим актом. 

Так, у прагматичній структурі висловлення відображається прагматика 

ситуації спілкування.  

Отже, діалог у романі має перформативний характер і відтворює 

комунікативну ситуацію, у якій мовці реалізовують конкретну інтерактивну ціль. 
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ВІДТВОРЕННЯ ЗБІРНИХ ІМЕННИКІВ У КОНТЕКСТІ 

АНГЛО-УКРАЇНСЬКОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Серед актуальних питань перекладознавчих студій сьогодення особливе 

місце посідають проблеми адекватності художнього перекладу, а саме точна 

передача тих граматичних явищ, які складно відтворити засобами тієї чи 

іншої неспорідненої мови. Увагу як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів 

в останні десятиліття все більше привертає поетичний та прозовий переклад 

сучасної літератури, який на початку ХХІ століття як своєрідний тип 

міжмовної та міжкультурної комунікації займає окрему площину в царині 

перекладознавства.  

Процес перекладу, як відомо, складний, адже він містить цілу низку 

операцій, знання і дотримання яких перекладачем є запорукою адекватності 

продукту його творчої діяльності. За словами провідних вчених 

перекладознавців, обов’язковою умовою успішного художнього перекладу 

вважають не тільки пошук точного лексичного відповідника, але й 

скрупульозний аналіз іншомовних граматичних явищ, реконструкцію 

синтаксичної структури речень оригіналу відповідно до синтаксичних норм 

мови перекладу, передачу жанрової специфіки твору, а відтак і подолання 

лексико-граматичних труднощів перекладу загалом.  

Труднощі під час перекладу українською мовою англомовних художніх 

текстів зумовлені, з одного боку, граматичними відмінностями мов 

оригіналу (англійської) та перекладу (української), розбіжностями в їхній 

синтаксичній будові, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та 

особливих синтаксичних конструкцій. Саме тому, за словами В. I. Карабана 

перекладач англомовної художньої літератури повинен бути добре 

обізнаним з граматикою вихідної та цільової мов, основами теорії перекладу 

в цілому та художнього зокрема, а також перекладацькими 

трансформаціями, способами перекладу складних мовних явищ, загальною 

рецептивною моделлю художнього перекладу, яка охоплює не тільки власне 

сам текст, але і форми відгуку на цей текст. До таких неоднозначних 

перекладознавчих завдань відносимо і відтворення збірних іменників 

англійської мови в українських перекладах.  

Збірні іменники вважають суперечливим об’єктом дослідження завдяки 

їхній парадоксальній природі: за змістом вони множинні, тобто позначають 

множинність предметів, проте граматично мають форму однини [6, 384]. 

Вони продовжують привертати пильну увагу дослідників [1; 2; 6] і вже 

написано чимало праць про збірні іменники в різних мовах, зокрема в 

українській, англійській та інших. Однак комплексному аналізу цих 

одиниць крізь призму перекладознавства, зокрема способів їхнього 
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відтворення в неспоріднених мовах (українській та англійській) досі було 

приділено недостатньо уваги.  

Цікавим є той факт, що систему граматичної категорії числа в давніх 

слов’янських мовах утворювали значення однини, множини і двоїни, що 

становили ряди співвідносних форм, спрямованих на виконання двох 

основних функцій: змістової, пов’язаної з вираженням реальної кількості, і 

формальнограматичної, яка оформляла синтаксичні зв’язки слів у реченні.  

Питання про те, які іменники слід відносити до збірних, залишається 

одним із дискусійних в українському мовознавстві [1; 2]. Ще з античних 

часів збірні іменники у різних мовах визначалися лише за лексичним 

значенням: збірними вважалися всі іменники на позначення сукупності 

реалій, які мисляться як одне ціле [5, 19]. Таким чином, до збірних 

іменників української мови можна віднести такі слова як армія, горох, 

солодощі тощо. Проте деякі мовознавці, такі як В. О. Горпинич [3] і  

І. Г. Матвіяс [4], вважають за необхідне керуватися ще й граматичним 

критерієм при визначенні збірних іменників, адже за допомогою лише 

семантичного критерію важко провести розмежування між, наприклад, 

збірними і речовинними іменниками, як у випадку зі словами солома, 

квасоля тощо, або збірними і звичайними загальними іменниками, як у 

випадку з іменниками стадо, гай, народ.  

Граматичними ознаками збірності вважають: а) певні типи 

словотворення; б) особливості відмінювання і в) особливості зв’язків з 

числівниками [6, 20]. Зазначені ключові ознаки збірних іменників 

української мови характерні і для аналогічних іменників англійської мови 

[5; 6].  

Однак, кількість збірних іменників в англійській мові незначна з огляду 

на обмежену кількість словотворчих суфіксів збірності. Це, переважно, такі 

суфікси, як: -age, -dom, -(e)ry, -ship і т. п.: citizenry, leafage, foliage, 

readership, soldiery, studentry. Своєрідну групу nomina collectiva становлять 

суфіксальні деривати з інтернаціональним формантом – (і)ana: Burnsiana, 

Shakesperiana, українські Шевченкіана, Лепкіана, російські Пушкиниана, 

Лермонтовиана, польські Mickiewicziana. Отож очевидним є той факт, що 

суфіксальні збірні іменники виступають тільки у формі однини, їхня 

числова кількісність експліцитно не виражається. Вони позначають 

тотальну множину.  

Як показав перекладознавчий аналіз, основними способами відтворення 

збірних іменників англійської мови у художньому перекладі є  

1) рекомбінація; 2) компресія; 3) декомпресія; 4) перестратифікація;  

5) редукція; 6) смислоприрощення. Такі перекладацькі рішення можуть мати 

як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. 
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ДИНАМІКА РОЗГОРТАННЯ 

СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

 

У невпинному спіралеподібному рухові сучасної лінгвістичної думки чи не 

найбільш прогресивні позиції займають студії художнього тексту (ХТ) – 

лінгвістичного феномену, що концентрує в собі всю палітру актуальних нині 

мовознавчих пошуків як серед вітчизняних, так і зарубіжних дослідників [1-5]. 

Орієнтація на антропоцентризм відкриває нові горизонти тлумачення ХТ.  

З огляду на це, метою цієї розвідки є спроба вибудувати вимір семантичного 

простору ХТ як мапи розгортання авторського задуму за трьома напрямами.  

І. А. Бехта зауважує, що «текст – полігон для слова, речення та інших 

одиниць мови, де виявляються якості їх структури, функцій та значення»  

[1, 60]. У ХТ всі елементи його мовної, змістової і смислової структур 

зумовлені авторським началом. Згуртовані з метою вираження авторського 

літературно-художнього замислу, компоненти текстового цілого взаємодіють 

один з одним, виформовуючи структурні, комунікативні, прагматичні, 

семантичні параметри ХТ. Рівень текстового змісту, що своїм корінням сягає 

сукупності тем твору, абстрагується у семантичний простір ХТ, який є 

комплексним відображенням семантичних взаємозв’язків між мовними 

одиницями як репрезентантами теми.  

Семантичний простір ХТ слід, на наш погляд, витлумачувати у світлі 

авторського семантичного імперативу, що зумовлює виникнення домінантних 

семантичних вузлів у ХТ і збагачує сприйняття текстового змісту за рахунок 

асоціативного розширення семантичного діапазону. Семантичний імператив 

експлікуємо як домінантний вектор семантичного розгортання ХТ, що 

скеровує прогресію значення у заданому автором руслі й поступово акумулює 

релевантні компоненти значення до загального семантичного об’єму.  

Неперервність і цілісність семантичного покриву ХТ забезпечується сіткою 

семантичних вузлів, що становлять точки концентрації релевантного значення. 

Перегукування між сусідніми і віддаленими семантичними вузлами 

відбуваються з опорою на синтагматичні і парадигматичні відношення між 

значеннями слів, що в цілому утворює асоціативний зв’язок між 

семантичними вузлами [3, 362]. Таким чином, у межах семантичного простору 

ХТ формується кореневище взаємозв’язків між значеннями лексичних 

одиниць, що взаємодоповнюють і увиразнюють семантичний потенціал ХТ.  

Послуговуючись тривимірною моделлю матеріального світу, вважаємо, що 

семантичний простір теж локалізується у трьох координатах, які відповідають 

трьом осям, – художньо-естетичній, асоціативній і тематичній. Точка перетину 

трьох осей є відправним пунктом семантичної прогресії значення і корелює з 

авторським задумом, що контролює процес семантичної експансії ХТ. Три вісі 
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координат утворюють простір для розгортання значення і водночас слугують 

трьома факторами впливу на формування семантичного візерунку.  

Художньо-естетична вісь відповідає за жанрово-стилістичне оформлення 

ХТ і реалізацію прагматичної спрямованості твору. Під лінгвістичним кутом 

зору художньо-естетична цінність твору витлумачується як мовне вираження 

авторської думки, стилістичний почерк якої має на меті подолати 

тривіальність повсякденного мислення і витворити засобами мови естетичне 

виблискування ХТ. Подібну думку висловлює Дж. Ліч (G. Leech): «художнє 

висловлювання є підсиленням або творчим вивільненнями від звичних 

ресурсів мови» [6, 5]. У проекції на літературну критику і літературознавство 

художньо-естетична цінність ХТ витлумачується з огляду на два фактори. 

Перший стосується відтворення авторського світобачення у вигаданому світі / 

всесвіті (fictional world / universe) художнього твору, що свідчить про 

непрямий зв’язок світу тексту з реальним і підсилює художні елементи як 

кванти естетичної енергії [4, 19]. Другий наголошує на тому, що художньо-

естетична цінність є наслідком явища авторської трансцендентності – виходу 

за межі матеріального текстового субстрату на рівень свідомості, яка 

конструює естетичний вимір з опертям на індивідуально-культурні цінності та 

багатство уяви й зрештою витворює значущість текстового буття [5, 59].  

Асоціативна вісь сприяє якісному приросту значення шляхом розширення 

його денотативної межі й утворення асоціативно-семантичної сітки [3, 362], 

що відбиває стратегії авторського творчого мислення й асоціативний 

потенціал витвореної ним семантичної палітри. Тематична вісь відіграє 

визначальну роль у розвитку головної теми ХТ, що насправді є структурним 

риштуванням з декількох взаємопов’язаних тем і підтем як маркерів макро– і 

мікропропозицій (авторських знань) про зображувані в творі події (глобальну 

ситуацію) [1, 89].  

Отож, розгортання семантичного простору ХТ вбачаємо у семантичній 

прогресії значення, що цілком підкоряється вектору семантичного імперативу. 

Останній охоплює семантично «заряджені» компоненти значення і 

розтікається по всій площі семантичного простору ХТ. Експансія значення по 

художньо-естетичній, асоціативній і тематичній осях зумовлює розгортання 

семантичного простору у повноті його семантичної і когнітивної сутностей.  
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TOPOI OF THE IMAGINARY: DEEP DISCOURSE 

WITHIN ANTHROPOLOGICAL TRAJECTORY 

 
The term topos has embraced various interpretations since its Aristotelian treatment 

in ‘Topics’ (Τοπικά), the study of commonplaces – κοινοί τόποι. Ancient topoi were 
interpreted as typical points, heuristic formulas of dialectical inferences that concerned 
an orator’s success in debate – in specie, his ingenuity to ‘extract’ necessary arguments 
out of commonplaces – pieces of ready knowledge accepted as verisimilar, believable 
(1, 349, 352–355). As a heuristic formula topos acquired metaphorical interpretations in 
terms of a storehouse or arsenal full of arms ready to be turned against opponents. This 
explanation allows assuming that topos is a speculative fixation of place considered a 
point of mental support.  

The imaginary is a term grounding G. Durand’s interdisciplinary theory that 
generalises various humanities and consistently deviates from aiming at rationalism by 
choosing mythos (irrational knowledge) as an instrument used for studying logos (the 
rational). The imaginary is a primary property of being that simultaneously reifies the 
one who imagines, imagination as his capacity, imagining, the imagined, and 
preconditions for all (3, 14; 2,85). The idea of deep discourse is connected with the 
nature of the imaginary as an ontological entity, a primary quality underlying and 
motivating human activity via anthropological trajectory (Lat. tras – between and 
jacere – to cast (2, 87)). Since the imaginary simultaneously fulfils itself as the interior 
dimension of a subject, as objects of the exterior world bound by the subject, and as the 
bond itself, it is, accordingly, the bond that is termed anthropological trajectory, i.e. 
something between the subject and the object (e.g., speaker–addressee, author–reader), 
which are its roles. It is a route, a scheme determining a current organisation of the 
imaginary, and its attribute anthropological serves to stipulate the necessity of a human 
being to implement the imaginary just the way speech realises language in the classical 
Saussurean treatment. It is a heterogenic multidimensional phenomenon embodying the 
imaginary and potentially incarnating a kind of a collective inventor. Topoi are 
fragments of the imaginary on their way to expression by the trajectory.  

Deep discourse lies in constructing language units adequate to express topoi and 
includes four stages. The idea of this quaternary paradigm stems from a number of 
researches pursued in due time within psycholinguistic studies (5, 158– 202; 4, 142–
161) to result in a theory that any idea in its being expressed by means of language 
(word, sentence, text) goes through analytical as well as synthetic (integral, solid, 
idiomatical) stages of formation. The integral image (integrity) was believed to be right-
hemispheric and an initial mental unit, while the analytical mental structure – left-
hemispheric and a consequential unit because of its being an outcome of cogitative, 
logical operations. However, the integrity was not treated as a direct ascendant of the 
analytical unit, for the former (in order to develop into the latter) presupposed an 
intermediate stage (code change) to facilitate operating with meanings within the 
integrity as a vague idea of something. Thus, the integrity hypothetically consisted of 
sub-integrities. The units of intermediate (internal) code were supposed to fix in mind 



144 

as non-linguistic signs of intrapersonal convention employed only to do mental 
operations necessary for the emergence of analytical language units and, as soon as the 
integrity started acquiring a linguistic shape, to be forgotten. By the linguistic shape, 
already characterised by analyticity, two types of internal theme-rhematic complexes 
(TRC) were meant: the complex introducing something, e.g. there is something  
(a being complex) and the complex identifying something, e.g. something acts; 
something is such (a marking complex). Both were thought to result in external 
verbalisation – actual predication.  

Four stages can be differentiated in constructing a language unit to express a topos: 
integrity, code change, TRCs, verbalisation. The integrity as a holistic image of a future 
language unit adequate to express a topos may be interpreted as eidos-initialis (Gr. 
εἶδος – image, Platonic idea and Lat. initialis – initial), a primary actualisation of the 
imaginary by the trajectory and a possible stimulus for formulating analytical, logically 
structured TRC – eidos-formalis (Gr. εἶδος and Lat. formalis – set in due form). Thus, 
initialis (a holistic image of a future language unit) develops into formalis (a set of 
logically structured internal theme-rhematic complexes) via internal code change 
(intermediate additional means of personal operation within eidos-initialis) and results 
in external verbalisation (any actual language unit: a word, sentence, text.). Internal 
coding is personally conventional and non-linguistic, which is close to R. Langacker’s 
(1987: 47) conventional imagery – an array of alternative images that differ 
semantically even if they refer to the same experience. If, for example, the word 
revenge is the actual language unit, the eidos-formalis grounding it is, for example, 
revenge is punishing a person for having been dishonestly treated by him, and the 
eidos-initialis, wherefrom this proposition is retrieved, includes the ideas of offence and 
wish to hurt. Each idea is individually encoded, e.g. hurting somebody may be 
conventionalised as bruising or murdering.  

Possible perspectives of developing the suggested «quaternary paradigm» are seen in 
employing other aspects of the study of the imaginary to reveal yet unsolved problems 
of relation between mind and language. 
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OLD/NEW DYNAMIC, KNOWLEDGE AND A DIALOGUE 

AS THE INTEGRAL COMPONENTS OF THE CREATIVE PROCESS 

 

Grasping creativity is like trying to catch the wind. 

Creativity is more gerund than noun –more a creating, a process, 

than a thing to be located [3, p. 69]. 

[Italics is our – L.K.] 

 

Creativity is the fundamental characteristic of human nature. The ability of a 

human being to creativity is manifested in all spheres of life, manifesting itself in 

small things as well as in the major accomplishments of civilization.  

Within dialectical approach creativity is regarded by us as follows: a) thesis: the 

main aspect of creativity is novelty (newness); b) antithesis: the main aspect of 

creativity is a new world or new interpretation of the existing (old) look;  

c) synthesis: creativity is the combination, new synthesis of the known principles 

and techniques (use of tropes) – in the past and present plus synthesis of verbal and 

visual in the English creative discourse.  

Hypothesis – is a special form of knowledge and assumptions that explains the 

phenomena to be observable and which require verification and proof to be a 

scientific theory. Our hypothesis is: 1) old / new dynamic; 2) addresser / addressee 

dialogical relations; 3) addresser / addressee encyclopedic knowledge are integral 

components of the creative process.  

All creative thought springs from a base of cultural knowledge as well and is 

therefore, by definition, part of a cultural tradition – even when it breaks with 

tradition [6, 68].  

Creativity is a phenomenon that is constructed through an interaction between 

producer and audience. Creativity is not the product of single individuals, but of 

social systems making judgments about individuals’ products [4, 314].  

Every new thing is an adaptation, and every adaptation arises right out of the 

bosom of old processes and is filled with old matter [1, 218].  

The human act of creation, basically, is a personal reshaping of given materials, 

whether physical or mental. There is not a wall of partition but continuation between 

the «new» and the «old» and this makes the generation of novelty dependent on 

processes of socialization and acculturation [2, 313].  

Everything new is actually well forgotten old.  

Knowledge is power.  

It is good for art to make us think, give us a shared experience that creates a 

dialogue, makes us talk to each other, including strangers [5].  
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ТЕАТР АБСУРДУ: МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 

 

У творчих пошуках нових форм авторського вираження літературі абсурду 

належить, безумовно, одне з провідних місць у художній літературі. Наше 

дослідження базується на англомовній драматургії абсурду – творах С. Беккета, 

Н. Сімпсона, Г. Пінтера. Письменники-абсурдисти заперечують реалістичний 

підхід у зображенні людини та світу. Вони винайшли нові засоби художнього 

опанування дійсності, які докорінно відрізняються від традиційних. Дослідження 

інноваційних мовно-стилістичних засобів дозволяє інтерпретувати особливості 

п’єс театру абсурду.  

Що перш за все вражає реципієнта (глядача або читача) цих п’єс – це 

незвичайність сюжету. Абсурдність розгортання ситуації може бути очевидною з 

самого початку, або може розвиватися поступово. Тотальний алогізм 

проявляється у тому, що події не сприяють розвитку сюжету. Ситуації, у яких 

знаходяться дійові особи, ніколи не дістають розв’язки. Наприклад, перша п’єса, 

що дістала назву п’єси театру абсурду «Очікуючи Годо» С. Беккета починається і 

закінчується безперспективним очікуванням невідомого Годо. Замість розвитку 

подій існує абсурдна ситуація, з якої немає виходу, а будь-які намагання щось 

змінити, тільки погіршують ситуацію.  

Наприклад, у п’єсі Г. Пінтера «Кімната» більша частина п’єси зводиться до 

довгих монологів дружини на ім’я Роза, якій дуже подобається помешкання, де 

вона живе із своїм чоловіком Бертом, що не промовляє ні слова. Вона чомусь 

боїться втратити це помешкання, хоча для цього немає жодних підстав. Раптом 

з’являються люди, що хочуть винайняти цю квартиру, що дуже лякає її. Після 

цього з’являється людина із звісткою від батька Рози, хоча з попередніх розмов 

зрозуміло, що її батько помер. Без ніяких підстав Берт починає бити цього 

чоловіка та вбиває його. Але Роза не бачить цього, оскільки вона осліпла. Як 

бачимо, абсурдистській п’єсі притаманна незрозумілість ситуацій, відсутність 

логіки у розвитку подій, невизначеність проблематики, невмотивованість дій 

персонажів та їхня нездатність до спілкування.  

Описаний тотальний алогізм абсурдистських творів безпосередньо пов’язаний 

з порушенням адресатності художніх творів цього типу, категорії, що зумовлює 

гармонізацію свідомості реципієнта і змісту тексту. Це випливає з авторського 

розуміння сутності художнього твору, котрий має лишатися «річчю у собі» 

попри намагання інтерпретувати його.  

Інновації також проявляються в особливостях образів персонажів, що мають 

яскраво виражену детеріоративну спрямованість. Численні волоцюги, соціопати, 

паралізовані, сліпі, німі, смертельно хворі персонажі набувають жанрової 

маркованості, втілюючи абсурдність людського існування, що неминуче 

призводить до фізичного та морального зубожіння і, врешті, до смерті. Мізерні 

стани персонажів ніколи не поліпшуються, а тільки погіршуються. З одного боку 
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ці образи є втіленням фізичних і моральних страждань, їм притаманні почуття 

самотності, безпідставні страхи, а з іншого – невмотивована жорстокість та 

небажання зрозуміти інших людей.  

Діалоги п’єс театру абсурду подекуди нагадують випадково підслухані 

розмови, які сприймаються як безглузді через брак інформації про ситуацію. 

Незвичайним є те, що протягом цілої п’єси реципієнта не покидає відчуття, що 

він не знає чогось суттєвого для адекватної інтерпретації подій. Однак 

інформаційні лакуни так і залишаються незаповненими, що призводить до 

виникнення відкритого ряду пресупозицій. Наприклад, ми ніколи не дізнаємося, 

хто такий Годо, та чому його обов’язково треба дочекатися; або яке підґрунтя 

подій у п’єсі «Кімната».  

Спілкування персонажів набуває форми квазідіалогів, у яких порушений 

певний аспект комунікації. Нами виявлені такі інноваційні форми: спілкування 

без урахування ситуативних потреб, безпредметність розмови, безпідставна зміна 

тем, патологічна відсутність реакції на слова співбесідника, намагання 

замаскувати наміри та почуття порожніми словами. Зауважимо, що такі явища 

подекуди притаманні реальному спілкуванню. Новаторство драматургії абсурду 

полягає в абсолютизації цих явищ.  

Інновації драматургії абсурду проявляються також у параметрах хронотопу, 

тобто художнього часу та простору. Художній простір характеризується 

звуженням просторових меж і представляється як вихоплений з загального 

контексту. Можемо говорити про усталені образи місця подій, що мають 

рекурентний характер. Це образ дороги без початку та кінця, а також образ 

напівпорожньої занедбаної кімнати, що символізують безперспективність та 

ізольованість людського існування. Інший параметр хронотопу – художній час – 

також дістає новаторське представлення. П’єсам цього напряму притаманна 

невизначеність часу протікання сценічних дій, відсутність ретроспективних та 

перспективних зв’язків. Художній час, що визначається розвитком сюжету та 

відповідною зміною станів персонажів, практично нівелюється.  

Особливі способи художнього опанування дійсності та представлення 

внутрішнього світу людини у п’єсах театру абсурду реалізуються через певні 

мовно-стилістичні інноваційні засоби. Це алогізм сюжету, що випливає з 

порушення категорії адресатності тексту; детеріоративна спрямованість образів; 

незаповненість інформаційних лакун, що призводить до виникнення відкритого 

ряду пресупозицій; різні типи квазідіалогів, що виникають внаслідок порушення 

ряду аспектів комунікації; а також звуження художнього простору та 

нівелювання художнього часу.. 
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ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ 

 

Діалектична взаємодія мовних одиниць і текстової структури втілюється в 

лінгвопоетичній природі постмодерністської прози. Поетика художнього 

простору англомовного твору зумовлюється композиційно-мовленнєвим 

аранжуванням, ідейно-тематичною спрямованістю з відповідним вибором 

мовних засобів, формуванням художньої картини світу з відповідним 

позиціонуванням оповідача й персонажів.  

Традиційна стереотипізація гендерних стосунків виходить із категоріальної 

опозиції «чоловік – жінка» й реалізується на біологічному та соціальному 

рівнях та своєрідно відображається в мові. Однак онтологічна статева 

дуальність, що упродовж століть слугувала основою гендерної стратифікації 

суспільства, похитнулася в новітніх соціально-культурних перипетіях. Зазнала 

краху кореляція між статтю і гендером, давши поштовх новітнім виявам 

індивідуальної ідентичності.  

Текстура постмодерністської прози втілює алгоритм формування образів 

нових персонажів – типажів гендерної ідентичності, що руйнують стереотипне 

уявлення про співвідношення біологічного й соціального й уможливлюють 

розуміння поліморфності гендеру.  

Гендерна ідентичність у тексті актуалізується різними оповідними 

прийомами, серед яких ключовими є авторська презентація персонажа, його 

самопрезентація та опосередкована презентація (через мовлення інших 

персонажів). Так, автор через оповідача відтворює таку подію, як несподівана 

поліцейська облава на улюблене кафе трансгендерної спільноти:  

All the stone butches and drag queens were lined up facing the wall, hands cuffed 

behind their backs. Several of the femmes <…> were getting roughed up and 

separated from the rest [4, 34].  

Представлені номінації гендерних типажів – біологічні жінки (stone butches), 

чоловіки (drag queens), чоловіки й жінки (femmes) – не вписуються у 

традиційну матрицю статевої дихотомії, руйнують стереотипні уявлення про 

фемінні й маскулінні соціальні ролі.  

Самоідентифікувальне висловлення персонажа створює когнітивний базис 

для сприйняття особистості адресанта в бажаному для нього світлі, 

визначаючи також стратегію взаємодії з ним як із особистістю певного типу 

[2]. Дискурсивна діяльність такого суб’єкта, упродовж якої вербалізується 

самоідентифікувальне судження, використання номінативних та дискурсивних 

стратегій у конкретному середовищі відкриває доступ до розуміння його 

ідентичності, її соціальних, біологічних, культурологічних, 

національноетнічних складників, широкий діапазон яких у постмодерністській 

філософії розширює і спектр гендерних варіацій. Наприклад:  
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He raised his chin and looked at me. «It won’t go away. No matter how much I wish, 

or pray, she’s always with me. She is me. I want to be her. I want to be Luna» [5].  

Розщеплення гендерної ідентичності персонажа у цьому фрагменті 

відображається особовими займенниками чоловічого й жіночого роду, 

персонаж поєднує стереотипно протилежні поняття як втілення власної 

подвійної сутності, що підтверджує тезу про парадоксальність 

постмодернізму, який суперечить законам здорового глузду [1, 25].  

Опосередкована презентація може бути позитивною чи негативною, 

залежно від того, яких поглядів дотримується мовець. Так, персонаж Liam, 

який прагне із юнака стати дівчиною, захоплено висловлюється про тих, хто 

уже пройшов процедуру SRS (Sex Reassignment Surgery):  

«There’s this one T-girl, Teri Lynn, who transitioned a couple of years ago. She 

calls it ‘remaking herself’» [5].  

Виявом багаторівневості постмодерного письма є розмаїття 

жанровопоетичного малюнка в межах одного тексту (напр., поєднання 

фрагментів епістолярної й прозово-оповідної перспективи оповіді в романі Л. 

Файнберг « tone Butch Blues», щоденникова оповідь у романі Е. Хейєс «The 

Saga of Tuck», злиття документальних фактів із художнім вимислом у романі 

Дж. Евелін «Mom, I need to be a girl» та ін.), що, за Ж.-Ф. Ліотаром, засвідчує 

«недовіру до метанаративів» [3, 10].  

В умовах швидкоплинних процесів трансформації сучасного суспільства, 

супроводжуваних філософією постмодернізму як теоретизацією цього 

еволюційного руху, гендерна ідентичність виходить з-під монополізуючого 

фактора статі й постає соціально-культурним конструктом, що допускає 

нетрадиційні поєднання фемінно-маскулінних ознак. Лінгвопоетичне 

осмислення новітніх гендерних ідентичностей відбувається на рівні 

жанротвірної техніки, текстових категорій автор-оповідач-персонаж, 

лексемномінацій та описових контекстів.. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАКРОУРБАНОНИМОВ 

В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

 

Настоящие тезисы посвящены функционированию макроурбанонимов (МУ) 

в художественном тексте (ХТ).  

Обобщённо-неопределённые МУ используются тогда, когда автор хочет 

показать типизированный город, для которого характерны особенности 

многих населённых пунктов или хочет подчеркнуть неопределённость места, 

как например, в романе Ч. Диккенса «Oliver Twist»:  

Among other public buildings in a certain town, which for many reasons it will be 

prudent to refrain from mentioning, and to which I will assign no fictions name, 

there is one anciently common to most towns, great or small: to wit, a workhouse 

<…>[7; 89].  

Они также используются автором как и макроурбанонимы-псевдонимы для 

того, чтобы снять с себя ответственность за искажение определённых 

особенностей реального города, снять ограничения, которые мешают 

творческому полёту фантазии писателя, обеспечить возможность 

определённых трансформаций реального города, привнесение 

дополнительных деталей, красок субъективного характера и прочее.  

Квазимакроурбанононимы используются для поименования в ХТ 

несуществующих в реальности городов, т.е. городов, которые явились плодом 

фантазии автора. Квазимакроурбанонимы характерны для произведений 

фантастического жанра, произведений постмодернизма, сюрреализма и 

абсурдизма. Томас Мор придумал страну Утопию (означает «не – топоним»), в 

которой существует 54 города. Столицу он называет Амаурот(о) (Amaurot). 

Данное слово он заимствовал из древнегреческого: amaur’os означает 

«туманный, загадочный».  

Официальные наименования городов выполняют 

идентификационноориентирующую функцию, номинируя топографические 

объекты, имеющие статус официальных наименований единиц 

административно-географического деления. Так, макроурбаноним London 

является организующим центром эпизода, передающего атмосферу 

происходящего, создающего своеобразную декорацию, на фоне которой 

разворачивается действие романа «Смерть героя» (Death of a Hero) в один из 

воскресных дней марта 1912 года:  

Sunday in London. In the City, nuts, bolts, infinite curious pieces of odd metal, 

embedded in the black shiny roads <…> Gigantic wings of Ennui folded irresistibly 

over millions. Vast trails of automobiles hopelessly hooting to escape. Epic 

melancholy of deserted side-streets where the rhythmic beat of a horse’s hoofs is an 

adagio of despair. [8, 95].  
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Официальные ойконимы могут выполнять характерологическую функцию, 

выступая в роли предикативов в соответствующих синтаксических 

конструкциях. Нередко официальные ойконимы служат квазиэталонами для 

образования целого ряда вторичных неофициальных МУ (Florence – Italian 

Athenes).  

Официальные ойконимы, подвергаясь трансонимизации, нередко переходят 

в разряд микроурбанонимов, выполняя при этом рекламные функции и 

подчёркивая престижность ресторана, кафе и проч.  

МУ выполняют не только идентификационно-локальную функцию. Они 

могут выполнять и косвенную функцию темпоральных индикаторов, 

организующих центров ретроспекции, в том числе реминисценций, т.е. 

воспоминаний героя, которые связаны с тем или иным городом. Этот приём 

использует, например, Олдингтон в романе «Смерть героя», где череда 

воспоминаний возникает в связи с упоминанием о каком-то городе, что 

обеспечивает многослойность изложения с его переходами из одного времени 

в другое, причём в нарушение его однонаправленного движения (от прошлого 

к будущему), что возможно только в рамках художественного мира:  

George spent the first few days of August wandering about London <…>  

He remembered dining with Elizabeth and some other friends in a private suite of 

the Berkeley as the guests of a wealthy American. The talk kept running on the 

possibility of war, and the positions of England and America [8, 182].  

МУ также служат индикаторами перехода из реального (в рамках данного 

ХТ) в виртуальное пространство.  

Функции вторичных (неофициальных) МУ идентификационно-локального 

характера, особенно когда это касается окказиональных макроурбанонимов, 

ограничены.  

Вторичные номинатемы прежде всего выполняют характерологическую 

функцию, поскольку имеют достаточно прозрачную мотивационную основу, – 

преимущественно метонимического характера.  

This town is a real Dufton. The slump didn’t only make Dufton miserable and 

broken-spirited…[9, 103] Dufton здесь означает любой провинциальный город.  

Вторичные номинатемы активно участвуют в процессе вербализации 

ассоциативных рядов первичных макроурбанонимов, представляя тот или 

иной ассоциат в максимально свернутой, но наиболее выразительной форме.  

МУ выполняют различные экспрессивно-стилистические функции. В этом 

смысле отмеченными можно считать структуры с кумулятивными 

макроурбанонимами, выполняющими характерологические и 

композиционноархитектонические функции. В романе Дж. Стейнбека «Грозди 

гнева» (The Grapes of Wrath) описывается вынужденное переселение семьи 

Джоудов из Оклахомы в Калифорнию. Автор отражает поистине библейскую 

картину бесконечного людского потока:  

66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land, from 

the thunder of tractors <…> from the desert’s slow northward invasion, from the 

twisting winds that howl up out of Texas, from the floods that bring no richness to 

the land and steal what little richness is there. From all of these the people are in 
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flight, and they come into 66 from the tributary side roads, from the wagon tracks 

and rutted country roads. 66 is the mother road, the road of flight [10, 141].  

Персонификация городов позволяет МУ выполнять сюжетно-персонажные 

функции. Благодаря трансонимизации макроурбаноним, сохраняя свой 

исходный статус, приобретает также признаки антропонима, выполняя роль 

одного из персонажей художественного произведения.  

В рамках ХТ один и тот же город может иметь достаточно разветвлённую 

сеть различных номинатем, которые позволяют использовать их в различных 

функциях, в том числе номинативно-идентифицирующей, ориентационной, 

характерологической, заместительно-когетивной и т.д.  

В ряде ХТ наблюдается нулевая макроурбанонимия, т.е. МУ в них вообще 

не используются. Компенсаторные функции в плане организации хронотопа в 

этом случае выполняют другие лингво-композиционные средства, в частности 

микроурбанонимы, описательно-характерологические элементы, 

детализирующие различные приметы города.  

Названия городов выполняют также функцию сюжетно-композиционных 

скреп, образуя каркас текстового массива.  
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КЛАСИФІКАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

 

Фразеологічні одиниці та їх властивості постійно перебувають у полі зору 

науковців. Спираючись на традиційні підходи до вивчення фразеологізмів, що, 

до слова, мають цілий ряд назв, починаючи від фразеологічної одиниці, 

фразеологізма, фраземи – у вітчизняних науковців, і аж до idiom, collocation, 

set phrase, multi-word expression – у зарубіжних, цей об’єкт має наступне 

визначення: «поєднання двох чи більше слів, зміст якого не виводиться із 

значень окремих слів, що входять до його складу» [Cornell 1999; Flavell & 

Flavell 1992:6; Hudson 1998:13; Irujo 1986; McCarthy 1998; Nattinger & 

DeCarrico 1992:32–33; Williams 1994; Wood 1986; Swinney and Cutler, 1979]. Це 

означає, що сенс виразу to kick the bucket (який має значення «помирати») та 

йому подібних не можна отримати, розклавши ідіому на конституенти to kick 

та the bucket. Виконуючи нашу розвідку, ми також схиляємося до 

вищевказаного визначення та називаємо ідіомами одиниці, які розглядаємо, 

позаяк «для багатьох, роками ідіома є архетипом усталених мовних формул» 

[2]. Зокрема, на цьому етапі нашу увагу привернули особливості класифікації 

ідіом у авторському художньому дискурсі так, як «у 

комунікативнофункціональній парадигмі форми мовлення наратора та 

персонажів набувають статусу дискурсу … саме дискурс є центральною 

інтегральною одиницею мовленнєвої діяльності, яка відображається в тексті-

комунікаті» [1, 48]. Матеріалом нашої розвідки слугував цикл із семи романів 

Thursday Next британського письменника літератури постмодерну Джаспера 

Ффорде. Ці літературні твори представлені симбіозом жанрів альтернативної 

історії та фентезі.  

З метою класифікації відібраних зі згаданого роману ідіом, ми розглянули 

наявні таксономії. Варто зауважити, що вони варіюють від автора до автора, 

незважаючи на те, якими ідентифікаційними параметрами вони керуються: 

формою (form), функційністю (function), значенням (meaning) або ж 

походженням (provenance). Зауважимо, що таксономії за формою ідіоми 

розглядаються з позиції трьох внутрішніх підкатегорій, а саме: 

нерівномірності (irregularity), варіативності (variability), колокативності 

(collocation) [4, 49]. Існує чимало класифікацій, що зорієнтовані на 

ідентифікацію та виокремлення чистих ідіом (pure idioms) від інших 

мультилексичних елементів, результатом чого іноді є повне або часткове 

ігнорування останніх. Не вдаючись до аналізу чи детального опису, ми 

наведемо декілька класифікацій: А. Маккай (A. Makkai, 1972) розрізняє ідіоми 

та не ідіоми (non-idioms); основою ієрархії Б. Фрейзера (Fraser, 1970) є сім 

рівнів фіксованості (frozenness); Г. Нюнберг (Nunberg, 1994) наводить 

класифікацію на основі синтаксичних моделей; Н. Амосова (1963) виокремлює 

різні види фразеологічних одиниць за допомогою контекстологічного аналізу;  
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І. Мельчук (1995) класифікує фраземи з точки зору кодування, а не 

осмислення. Усе зазначене вище свідчить про те, що у сфері фразеології як за 

рубежем, так і у вітчизняній науці, «не існує загально прийнятої та погодженої 

низки категорій так само, як і термінології» [3, 19].  

Оптимальною видалася класифікація, запропонована А. Кауі (A. Cowie et. 

al.) у передмові до Oxford Dictionary of English Idioms (Volume 2). Вона 

передбачає поділ на фразові ідіоми (phrase idioms) та ідіоми-речення (clause 

idioms), окрім того, кожен вид має поділ на підкатегорії у вигляді граматичних 

моделей. Моделі фразових ідіом: Noun Phrase (a crashing bone), Adjective 

Phrase (free with one’s money etc.), Prepositional Phrase (in the nick of time), 

Adverbial Phrase (as often as not) – та в свою чергу ідіом-речень: Verb + 

Complement (go berserk), Verb + Direct Object (ease sb’s conscience/ mind), Verb 

+ Direct Object + Complement (paint the town red), Verb + Indirect Object + Direct 

Object (do sb credit), Verb + Direct Object + Adjunct (take sth amiss). Ще одна 

типологія, що є примітною для нашого дослідження, належить Р. Мун  

(R. Moon, 1998). Вона ґрунтується на проблематиці лексико-граматики, 

прагматики та семантики та має три макрокатегорії: неправильні колокації 

(anomalous collocations), формули (formulae) та метафори (metaphors). 

Категорії кожного об’єднання наведені в таблиці А:  

 

Таблиця А 

Problems of 

lexicogrammar 

anomalous 

collocations 

ill-formed collocations 

cranberry collocations 

defective collocations 

phraseological collocations 

Problems of 

pragmatics 
formulae 

simple formulae 

sayings 

proverbs (literal/metaphor.) 

similes 

Problems of 

semantics 
metaphors 

transparent metaphors 

semi-transparent metaphors 

opaque metaphors 

 

Наведена типологія дає можливість класифікувати цілий ряд 

мультилексемних одиниць, що зустрічаються у художньому дискурсі. 

Отже, розглянувши існуючі типології, ми дійшли висновку, що для 

з’ясування індивідуально-авторських особливостей вживання ідіоматичних 

одиниць, найбільш репрезентативною є класифікація, запропонована Р. Мун, 

оскільки вона найкраще співвідноситься із нашою вибіркою.  
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INTERDISCIPLINARITY OF THE NOTION OF UNDERSTANDING 

 

Science is the process 

that takes us from confusion to understanding (Brian Greene) 

 

R. Jacobson emphasized that «Interdisciplinarity can work in a «soft» way of 

simple multidisciplinarity, i.e. a horizontal approach that enables a better 

comprehension or representation of an object whose comprehensive study escapes 

the grip of a single disciplinary method; however, it can also work in a «strong» way 

of metadisciplinarity or transdisciplinarity, i.e. as a research of a vertical 

dependence that methods and objects of such a discipline can have when read and 

understood in the light of broader and more foundational knowledge, from which 

may also implicitly be assumed principles, models and statements [1].  

This article is an attempt to find evidence to support the statement that the notion 

of understanding is both a metadisciplinary and transdisciplinary term. One of the 

features of interdisciplinarity is that general scholarly terms, tools and expertise 

from one discipline are applied to solve a problem in another. In scholarly research, 

where producing knowledge is commonly connected with epistemological problems, 

the human faculty of recognizing the truth of some knowledge in the form of a 

judgement is of utmost importance. This faculty is called understanding. In a broad 

sense, understanding can be considered a term of «absolute multidisciplinatity». In a 

narrower sense, namely when understanding becomes terminologically relevant for 

solving some specific problems of some particular discipline, one can speak about 

«limited multidisciplinarity». In the narrower sense, understanding is a 

multidisciplinary term for semiotics and translation studies.  

The term understanding is philosophically obsolete now but it was used to refer to 

the activity of mind for two centuries (what corresponds to the classical period – 

17th and 18th centuries) before being transformed. Modern philosophy defines 

understanding as an epistemological concept: a part of cognitive reason or reason 

itself in the wider sense. According to Kant, a «judgment» (Urteil) is a specific kind 

of «cognition» (Erkenntnis) – which he generically defines as any conscious mental 

representation of an object – that is the characteristic output of the «power of 

judgment» (Urteilskraft). The power of judgment, in turn, is a cognitive «capacity» 

(Fähigkeit) but also specifically a spontaneous and innate cognitive capacity, and in 
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virtue of these is it is the «faculty of judging» (Vermögen zu urteilen), which is also 

the same as the «faculty of thinking» (Vermögen zu denken) [7]. Such an approach 

to defining understanding in philosophy allows to argue that it is connected with the 

approach of semioticians.  

The attempts to explain the capacity to understand from the very beginning have 

had a semiotic dimension. Locke mentions that understanding is «the perception of 

the signification of signs» [3, 221]. From the very beginning of the development of 

the theory of signs, it has been emphasized that the sign possesses the ability to 

represent meaningfully something else (to distinguish, to establish, to state things 

outside the sign). The scholastic aliquid stat pro aliquo has been used as a definition 

of sign from Augustine to Jacobson – and presupposes the ability of signs to be 

understood as such. In two greatest semiotic projects (F. de Saussure and  

Ch. S. Pierce) the notion of understanding is inseparable from different ideas 

concerning semiosis. In structuralist tradition semiosis is the operation which, by 

setting up a relationship of reciprocal presupposiotion between the expression form 

and the content form (in Lui Hjelmslev’s terminology) – or the signifier and the 

signified (Ferdinand de Saussure) – produces signs: in this sense any language act 

implies a semiosis. For Pierce, semiosis is an irreducibly triadic process in which an 

object generates a sign of itself and, in turn, the sign generates an interpretant of 

itself. A sign (representamen) thus: stands for something (its object); it stands for 

something to somebody (its interpretant); it stands for something to somebody in 

some respect (this respect is called its ground). These terms, representamen, object, 

interpretant and ground can thus be seen to refer to the means by which the sign 

signifies. The relationship between them determines the precise nature of the process 

of semiosis and must be read in two directions, firstly as determination, and 

secondly as representation: the object «determines» the interpretant, mediated by the 

sign, and both the sign and the interpretant «represent» the object. As R. Parmentier 

says, these are «two opposed yet interlocking vectors involved in semiosis» [4, 4]. If 

these vectors are brought into proper relations, then knowledge of objects through 

signs is possible. Thus, the object is knowable through the sign, but semiosis (sign 

action) mediates dynamically between the sign and what it is supposed to stand for. 

Speaking about lingual signs it would be proper to differentiate isolated signs and 

text-signs – meaningful combination of signs in the process of communication. 

Lingual signs when viewed as the unity of content and expression create an entity to 

a user (a reader in case of verbal texts) which echoes a «real world», in which the 

referent of the textual object is dealt with. The «real» meaning of the sign outside 

the text is ascertained by being known and in the text – by being understood. Both 

makers and recipients of texts have knowledge of basic codes as well as other types 

of codes applied in the process of text generation. The result of applying this 

knowledge for the interpretation of the sign-text is understanding. Understanding 

thus is the result of interpretation.  

Translation that deals with particular interpretation of sign-texts undoubtedly is a 

medial practice (медіальна практика – term used by Andriy Bohachov [8, 5] and 

thus needs instruments for the analysis of mediation. Recently, a growing number of 

scholars have been studying semiotics as a research tool in translation.  
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The semiotics of translation or translation semiotics has been established as a 

theoretical approach in the collective volume Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies [6]. From the perspective of semiotics, translation is studied as a purely 

semiotic act that involves the transition from one semiotic system (source language) 

to another (target language). As Susan Petrilli mentions «translation is a 

phenomenon of sign reality and as such it is the object of study of semiotics.»  

[5, 278–279]. This semiotic act can be interlingual, intralingual, or intersemiotic 

translation [2].  

If translation is examined as the process of replacing an original text, known as 

the source text, with a substitute one, known as the target text, then the two terms 

«text» and «substitution» are fundamental in semiotics as they allow the 

translatability/substitution of every semiotic system/sign-text1 for another. In fact, 

such an approach to translation is largely due to the interdisciplinarity of semiotics 

but also and translation studies. The notion of understanding can provide a broad 

foundational knowledge for semiotics and translation studies and thus work in 

a «strong» way as a metadisciplinary term. This statement is supported by several 

canons of semiotics and translation studies that are based on understanding:  

1. Semiosis is translation, and translation is semiosis. Translation occurs 

wherever sign exists. Most general representation of this canon – everything what 

occurs in our mind that leads to understanding is translation. Semiosis is the 

virtually unlimited process of signification, the process of interpretation of a sign 

through another sign or, in brief, dynamic sign action and sign interpretation. For a 

semiotranslation scholar semiosis constitutes translational semiosis: signs becoming 

signs through translating.  

2. To translate is not to decodify, nor to decipher, but to interpret. «Interpretation 

is merely another word for translation» is a statement that can be found in late 

Peirce. This statement could very well be considered as the proposal that has paved 

the way for semiotranslation, since it introduces the first canon: fundamental idea of 

all interpretation as translation.  

3. Interpretation in reference to translation proper [2, 233] is of two types:  

a) the process of applying interpretants to signs which leads to understanding;  

b) hermeneutic analysis aimed at the understanding of the author’s intention and 

his lingual-and-cultural space which can serve as the model of interpretation.  

4. Text-sign1 understanding as the result of applying three types of interpretants 

includes: 1) understanding of «events» – information at the level of text; 2) 

understanding of the ritualized «ensemble» of the text – information at the level of 

genre; 3) understanding of cultural coding – contextual and intertextual information 

at the socio-cultural level  

5. Text-sign 1 understanding is the starting point of text-sign 2 generation which 

presupposes the knowledge of basic and textual codes of L2. A translator is someone 

who helps another to understand the meaning of text-sign 1. It needs mediation 

through the interpreter’s special knowledge and skill.  

Thus, the transdisciplinary character of the notion of understanding has been 

made evident on the example of two disciplines – semiotics and translation studies. 

Over the past decades, many researchers have searched for a dialogue of theories 
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and research tools in the area of semiotics and Translation Studies. This search 

reflects the general tendency to create dialogues between different disciplines both 

on the object level and metalevel. Thus, special attention to the metadisciplinary 

terms is not surprising and can contribute to the current debate on translation dealt 

within an interdisciplinary perspective.  
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ВІДТВОРЕННЯ ЕМФАТИЧНОГО КУРСИВНОГО ВИДІЛЕННЯ 

В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ 

 

Графічні засоби широко застосовуються для створення емфатичності 

висловлювання шляхом шрифтового чи пунктуаційного виділення тих слів, 

словосполучень і фрагментів речень, на яких робиться емфатичний наголос. 

Як графічні емфатичні прийоми можуть бути використані засоби графічної 

сегментації тексту (поділ на рядки, строфи, абзаци та розділи), знаки 

пунктуації, великі літери, шрифтові та кольорові виділення, зображувальна 

організація друкованого тексту тощо. Тому завданням перекладача є 

правильний вибір варіанта перекладу того чи іншого уривку, де є графічне 

акцентування.  

Передумовою досягнення адекватності в перекладі при відтворенні 

графічних засобів створення емфази є визначення функції кожного окремого 

прийому в певному контексті. Перекладач повинен пам’ятати, що в сучасній 

англійській літературі автори використовують графічні засоби для того, щоб  

1) привернути увагу читача до того чи іншого сегмента тексту; 2) передати 

емоційне забарвлення, почуття, які автор повідомляє читачеві; 3) виділити ту 

частину висловлювання, де є підтекст. З особливою уважністю необхідно 

ставитися до графічних засобів створення емфази, коли вони є однією з 

домінант авторського ідіостилю.  

Адекватне відтворення графічної рельєфності ускладнюється не тільки 

відмінностями між системами двох мов, національними особливостями 

вираження почуттів і традиціями у вживанні стилістичної графіки, а й 

складністю декодування перекладачем конкретних емоцій, конотацій і 

підтексту, що пов’язано певною мірою з недостатньою вивченістю проблем 

графічного емфатичного вираження в прагматичному та стилістичному 

аспектах.  

Графічні засоби емфази використовують насамперед як спосіб письмової 

репрезентації усного мовлення. Пунктуація може бути експресивною та 

використовуватися з метою емфатизації висловлювання разом зі 

стилістичними засобами різних мовних рівнів. Роль графічних засобів полягає 

в передачі ставлення мовця до висловлювання. Графіко-фонетичні засоби 

емфази доповнюють недостатність традиційних засобів пунктуації та 

вживаються для логічного й емоційного посилення думки.  
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Завдяки переважній функціональній подібності графічних прийомів 

створення емфази в англійській та українській мовах перекладачам вдається 

досягати як графічної, так й емфатичної симетрії при іншомовному 

перестворенні оригіналу. Прояви графічної асиметрії мають як системний, 

контекстуально-зумовлений, так і несистемний, безпідставний характер і в 

останньому випадку свідчать про неуважність перекладача щодо передачі 

графічних засобів створення емфази. Якщо перекладач вилучає емфатичну 

графіку із цільового тексту й не вдається до компенсаторних засобів, то може 

значно змінитися смисл вихідного повідомлення як на мікрорівні одного 

речення, так і на макрорівні всього твору. Серед лексико-синтаксичних 

прийомів надолуження перекладачем графічної емфатичності 

найчастотнішими є: додавання слова або виразу-підсилювача, транспозиція 

доданого слова або виразу-підсилювача, декомпресія доданого лексичного 

підсилювача, повторення підсилювального виразу та його декомпресія, зміна 

частини мови підсиленої одиниці оригіналу. Лексико-синтаксичні засоби 

логічного підсилення виконують в перекладі подібну емфатичну функцію, 

однак здебільшого спричиняють порушення прагматичної рівноваги оригіналу 

та перекладу в бік гіперемфатизації останнього. Інколи гіперемфатизація може 

бути свідомим рішенням перекладача і є однією з ознак його перекладацького 

стилю.  

Не менш частотними компенсаторними прийомами є графічні заміни, 

зокрема тире – на три крапки або курсиву – на розрядку.  

Оскільки прояви незвичного в плані шрифту та пунктуації оригіналу є 

графічною репрезентацією модальності висловлювання, візуалізацією 

ставлення мовця до того, про що йдеться у вихідному повідомленні, графічне 

оформлення оригіналу спрямовує перекладача до прийняття правильного 

рішення при відтворенні емфатичності оригіналу. 
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СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ПОЕТИЧНОЇ МЕТАФОРИ 

В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ПОЕМИ І. ФРАНКА «МОЙСЕЙ» 

 

Поема «Мойсей» вважається літературознавцями короною творчості Івана 

Франка. Найкраща за художнім виконанням та найглибша за ідейним змістом, 

поема відображає політичні, філософські, етичні та естетичні погляди поета і 

слугує синтезом усіх його ідейних та художніх пошуків [2, 122]. Проаналі- 

зувавши і переосмисливши величезний фактичний матеріал про цього відомого 

біблійного персонажа, відобразивши у творі найпекучіші проблеми своєї доби, 

провівши паралелі між гіркою долею єврейського та українського народів,  

І. Франко створив свій, оригінальний образ Мойсея, який набув нового значення, 

проте став близьким і зрозумілим сучасникам.  

Поема «Мойсей» перекладена декількома мовами світу. Англійською мовою 

поему перекладали В. Семенина (1938), В. Річ (переклад прологу до поеми 

опубліковано в 1957 р.), П. Канді (1973), А. Гнідь (1988), і Б. Мельник (2002). 

Мета нашої наукової розвідки – проаналізувати способи відтворення метафор в 

англійському перекладі поеми І. Франка «Мойсей», виконаному Б. Мельником.  

Метафора як сконденсована специфічна форма художнього відображення 

об’єктивного світу, як показник асоціативного, образного мислення яскраво 

передає у художньому творі не тільки суб’єктивне авторське ставлення до 

змальованих предметів чи явищ, але і творчу філософію поета загалом. Тому 

відтворення метафоричних образів у поетичних перекладах обов’язково 

пов’язане з певними труднощами, а саме з різним семантичним об’ємом 

слівобразів мови-оригіналу та мови-перекладу (у цьому випадку української та 

англійської мов), нееквілінеарністю слів обох мов та необхідністю збереження 

ритмічно-інтонаційних особливостей поеми [1, 4-5].  

Проведений порівняльний аналіз україномовної поеми «Мойсей» та її 

перекладу англійською мовою дає змогу зробити такі висновки щодо способів 

відтворення поетичної метафори Б. Мельником. В англійському перекладі поеми 

авторські метафори відтворюються:  

1) за допомогою відповідних еквівалентів, тобто з повним відтворенням 

образного та емоційного змісту метафори зі збереженням її структури і 

стилістичної функції. Еквівалентному відтворенню метафори сприяє однакова 

здатність слів англійської та української мов до переносного вживання, збіг 

семантичного об’єму слів-образів у двох мовах, близькість структурних 

метафоричних моделей. До прикладу: І на хвилях бурхливих їх душ // У дні проби і 

міри // Попадав він із ними не раз // У безодню зневіри. [6, 12] – But on the waves of 

their wild souls,// When hardships were too hard to bear, // He often would be dragged 

with them // Into the chasm of black despair. [6, 13];  

2) за допомогою аналогів, тобто таких метафор, образне і семантичне 

наповнення яких не повністю, а частково співпадає з образним і семантичним 
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наповненням метафор оригіналу при збереженні стилістичної функції тропа.  

У такий спосіб перекладач зберігає основні характеристики поетичного образу 

якот: яскравість, правдивість, логічність, несподіваність. До прикладу: Хоч літа 

його гнуть у каблук // Із турботами в парі, // Та в очах його все щось горить, // 

Мов дві блискавки в хмарі. [6, 20] – Although senescence and despair // Were 

bending him into a bow, // There were some lightnings in his eyes // That gave him 

some unearthly glow. [6, 21];  

3) шляхом переказу змісту метафори словами в їх предметно-логічному 

значенні. У цьому випадку зміст тропа переданий дуже точно, але художність, 

яскравість, емоційне забарвлення зникає, і читач тексту перекладу позбавлений 

тієї естетичної насолоди, яку отримує читач оригіналу. До прикладу: То ви б досі, 

як сірі воли, // Гнули б шиї в Єгипті. [6, 26] – Then you would be in Egypt now, // In 

slavery… [6, 27];  

4) шляхом компенсації перекладацьких втрат, що передбачає вживання тропів 

у перекладі тих рядків оригіналу, де І. Франко використовує слова у їх 

предметно-логічному значенні. Б. Мельник застосовує головним чином 

дистантну компенсацію, тобто компенсацію втраченої метафори у більш 

широкому контексті, яка частково повертає втрачену стилістичну функцію тропа, 

що був відтворений переказом. Метафоричні образи, які виступають у ролі 

компенсаторів утрачених тропів, досить органічно вписуються у художній твір, 

не порушують логічної узгодженості між окремими компонентами тексту і не 

спотворюють оригінал. До прикладу: Довго висів і смуток і жаль // Над 

мовчазними дітьми, // Поки темний його силует // Щез зовсім серед пітьми  

[6, 78] – Perplexed and overcome by grief, // They stood there in the waning light // 

Until his ghost-like silhouette // Was swallowed by the creeping night [6, 79].  

Таким чином, завдяки використанню різних способів відтворення поетичної 

метафори в англійському перекладі поеми І. Франка «Мойсей», перекладач зумів 

коректно відтворити загальну атмосферу оригіналу та образ головного 

персонажа, а також адекватно передати авторське ставлення до зображуваного. 
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ОСОБИСТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА 

У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

У процесі літературних взаємодій особливу роль відіграє переклад. Звідси – 

роль особистості перекладача у міжкультурному просторі, що єднає, за 

твердженням Івана Франка, народи, зводячи між ними «золоті мости». Такими 

особистостями, які були стовпами згаданих «золотих мостів», були Крістоф 

Мартін Віланд, Пауль Гайзе, Йоганн-Ґотфрід Гердер, Юлія Віргінія, 

АннаШарлотта Вуцкі, Лариса Робіне, Інґеборґ Колінько, Александер 

Кратохвіл  

(Німеччина), Гаральд Флайшманн, Алоїс Волдан (Австрія), Карл Дедеціус, 

Вєслава Шимборська, Пьотр Купрись, Богдан Задура (Польща), Самуїл 

Маршак, Анна Ахматова (Росія), Андрій Германов (Болгарія), Іван Франко, 

Максим Рильський, Григорій Кочур, Микола Лукаш, Дмитро Павличко, Юрій 

Шкробинець, Ірина Качанюк-Спєх, Анна-Галя Горбач, Віра Річ, Стефанія 

Пташник, Марія Скрипник, Максим Стріха (Україна).  

Питання про значення особистості перекладача та його ролі у становленні та 

розвитку міжкультурного посередництва набуло останнім часом вагомого 

звучання. Про це свідчать дисертаційні роботи Ярослави Погребенник, 

Маркіяна Нагірного, Юрія Михайлюка, Миколи Зимомрі та Марії Іваницької. 

Названі автори широко окреслили картину, на тлі якої постає панорамна 

значущість перекладача як особистості у міжлітературних, і ширше – 

міжкультурних взаємодіях. У їхніх працях осмислені численні факти з історії 

українсько-німецького художнього перекладу від епохи Гердера до найновішої 

доби. Таким чином, постать перекладача розкривається не тільки крізь призму 

імагології, але й з огляду на різні фази рецепції, що мала місце в 

українськонімецькому та німецько-українському трансфері.  

Вагомий чинник ефективності міжлітературної комунікації – спрямована 

орієнтація художнього тексту на певну соціальну групу реципієнтів [5, 139]. 

Бо ж один і той самий твір може мати неоднакові прочитання залежно від 

історичного моменту та суспільного становища перекладача та читача. 

Своєрідну функцію єднального елементу між оригіналом і перекладом 

виконує жанр. Як зазначив Йорґ Ульріх Фехнер у студії «Безперервна мутація» 

(«Permanente Mutation», 1974), «до появи вимог епохи романтизму при 

перекладі на іноземну мову нерідко мало місце й перетворення жанру» [3, 18]. 

Отже, необхідно враховувати потребу адекватної передачі 

жанровоструктурних особливостей матеріалу, призначеного для інтерпретації 

мовою мети. За цієї умови читач має змогу відчитати послання, що закладене в 

тексті, згідно художньо-естетичних концептів іншої культури. З іншого боку, 

ця заключна мета процесу рецепції вимагає активної участі в конкретизації та 
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розкритті понятійних елементів перекладеного твору. Тому у фокусі 

міжкультурної взаємодії опиняється проблема літературної компетенції 

реципієнта. Вона охоплює сукупність знань отримувача інформації, у тім числі 

про стилі, жанри, художні техніки, що властиві для чужоземного 

культурноісторичного досвіду. У цьому сенсі істотну роль відіграє 

ознайомлення з програмними висловлюваннями авторів, творчість яких 

входить у свідомість читацького загалу завдяки перекладацькому акту. Бо ж 

для «емпіричного читача» (Дітріх Гарт) ключовою постає відповідь на питання 

про автентичність зображуваних подій [4, 219–220].  

Перекладач нерідко формує соціокультурні умови для активної 

репрезентації тієї чи іншої мистецької скарбниці у сполуці з фактами, подіями, 

явищами, тенденціями, що, у свою чергу, створюють потребу в сприйнятті 

літературного твору з боку реципієнта продукту іншої/інакшої культури. У 

зв’язку з цим поділяю думку Марії Іваницької про те, що переклад відіграє 

роль стимулу для обопільного зацікавлення між носіями українського та 

німецькомовного світу з проекцією на «вплив геокультурного простору» 

стосовно формування «перекладацького поля» [2, 108]. Власне, своєрідність 

рецепції літературного твору у новій культурній ситуації позначена 

двовимірністю. Вона полягає передусім у розширенні сфери можливих 

варіантів тлумачення тексту. Водночас реципієнт як носій іншого ментального 

коду більшою мірою піддається впливу гіпотетичних і суб’єктивованих 

висновків щодо моделей інформації, ніж читач з рідного культурного 

середовища. Характерну тенденцію у ході літературної рецепції на сучасному 

етапі складає орієнтування суб’єкта, який сприймає повідомлення, на 

виділення загальних аспектів переказуваних у тексті макрозначень. 

Макрозначеннєві елементи, за оцінкою Ч. Каролака, беруть участь у 

«понадпрагматичній» конструкції змісту. У цьому контексті виняткової ваги 

набуває фактор відбору художніх зразків, що б цілісно репрезентували 

досягнення минулого, а також актуальний стан суспільних і культурних 

здобутків певної літературної системи.  

Варто додати, що переклад розширює соціокультурний простір, об’єктивно 

збагачуючи обидва чинники одного трансферу (наприклад, 

німецькоукраїнський, українсько-німецький, англійсько-український, 

українськоанглійський). Щоправда, угорсько-український трансфер не постає 

еквівалентом українського-угорського культурного обміну, оскільки традиція 

засвоєння духовної спадщини українського народу в угорськомовному 

просторі й досі не набула рівня норми, яка має місце, приміром, в 

німецькоукраїнському посередництві.  

Мистецтво рецепції художнього тексту передбачає багатолінійну 

обізнаність з параметрами історичного, соціального та культурного характеру. 

Звідси – необхідний рівень компетенції реципієнта: а) читача, б) критика,  

в) інтерпретатора, г) перекладача. За слушним спостереженням Миколи 

Зимомрі, автора монографічного дослідження «Німеччина та Україна: У 

нарисах взаємодії культур», тільки той перекладач має історичну можливість 

вплинути на міжкультурний контекст, який володіє «особистісною візією 
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місійного характеру» [1]. До таких репрезентантів, які наближали Україну до 

Європи, а ширше – до арсеналу світової культури, належали й належать Іван 

Франко, Михайло Драгоманов, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Богдан 

Лепкий, Роман Сембратович, Остап Грицай, Анна-Галя Горбач, Дмитро 

Павличко. Адже їхній голос сольно звучить у контексті рецепції національної 

картини українського світу як в Україні, так і за її межами. 
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РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕЄМНОСТІ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Проникненню у глибинні чинники складного й багатогранного процесу 

взаємодії національних культур сприяють передусім такі її магістральні лінії, 

як міжлітературні зв’язки, рецепція та переклад. Питання теорії й практики 

перекладу переконливо розкрите, зокрема, в передмовах І. Франка до власних 

перекладів К. Гавлічека-Боровського, О. Федьковича, Г. Гайне, Г. Кляйста, до 

перекладів П. Куліша з Шекспіра, а також в таких ґрунтовних працях, як 

«Шевченко по-німецьки», «Шевченко в німецькім одязі», «Шекспір в 

українців», «Переклади українських творів», «Передмова (до збірки «В наймах 

у сусідів»)», «Переклади Шевченка на сербську мову», «Інтернаціоналізм і 

націоналізм у сучасних літературах» та ін. Важливий факт: в освоєнні творчих 

здобутків того чи іншого народу І. Франко як перекладач і критик [2] вбачав 

об’єктивний критерій духовного спілкування, що історично складається і 

розвивається між різними національними літературами. «Передача 

чужомовної поезії, поезії різних віків і народів рідною мовою, – підкреслював 

І. Франко, – збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази 

чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і спочування 

між ними і далекими людьми, давніми поколіннями» [10, 7]. Таке 

узагальнення засноване на комплексному розумінні суспільного розвитку, 

соціально-історичних та ідеологічних факторів. Воно дає можливість 

розсунути рамки сприйняття процесу збагачення культур на рівні їхньої 

безперервної взаємодії – явища глибоко закономірного, котре має, за висловом 

Н. Над’ярних, «своє коріння, свою історичну логіку» [5, 9].  

Ґрунтуючись на з’ясуванні конкретних історичних обставин, що 

зумовлюють взаємодію красного письменства різних народів, І. Франко, 

визначний теоретик і майстер художнього перекладу, слушно розглядав 

міжлітературні зв’язки і їх найпродуктивнішу ланку – переклад – як одну із 

кардинальних домінант взаємозбагачення національних культур, 

взаємопроникнення національного й інтернаціонального у світовому 

літературному річищі. Всією багатогранною діяльністю Франко-перекладач 

утверджував переклад як «акт найвищої дружби» [6, 6] між народами, 

прогнозуючи закономірне перетворення літературних зв’язків у невичерпне 

джерело такого дійства взаємообміну між національними культурами.  

І. Франко окреслював нерозривну єдність ідейного та естетичного змісту 

мистецтва перекладу, що «в’яже, а не розділяє народи», закликаючи їх до 

боротьби за найвищі людські і громадські ідеали – свободу, рівність і 

братерство всіх людей. Вдаючись до інтерпретації творів – продуктів різних 

віків, культур і народів, – І. Франко головне своє завдання вбачав у тому, щоб 
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кожна з обраних літератур засяяла на українськомовному ґрунті всіма 

«оригінальними прикметами, основними особливостями її народного гумору і 

народного пафосу, властивостями її вислову, літературного стилю, поетичної 

техніки» [7, 61]. З цього погляду важко переоцінити внесок Івана Франка як 

теоретика та практика перекладацького мистецтва [3].  

Автор збірки «З вершин і низин» завжди прагнув зробити літературу 

«робітницею на полі людського поступу». Тому не дивно, що у колі його 

творчих зацікавлень органічно пов’язані духовні пласти різних народів і 

різних епох: староанглійські, старогрецькі, староіндійські, староісландські, 

старонімецькі, староугорські, старошотландські словесні пам’ятки; албанські, 

болгарські, італійські, іспанські, китайські, німецькі, польські, португальські, 

румунські народні пісні; твори античних письменників і співців епохи 

Відродження; зразки англійської, американської, болгарської, італійської, 

німецької, польської, російської, словацької, французької, чеської літератур. 

Цей перелік яскраво підтверджує справедливість висновку, якого дійшов  

М. Коцюбинський: «Віддавшись творчості в галузі художньої літератури, 

Франко поставив собі за мету зробити доступними своєму народові багатства 

європейської класичної літератури» [1, 394]. У зв’язку з цим варто 

підкреслити: перекладацька спадщина Івана Франка все ще чекає на системну 

оцінку, докладний аналіз всього його доробку. Цей висновок не перекреслює 

вагомого звучання дослідницьких праць, які належать Б. Бендзару,  

І. Журавській, Л. Осовецькій, Я. Ривкісу, Л. Рудницькому, О. Хомицькому,  

Я. Яремі та ін.  

Усвідомлюючи суспільну роль перекладу як одного з найважливіших 

факторів міжнаціональної взаємодії літератур, саме І. Франко вперше в 

українському літературознавстві науково розробив, творчо обґрунтував і 

засвоїв теоретичні принципи мистецтва художнього перекладу, критерії 

оцінки якості інтерпретації першотвору, відбору оригіналу, питання 

адекватного відтворення тексту з врахуванням органічної єдності змісту й 

форми, а також концептуальні завдання перекладача. Численні міркування  

І. Франка про переклад, висловлені з різних приводів і розписані в багатьох 

статтях, склали б цілісне монографічне дослідження. Таке видання вже давно 

на часі. Із його сторінок постав би на повен зріст Франко як теоретик і майстер 

художнього перекладу, як основоположник українського наукового 

перекладознавства. Іван Франко на практиці довів справедливість власного ж 

твердження, що «переклади чужомовних творів, чи то літературних, чи 

наукових, для кождого народу являються важним культурним чинником»  

[9, 7]. Його внесок у зведення «золотих мостів» дружби між народами 

засобами художньої трансформації творів різномовних літератур окреслює 

цілу епоху в українській перекладознавчій науці. Як перекладач І. Франко 

доклав воістину титанічних зусиль, прилучаючи рідний народ до невичерпних 

джерел світової культури, сприяючи зміцненню культурних взаємин між 

Сходом і Заходом на зламі ХІХ – початку ХХ ст. Викликає подив його 

широкий діапазон зацікавлень найрізноманітнішими творами світової 

літератури і, зокрема, – німецької.  
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І. Франко, осмислюючи архітектоніку взаємодії національних культур, 

постійно прагнув до конкретної дефініції кожного виміру як одиничного, так і 

загального. Його перекладацький доробок увібрав досвід з проекцією на 

тримірність таких фаз, як а) літературні зв’язки, б) рецепція, та  

в) інтерпретація. «Перекладаючи загалом докладно рядок за рядком я, крім 

природних вимог нашої мови, що при відповіднім ужитті робить можливим 

конкретніше, живіше та колоритніше представлення, ніж у російській подбав 

поперед усього про правильну, чисто дактилічну будову гекзаметрів із 

захованням у переважнім числі віршів правильної цезури, чого в віршах 

Костомарова, очевидно, не обшліфованих для друку, аж надто часто 

почувається недостаток», – пояснює І. Франко свої перекладацькі засади на 

основі перекладу поеми «На руїнах Пантікалеї» М. Костомарова [8, 298]. 

Подібні висловлювання Франка про мистецтво перекладу дають можливість 

відтінити межі змагання між об’єктивною інтерпретацією оригіналу і 

суб’єктивним тлумаченням його перекладачем.  

Своєю перекладацькою діяльністю І. Франко, за образним висловлюванням 

О. Білецького, «розбирав стіну національної обмеженості», виводив українське 

слово на простори нових тем, живих контактів із літературами багатьох 

народів світу [4, 302]. Плоди цієї діяльності демонструють науково вивірену 

модель нормативного виміру саме на рівні перекладацького досвіду. Франкове 

слово – в оригінальній та перекладній інтерпретації – нині особливо близьке й 

зрозуміле сучасникам. Воно захоплює енциклопедичністю пізнань у 

найрізноманітніших ділянках людинознавства. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНОМУ 

ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛАХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ) 

 

Промисли та ремесла, власне, як продукти народної творчої діяльності, на 

відстані часу набувають значення пам’яток культури. Вони містять 

закодований зміст самобутності, який досягається завдяки гармонійному 

поєднанню змістових, формотворчих, естетичних і утилітарних ознак. З 

іншого боку, народні художні промисли – це організоване виробництво творів 

декоративно-ужиткового мистецтва, де кінцевим результатом є тиражування й 

продаж [3, 267]; вони позначені складністю й своєрідністю структури зі своєю 

специфікою, що вимагає особливої організації й розв’язання як творчих 

проблем, так і винятково виробничих питань. Докладний аналіз показує: 

народні промисли та ремесла (кошикарство, вишивка, ткацтво, гончарство, 

різьбярство, ковальство, лозоплетіння, бондарство, стельмаство, писанкарство, 

кераміка) – вагоме джерело дидактичного матеріалу для естетичного 

виховання молоді. Вони увібрали в себе риси, притаманні окремим 

етнографічним регіонам країни. Власне, цінність виробів народних художніх 

промислів для сучасної людини полягає не тільки в їхній естетичної 

привабливості і самобутності, але й у втіленні розмаїття тієї народної 

культури, яку вони відображають.  

Народні промисли сприяють творчій самореалізації молоді завдяки 

оволодінню додатковими уміннями і навичками, а ширше – знаннями. Все це 

слугує зміцненню й розкриттю видимого або прихованого духовного, 

інтелектуального потенціалу. Водночас процес пізнання самобутності 

народних промислів з боку представника іншої/інакшої культури 

ускладнюється з огляду на потребу актуалізації термінологічної лексики в 

перекладі. У цьому контексті слід зазначити, що переклад постає іншомовною 

формою існування повідомлення, що міститься в оригіналі, а також 

визначальним засобом міжмовної і міжкультурної комунікації. Доводиться 

пошкодувати: особливості перекладу англійською мовою українськомовних 

термінів з галузі народних художніх промислів досі вивчені недостатньо; 

відчувається відсутність спеціальних словників і глосаріїв подібної 

термінології. Що ж до самого поняття «термін», то влучним видається 

окреслення, запропоноване Л. Бархударовим. Так, учений розуміє під 

терміном слово (словосполучення), що означає поняття спеціальної галузі 

знання або діяльності [2, 6].  

У зв’язку з досліджуваною проблематикою доцільно підкреслити: для 

здійснення перекладу термінологічної лексики у галузі народних промислів 

перекладач повинен не тільки володіти відповідними вміннями й навичками, 
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але й добре знати систему відповідностей між мовою оригіналу (українська) та 

мовою перекладу (англійська). Йдеться, зокрема, про вміння обирати 

правильний еквівалент і застосувати при цьому найбільш ефективний прийом 

перекладу з урахуванням прагматичних і екстралінгальних чинників. 

Зауважимо, що застосування цього способу можливе в тих випадках, коли 

країни, в яких поширені мова оригіналу і мова перекладу, досягли 

аналогічного або порівнюваного наукового, технічного або соціального рівня. 

З-поміж головних нормативних вимог до перекладу виокремимо наступні:  

а) норма еквівалентності перекладу (комунікативна рівноцінність текстів 

оригіналу, з одного боку, та перекладу – з іншого); б) жанрово-стилістична 

норма перекладу; в) взаємодія правил норми і узусу мови); г) конвенціональна 

норма перекладу (вимога максимальної близькості перекладу до оригіналу);  

ґ) прагматична норма перекладу (вимога забезпечення прагматичної цінності 

перекладу) [4, 228–233].  

Сутність перекладу термінологічної лексики з української мови англійською 

полягає в заміні терміна на відповідний змістом англомовний термін. Як 

відомо, серед основних способів перекладу іншомовної лексики розрізняють: 

1) буквальний переклад, що має на меті не стільки переклад, скільки передачу 

іншомовної одиниці, й охоплює транслітерацію, транскрипцію, калькування, а 

також утворення семантичного неологізму; 2) функціональний переклад: 

підбір еквівалента або функціонального аналога, експлікація (описовий 

переклад); 3) лексичні та лексико-граматичні трансформації, що охоплюють 

диференціацію значень, конкретизацію або генералізацію значення лексеми, 

контекстуальний переклад, антонімічний переклад, цілісне перетворення, 

компенсацію тощо [5].  

Примітний факт: одним із найбільш часто використовуваних способів 

передачі українськомовних термінів у галузі народних художніх промислів 

англійською мовою є функціональний переклад. Ось – приклади: художні 

промисли – arts and crafts; бондарство – cooperage; вишивка – embroidery; 

вироби зі скла – glassware; гончарство – pottery; кераміка – ceramics; 

ковальство – blacksmith; лоза – osier; національний костюм – traditional dress; 

плетіння – braid; ремесло – handicraft; різьблення по дереву – wood carving; 

різьблення по каменю – stone carving; ткацтво – weaving; ярмарок – fair та ін.  

Як показав аналіз, аргументоване використання перекладацьких прийомів і 

способів передачі українськомовної термінології у галузі народних художніх 

промислів англійською мовою може забезпечити точність і адекватність 

перекладу. У свою чергу, оскільки термінологічним одиницям відводиться 

стрижневе інформаційне навантаження в реченні, то від коректного підходу до 

їхньої передачі залежить правильність перекладу тексту загалом. Як результат, 

адекватний та еквівалентний переклад термінології, зрештою, забезпечує 

взаєморозуміння й ефективну взаємодію фахівців з різних країн.. 
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ПАРАМЕТРИ СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ЗІСТАВНОГО 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 

Сучасна комунікативна лінгвістика тлумачить дискурс як багатовимірне 

явище. Запропоновано низку визначень та підходів до вивчення його 

структури та типології (дет. дивись [4]). Як інтерактивне явище дискурс має 

своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів, які 

визначаються конкретним колом форм життя, залежних від тематики 

спілкування [1]. Малодослідженим мовленнєвим жанром залишається 

соціальна реклама (далі СоцР), яка у цій статті визначається як повторювана 

функціональна єдність знаків у повторюваній комунікативній ситуації, 

породженій бажанням економічного або регулятивного інституту привернути 

увагу громадян до гострих соціальних питань (наприклад, наркоманія, паління, 

проблеми охорони навколишнього середовища тощо). Згадані соціальні 

проблеми можуть бути різними в різних мовнокультурних спільнотах та 

можуть мати різне втілення у жанрі СоцР. Розгляд прагматики мовного 

кодування текстів української та американської СоцР у зіставленні вимагає 

випрацювання підходів до створення моделі зіставного аналізу.  

Характеристика будь-якого явища передбачає з’ясування його гранично 

загальних фундаментальних понять, що відображають найбільш істотні, 

закономірні риси цього явища, на відміну від інших, подібних чи не подібних 

до нього. Погоджуючись з О. Селівановою, що параметрами комунікативної 

ситуації є її інваріантні ознаки, наявні в ситуації інформаційної передачі, 

обміну інформацією та комунікативного впливу [5], будемо розглядати 

комунікативну ситуацію як динамічну систему взаємодії конкретних факторів 

об’єктивного і суб’єктивного плану, які залучають субʼєктів до мовленнєвої 

комунікації.  

В. Гак виділяє в структурі ситуації, яка породжує висловлення, діяльнісні 

компоненти (мовця і адресата, пресупозиції як фонд загальних попередніх 

знань, комунікативні наміри (інтенції) та цілі спілкування); предметні 

компоненти (місце, час, обставини дійсності); соціально-психологічні 

компоненти (відношення між комунікантами, їхні соціально-статусні 

характеристики) [2]. І. Сусов уточнює структуру комунікативної ситуації 

відповідно до мовленнєвої дії: «Я – повідомляю – тобі – в цьому місці – в цей 

час – за допомогою цього висловлення – про цей предмет – з огляду на такий 

мотив або причину –  з такою ціллю чи наміром – за наявності таких 

передумов або умов – таким-то способом» [6]. В. Карасик пропонує 

враховувати такі компоненти, необхідні для вивчення ситуації спілкування: 

1) учасників комунікації; 2) умови спілкування; 3) організацію спілкування;  

4) способи спілкування [3].  
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На думку автора статті необхідними та достатніми компонентами 

комунікативної ситуації, які можуть бути використані для проведення 

зіставного аналізу української та американської СоцР, є: а) обставини, в яких 

відбувається комунікація; б) стосунки між комунікантами; в) мовленнєві 

наміри; г) реалізація комунікативного акту. На основі цих параметрів будуємо 

модель зіставного аналізу, яка буде включати чотири компоненти.  

Перший компонент, який пропонуємо назвати ситуативним, передбачає 

аналіз прагматичного розгортання тексту СоцР з урахуванням специфіки 

каналу комунікації та способів кодування. Другий компонент – 

статуснорольовий – спрямований на виявлення рольових характеристик 

субʼєктів мовленнєвої взаємодії. Третій компонент – інтенціональний – 

передбачає врахування ролі комунікативної інтенції як компонента 

комунікативнопрагматичної структури СоцР. Четвертий компонент – 

інструментальний – має на меті аналіз стратегій та комунікативних ходів для 

досягнення мети мовленнєвої взаємодії (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Компоненти моделі лінгвопрагматичного аналізу жанру СоцР. 

 

При використанні компонентів моделі, представлених на Рис.1, з метою 

контрастивного аналізу жанру СоцР розглядаємо характеристики, на які 

вказують стрілки, як tertium comparationis для виявлення спільних та відмінних 

ознак прагматичних аспектів мовного кодування текстів української та 

американської СоцР. 
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ПРО ЗВУКОПИС І ЗВУКОСИМВОЛІЗМ (НА МАТЕРІАЛІ 

ПОЕЗІЙ Т. ШЕВЧЕНКА І ЇХ АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ) 

 

Будь-який літературний твір – це також і послідовність звуків, у яких 

матеріалізується поетичний зміст. Ступінь обтяженості слова звуковою 

матерією, однак, у різних літературних жанрах різна і роль звучання 

коливається від мінімальної у художньому плані, як, наприклад, у прозі до 

надзвичайно важливої, як у поезії.  

Коли говорять про художню функцію звукової організації поетичного 

мовлення, то найчастіше мають на увазі явище звукопису. Традиційно до 

звукопису відносять асонанс і алітерацію. Щодо алітерації (від лат. ad–до і 

littera – буква) – «повторення знакових приголосних звуків чи звукосполучень 

у вірші, реченні, строфі як стилістичний прийом, як засіб підсилення 

виразності» [2, 14], то термін цей, на наш погляд, викликає застереження. 

Поперше, алітерація – це повторення букв, і якщо дотримуватися такої логіки, 

то до алітерації можна віднести і повторення букв а, о. у. По-друге, деякі букви 

позначають два звуки (наприклад, буква «щ»), при тому різні. По-третє, – і це 

головне, – букви, як відомо, не мають акустичної природи: ми їх бачимо, а 

чуємо звуки. Пропонуємо термін аконсонанс (за аналогією з асонансом), 

оскільки він точніше відповідає тим процесам, які позначає.  

У літературознавстві та теорії перекладу [6, 5; 3, 4] науковці часто говорять 

про «значення» словесного звучання, що «криється від уваги не тільки носія 

мови, але і дослідника» [5, 172], тобто, фактично, намагаються відірвати 

звукову оболонку слова від його значення, абстрагувати звучання і приписати 

окремим звукам конкретні значення.  

У монографії «Аналіз поетичного тексту» Ю. Лотман спочатку цілком 

резонно зауважує, що «повтори у вірші мають певну художню функцію». 

Однак подальші розмірковування приводять ученого до вельми 

контроверсійного висновку: «До природних семантичних зв’язків, що 

організують мову, додається «надорганізація», яка з’єднує не зв’язані між 

собою в мові слова в нові смислові групи. Фонологічна організація тексту має, 

отже, безпосереднє смислове навантаження» [6, 64]. Ще відвертіше 

висловлюється М. Гаспаров: «Для пушкінських рядків «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных» небайдуже, – вважає він, – що за даними психології звук у 

незалежно від смислу слів сприймається як «темний», «сумний», «важкий»  

[3, 471].  

І. Гальперін, критикуючи гіпертрофію ідеї звукового символізму як суто 

«імпресіоністську», все ж уважає безперечним, що «в стилі мовлення, який є 

організованим, де обмежуючі тенденції діють з найбільшою силою, де процес 

відбору здійснюється якнайстаранніше, а саме в стилі поетичного мовлення, 
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звукова організація висловлювання несе в собі певні комунікативні функції» 

[1, 46]. Дослідник переконаний, що «сонорні л і м рідше зустрічаються в 

«агресивній» поезії, аніж у «ніжній». Таким чином, І. Гальперін припускає, що 

самі по собі звуки м і л здатні відтворити «ніжні», «ліричні» почуття, а к, т, р 

– «агресивні».  

Подібні твердження з’являються і у дослідженнях, присвячених звуковій 

організації поезії Т. Шевченка [4, 7]. Наприклад, А. Гумецька в одній з робіт 

розглядає питання звукосимволізму в поезії Кобзаря. Спочатку авторка статті 

справедливо ставить під сумнів твердження Д. Чижевського, який у 

шевченківських рядках 

 

Вітре буйний, вітре буйний! 

Ти з морем говориш, – 

Збуди його, заграй ти з ним, 

Спитай синє море ... 

 

виділяє звукосполучення та звуки ор, р, ол, у і характеризує їх як похмурі.  

А. Гумецька доречно зауважує, що «коли мова йде про туман і шари, які 

закривають сонце, про недолю, ворогів, то це само по собі, незалежно від 

звукового оформлення, викликає сумний настрій» [4, 112]. Але далі 

дослідниця, на наш погляд, суперечить своїм же думкам на початку статті. 

Вона висловлює припущення, що окремі звуки, все ж, можуть щось означати. 

Так, на гадку А. Гумецької, звуки м і н не тільки супроводять тему самотності, 

суму, туги за минулим, зворушливі картини поневіряння героїв, особливо 

покривджених дітей та дівчат», а й «картини щирого кохання, краси». Цими ж 

звуками, пише далі дослідниця, «поет оспівував долю України, її природу, і 

степ, і море, вони звучали в його душі, коли він бачив криваві картини, смерть 

та вбивства». Отже, підсумовує автор статті, «усе, що поета хвилювало, 

неодмінно вилилося у цих звуках». Це та сфера, вважає А. Гумецька, де діє 

звукосимволізм [4, 121]. Таким чином, дослідниця наділяє звуки м і н воістину 

універсальними властивостями і якоюсь магічною здатністю тратти «усе, що 

поета хвилювало». Далі, навівши як аргумент і теоретичну базу класифікацію 

значень звуків мовлення В. Левицького, згідно якої м і н сприймаються як 

«середні за розмірами, слабкі, досить теплі, темні», автор доходить висновків, 

що викликають серйозні застереження. Ось один з них: «З другого боку, темні, 

гарячі, тверді та сильні звуки м та н добре надаються для змалювання боїв, 

величних картин моря, безмежного степу з могилами. Звук н – дуже твердий і 

швидкий – Шевченко вживає не раз у сценах вбивства («махнув ножем» – тут і 

слова і звуки передають рух Гонти)» [4, 121].  

Аргументи дослідниці видаються нам надто суб’єктивними і спростувати їх 

неважко. Досить лише навести рядки, що прямо суперечать висновкам статті: 

 

Минають дні, минають ночі, 

Минає літо. 
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Звуки м і н тут аж ніяк не пришвидшують повільності і плавності мовлення 

уривку. Ми навели ці рядки не для того, щоб доказати, що звуки м і н не є 

твердими і швидкими, а, скажімо, м’якими і повільними. Стверджувати таке 

означало б загубитися в лабіринтах звукосимволізму.  

При перекладі поетичного твору, як правило, жертвують якимось елементом 

(часто кількома), і такою жертвою у багатьох випадках бувають саме звукові 

повтори. І це, певною мірою, можна зрозуміти: звуки мовлення привносяться у 

текст через слова, а кожна мова у цьому відношенні глибоко «ідіоматична». 

Але приписувати певним звукам значення і шукати в цільовій мові звуки з 

таким ж «значеннями» було б, на нашу надку, помилково. 

Фоніка «Заповіту» привертала увагу не одного дослідника творчості  

Т. Шевченка. «Поховайте та вставайте...» Вся емоційна заклична сила цього 

рядка послабиться в тисячу разів, якщо ви знищите ці два айте і скажете у 

своєму перекладі «Схороните и восстаньте» /8: 288/. Чи це означає, що 

звуковий комплекс, «айте володіє якимось чудодійним впливом, що варто 

йому з’явитись у складі якоїсь фрази і фраза, ця зразу стане експресивною? 

Очевидно, що ні. На початку вірша цей же набір звуків у слові «поховайте» 

(«Як умру, то поховайте») таких якостей не виявляє. І річ не тільки в тому, що 

тут нема повторення цих звуків. Навіть якби воно було, то все одно не 

викликало б такого стилістичного, емоційного ефекту, як наприкінці вірша. 

Причина – різне інтонаційне середовище. І через це поховайте мають зовсім 

різні емоційні забарвлення. На початку вірша – стримане, трохи сумне, в кінці 

– світліше й енергійніше. 

Закличність рядків «Заповіту» добре віддана у перекладі Е.-Л. Войнич:  

 

Bury me, be done with mе, 

Rise and break your chain /10, 3l/. 

 

Велике значення тут має звуковий контраст, що відповідає контрасту 

смисловому – між першим і другим віршами. У першому приголосні  

b– m– b– d– n– m навіюють почуття рішучості і, водночас, якоїсь скованості. 

Зате другий рядок «дихає на повні легені». Заклик встати з колін, порвати 

кайдани посилюється ще й звукописом. Дифтонги ai – ei – ei підсилюють 

враження піднесеності, легкості після звільнення від кайданів і завдяки цим 

rise, break, chains сила віршового рядка – перефразовуючи К. Чуковського – 

збільшується в тисячу разів. Вдалий переклад вийшов не тому, що тлумач 

підібрала подібні дифтонги, а тому, що ці дифтонги підсилюють смисл слів, і 

увиразнюють інтонаційний малюнок цих двох віршів. 

Отже, розглядати звуки поза їх зв’язком зі значенням слова, загальним 

настроєм вірша, приписувати звуковій оболонці слова значення означає, по 

суті, винаходити свою власну «поетичну» мову, що не є обов’язковою для 

інших. Музика слова полягає не лише в його милозвучності, а у 

співвідношенні між його звучанням і значенням, в їхньому гармонійному 

поєднанні. Це особливо важливо пам’ятати при перекладі: звуки в мовленні не 
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існують окремо, вони входять у слова, а слова в інтонаційні єдності, які 

виражають зміст. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ 

ДО ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНОГО ТЕКСТУ 

 

На сучасному етапі наукової думки переклад розглядають у системі 

лінгвокультурного підходу. Це дозволяє вважати його не тільки взаємодією 

двох мов, а й двох культур, інтерлінгвальним та інтеркультурним явищем. У 

зв’язку з цим йдеться про перехід від лінгвістичного до лінгвокультурного 

тлумачення перекладу. Цьому посприяв «культурний поворот» у світовому 

перекладознавстві 80-х рр. ХХ ст., а також тенденції культурологічного 

спрямування в працях українських і російських теоретиків перекладу. 

«Культурний поворот» сигналізував початок осмислення художнього тексту 

не як ситуативного набору елементів, а як комплексного способу вираження 

культурної специфіки оригіналу. Відповідно до концепції «культурного 

повороту» окремі слова, словосполучення, весь текст оригіналу і загалом мову, 

якою він написаний, розглядають у системі вихідної культури.  

Синтез культури і мови в явищі перекладу вводить у перекладознавчий 

дискурс, поряд із терміном «реалія», поняття «концепт». Відомо, що слово у 

мові оригіналу може виражати неіснуючий у мові перекладу концепт. Погляди 

на природу зв’язків між цими двома величинами не одностайні. Прибічники 

культурологічного підходу в перекладознавстві розділяють картину світу на 

концептуальну і мовну, не заперечуючи зв’язку між ними, але, тим самим, 

розмежовуючи поняття «концепт» і «реалія». Інші дослідники значно 

обмежують трактування концепту, безпосередньо вводячи його в орбіту реалії, 

де він розглядається як її культурний аспект. Виходячи з цього, доречно 

вважати ці два поняття рівноцінними у власній системі вираження, де концепт 

як культурний атрибут є «портретом» реалії як атрибуту мовного.  

Аналіз теоретичних праць з проблеми відтворення реалій дозволяє дійти 

висновку про відсутність стандартизованого підходу. До цієї категорії 

зараховують одиничні лексеми і словосполучення, фразеологічну та 

ономастичну лексику, кластерні утворення, текстові сегменти та навіть цілі 

макрообразні структури культурно-специфічного тексту. Необхідним 

критерієм для набуття лексикою культурної специфіки вважається її 

пов’язаність зі стилем життя деякої громади, що користується певною мовою 

як засобом самовираження. Класифікація реалій безпосередньо залежить від 

їхньої належності до накресленої сфери культурного або суспільного життя, 

ступеня поширеності, міжмовної взаємодії, пов’язаності з певним історичним 

періодом, а також здатності актуалізувати наявні у них асоціативні зв’язки у 

свідомості реципієнта.  

Основною проблемою в перекладі реалій є досягнення еквівалентності їхніх 

відповідників. Вона залежить від низки факторів, серед яких контекст, 

генетична спорідненість мов, композиційно-метричні параметри тексту.  
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Зауважено, що тісні генетичні міжмовні зв’язки не обов’язково сприяють 

досягненню оптимального рівня еквівалентності.  

Переклад культурно-специфічного тексту повинен відбуватися з 

урахуванням комунікативно-прагматичного і хронотопного аспектів.  

У сучасних працях з перекладознавства окреслено концепцію «невидимості» 

перекладача, від якої залежить досягнення «прозорості» текстових структур у 

мові перекладу. Водночас такий підхід не виключає можливості певного 

моделювання тексту оригіналу перекладачем відповідно до очікувань 

реципієнта.  

Часова дистантність оригіналу і перекладу позначається на практичному 

відтворенні культурно-специфічної лексики, в тому числі й реалій. Об’єктивні 

розбіжності між хронотопами реципієнтів текстів оригіналу та перекладу, 

зумовлені розведенням цих текстів у часі, посилюються на фоні динамічної 

природи культурно-специфічного лексикону мови, який має здатність до 

архаїзації. Цим зумовлений перехід від концепції «ідеального читача» до 

нових теорій. Окремі з них передбачають активну участь реципієнта в 

осмисленні тексту перекладу, розширення його фонових знань в умовах 

глобалізаційних процесів у суспільстві. 
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PROMOTING CREATIVE WRITING 

IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM 

 

The problem of classifying interactive teaching techniques used in the English 

language classroom is not a new one and takes an important place among the 

scientific research of Ukrainian and foreign scientists. At the same time 

implementing techniques, which can promote and enhance future philologists’ 

creative writing skills, requires further development. Thus, the main purpose of the 

following abstract is to share experience and to consider a «Diamante poem writing» 

technique provided by teachers of the department of Romance and Germanic 

languages and translation of National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine. Let us discuss it in more detail. 

Although contemporary scholars believe that creative writing skills are not innate 

ones they agree that using definite creative writing techniques in the English 

language classroom can provide students with the opportunity to practice and 

develop them.  

While teaching «Practical Course of the English language» and «Practical 

Grammar of the English language» to future philologist, teachers can implement a 

creative writing technique which is called «Diamante poems writing» into their 

English language classrooms. Taking into consideration that «reading and writing 

diamante poems is a good way to encourage your students to think about words and 

their relationships [2, p. 9]», teachers can use this technique in order to enrich 

students’ English language vocabulary, to revise some grammar material and to 

develop their creating writing skills.  

The rules of writing diamante poems are very simple. Poets usually use them to 

write about two opposite or related subjects: 

WORD A 

2 adjectives (referring to word A) 

3-ing verbs (referring to word A) 

2 nouns (for word A), transition noun, 2 nouns (for word B) 

3-ing verbs (referring to word B) 

2 adjectives (referring to word B) 

WORD B  



184 

The process of writing diamante poems should be arranged in a special way. At 

first, you have to ask your students to read the sample poem and analyze the 

connection between its first and the last words. Then, together with your students 

choose two related or opposite words which can be used as subjects for writing a 

diamante poem. After the subjects have been chosen, ask your students to 

brainstorm words (parts of speech) associated with them and to fill in the cluster 

diagrams or write them down in columns [1]. When students are ready with their 

cluster diagrams you can challenge them to create their own diamante poems [1]. 

To make this activity more interesting teachers can offer their students either to 

add a transition noun in the fourth line or two describing phrases in order to unite the 

opposite subjects or to show the differences between the related subjects [1; 2; 3].  

«Diamante poems writing» technique has its advantages and disadvantages. 

Among its advantages, adaptability takes a special place as teachers can ask their 

students to compose poems on any topic.  

Among disadvantages, teachers usually recap noise and time-consumption as it 

takes much time and effort to brainstorm the words, write them down and compose 

poems.  

However, despite its disadvantages, promoting a «Diamante poems writing» 

technique in the English language classroom assists the development of students’ 

mental faculties and establishes favourable conditions for enhancing their creative 

writing skills. Moreover, it enables students to collect ideas in a creative and 

uninhibited way and teaches them to work successfully individually, in small groups 

or in teams. 
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КОРПУСИ ТЕКСТІВ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Корпусна лінгвістика є розділом комп’ютерної лінгвістики, що займається 

розробкою й використанням лінгвістичних корпусів (корпусів тексту) із 

застосуванням комп’ютерних технологій. Корпусна лінгвістика – це новий 

напрям у лінгвістичній науці, що дозволяє досліджувати реальне використання 

мовних одиниць. Корпусна лінгвістика, як окремий розділ, оформилась у першій 

половині 90-х років. Про популярність та інтенсивність розвитку корпусної 

лінгвістики свідчить як чимале число теоретичних і технологічних праць, 

підручників так і самих корпусів (див.напр. Х. Кучера (Francis, Kucera 1979),  

У. Френсіс (1983), Д. Байбер (Biber 1990, 1992) Дж. Синклера (Sinclair 1994),  

В. Тойберта (Teubert 2000), Ґ. Кеннеді (Kennedy 1998), Н. Іде (2000), М. Банько 

(Bańko 1994-1996; 2003), T. Ерявець (Erjavec 2001), Й. Гаїч (Hajič 1998),  

А. Баранов (2001), С. Шаров (2002), В. Широков (2005) та ін.). Для 

лінгвоукраїністики побудова корпусів перебуває на початковому етапі розвитку 

та базується як на теоретичних положення, розроблених для інших національних 

мов, зокрема для англійської (Brown Corpus, British National Corpus, СОСА), 

французької (FRANTEXT), чеської (Českэ Nаrodny Korpus), польської (Korpus 

Państwowego Wydawnictwa Naukowego) та російської (Большой корпус русского 

языка, Национальный корпус русского языка), так і на працях українських 

комп’ютерних лінгвістів, які розглядають проблеми співзвучні з проблематикою 

корпусного мовознавства, Т. Грязнухіної (1983), Н. Дарчук (2000),  

Є. Карпіловської (2003), Н. Клименко (1990), В. Перебийніс (1981) В. 

Русанівського і Н. Клименко (1995), Пещак (1999) та ін. Українським мовно-

інформаційним фондом НАН України під керівництвом О. Демської-

Кульчицької вже створено Український національний корпус та у тестовому 

режимі працює Корпус текстів української мови. Створення корпусу англійської 

мови є вкладом до міжнародного проекту International Corpus of Learner English, 

який діє при Центрі англійської корпусної лінгвістики, Бельгія.  

Лінгвістичний корпус зазвичай тлумачать як великий, поданий в електронній 

формі, уніфікований, структурований, розмічений масив мовних даних, що 

призначений для розв’язування конкретних лінгвістичних задач. Корпус текстів 

репрезентований колекцією текстів, що зібрана за певним принципом 

(наприклад, за жанром, за автором), у якій всі тексти розмічені, тобто – це великі 

структуровані набори текстів. Водночас корпус мови традиційно розуміють як 

інформаційно-довідкову систему, що базується на зібранні текстів. Основною 

одиницею корпусу можуть бути слова, основи (корені), речення. Нині існують 

сотні різних корпусів для різних мов. У поняття корпус входить і програма – 

система управління текстовими лінгвістичними даними.  

Існують і різні типи корпусів, що визначаються тими прикладними 

завданнями, для яких вони створюються. Наприклад, якщо ознакою класифікації 
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є жанр, то існують літературні, фольклорні, драматургічні, публіцистичні 

корпуси. Прикладом публіцистичного корпусу може бути корпус текстів з газет. 

За типом мовних даних корпуси діляться на письмові, усні й змішані. В усних 

корпусах передбачена тільки усна мова. Перший корпус усної мови Лондон Лунд 

розроблявся з 1959 р., а комп’ютерний варіант був готовий в 1979 р.  

Користувачів корпусів (в першу чергу лінгвістів), як правило, цікавить не зміст 

конкретних текстів, а приклади використання тих чи інших мовних елементів і 

конструкцій, де корпус текстів представлений текстами в електронній формі, які 

призначені не для читання, а для з’ясування найрізноманітніших питань 

пов’язаних з мовою. Корпуси текстів, таким чином, є вихідним матеріалом для 

отримання необхідної лінгвістичної інформації. Письмові сукупності текстів 

можуть бути використані для розв’язування великої кількості лінгвістичних 

задач в лексикографії, лексикології, граматиці, при автоматичному перекладі, в 

навчальних цілях тощо. Корпус дозволяє отримувати статистичну інформацію 

про мовні одиниці та в зручній формі подати користувачу. Зокрема, на основі 

корпусів можна отримати дані про частоту словоформ, лексем, морфем, 

визначати стійкі словоформи (пари слів, що зустрічаються разом), прослідкувати 

зміну частот і контекстів у різні періоди часу  

Сьогодні лінгвіст, що має доступ до корпусу може навести приклади слова чи 

словосполучення з мільйонів слів тексту за кілька секунд, тобто пошук в корпусі 

для будь-якого слова дозволяє побудувати конкорданс – список використань 

даного слова в контексті з посиланням на джерело.  

Можна вважати, що конкорданс є більш складним типом словників. У них 

кожна словоформа характеризується частотністю використання мовних одиниць, 

номером сторінки, номером рядка. Крім цього вони надають інформацію про 

контекст використання мовних одиниць. Як правило контекст містить три 

речення – це речення, в якому зустрілась ця словоформа, а також ще речення, що 

знаходяться перед та після цього речення. Припускають, що такий контекст є 

достатньо повним. Конкорданси дозволяють здійснювати пошук слова або 

словоформ по всій базі, здійснювати звернення до тієї частини тексту, де було 

знайдено це слово виводити цю інформацію на екран.  

Корпуси є джерелом й інструментом лексикографічних робіт з підготовки 

різних історичних і сучасних словників і граматик. Наприклад, корпуси 

використовуються при укладанні частотних словників. Словники можуть 

створюватися і змінюватися значно швидше.  

Лінгвісти-теоретики використовують корпуси, як базу для перевірки своїх 

гіпотез і доведення своїх теорій. Корпуси можуть використовувати 

літературознавці, редактори, історики, соціологи та ін.  

Серед існуючих лінгвістичних корпусів Британський національний корпус є 

одним із великих еталонних корпусів (сайт http://corpus.bуu.edu).  

У ньому міститься 100 млн. слів англійської письмової та усної мови. Всі тексти 

цього корпусу сегментовані за реченнями. Письмовий підкорпус складає 90% 

усього корпусу і містить художню, документальну прозу, газети, періодичні 

наукові видання і журнали, популярну наукову фантастику, опубліковані й 

неопубліковані листи тощо.  
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Корпус сучасної американської англійської мови (Corpus of Contemporary 

American English) – найбільший корпус англійської мови, що знаходиться у 

вільному доступі. Він розміщений на сайті http://corpus.bуu.edu/coca і на початок 

2013 р. містив 450 млн. слововикористань (корпус безкоштовний, але треба 

пройти реєстрацію). Корпус базується на зібраннях художньої прози, популярних 

газет і журналів, наукової літератури, усної мови. Підкорпус усної мови 

складається з текстів сучасної англійської мови.  

Корпус німецької мови доступний за адресою http://www.idsmannheim.de/kl/ 

projekte/korpora/. За даними на березень 2013 р. містить більше 5 млрд. 

використань. Він оформлений як збірка окремих німецькомовних корпусів.  

Одними з найбільш відомих корпусів загального типу є Чеський національний 

корпус. З корпусом можна познайомитися на сайті http://www.korpus.cz.  

Національний корпус російської мови (створений в 2013 р.) розміщений на 

сайті http://www.ruscorpora.ru. Основний масив текстів охоплює період в 200 

років і містить більше 500 млн. слів. Користувачі отримують доступ до 

бібліотеки відео-, аудіо-, текстових матеріалів, інтерактивних тематичних курсів, 

набору тренувань, тематичних глосаріїв.  

Корпус текстів української мови побудований як інформаційно-довідкова 

система. Він розміщений на сайті http://www.mova.info і містить 13 млн. 

словоформ. Система дає можливість переглядати частотні словники всіх текстів 

корпусу. Для цього треба знайти слово в корпусі, перейти на посилання 

«джерело» і на сторінці джерела побудувати частотний словник. Частотний 

словник можна сортувати за алфавітом та частотою.  

Для перекладачів корисними є паралельні корпуси перекладів. Завдання збору 

перекладів в одному місці є складним, оскільки формат книги дає обмежені 

можливості. По-перше, для того щоб читач мав переклади перед собою, потрібно 

визначити, які тексти знадобляться. Це може бути постійний вибір, але можуть 

знадобитися й інші переклади.  

Інша проблема полягає в розміщенні текстів. Книжковий формат дає 

можливість для ознайомлення двох, чотирьох текстів, що розміщені зліва 

направо на розвороті, або втиснуті в дві, три колонки на сторінці. Можна 

розмістити й інші переклади на наступних сторінках, але при цьому зросте об’єм 

книги.  

Щоб завдання зіставлення перекладів текстів було простішим необхідно текст 

добре структурувати. Кожен варіант перекладу розбивають на окремі ланки і їхні 

переклади розміщують не в колонках, а в рядках. При цьому відповідні 

фрагменти тексту знаходяться один під одним і дають користувачу повну й 

наглядну інформацію про подібність і відмінність варіантів перекладу.  

По-друге, оскільки на екран можна виводити скільки завгодно текстів,  

то в корпусі перекладів передбачена можливість вибору варіантів перекладу (їх 

потрібно відмітити галочками). 
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DEVELOPING STUDENTS’ RECEPTIVE SKILLS 

WITH THE HELP OF AUDIOBOOKS 

 

Everyone knows that today audiobooks are in great demand, especially in high 

schools. There is a variety of audiobooks for education and for leisure, which means 

that not only teachers use them but also people who want to spend their time both 

doing routine work and enjoying listening to their favourite literary pieces.  

What is an audiobook? Acording to Nancy Allmang, it is a “digital sound 

recording of book read aloud” [1]. Using such books at school means to give 

students a great opportunity to hear the speaker’s voice, who might be a native 

speaker or a professional narrator and compare with their own pronunciation; read 

the same text they have heard – in this process students will practice their 

pronunciation, enrich their vocabulary, and develop thoroughly.  

“Great changes with the introduction of interactive audiobooks, in which the 

listener/user may and can intervene with the story at pre-defined and user-selected 

points using an auditory user-interface” [2, 24].  

The goal of interactive audiobooks is to combine the narrative advantages of an 

oral storytelling with additional story-related interaction and game elements. The 

concept aims to combine complex narratives with game elements from adventure– 

and audio-only computer games. Using story-dependent interactions, players can 

influence the development of the plot and drive it in their own direction. The main 

advantages of such audiobooks are a non-linear story line, but also a varying degree 

of interaction.  

Using audiobooks as classroom activities, we can teach pupils receptive skills, 

both reading and speaking. “They are great for struggling and reluctant readers 

because they allow students to listen as well as read along with the text. Students can 

connect the words and sounds that they are listening to, with the words that they see 

in print” [5, 49].  

“Just as listening is the main source of language when pupils start to learn a 

language; print is the second main source. As pupils become better and better in the 

foreign language, the printed word becomes the main source of expanding and 

strengthening the language” [1; 4; 3] Yes, when pupils grow up, there is no need to 

force them reading any text; they know what they need and what things are 

important for them and their future. Reading is the language skill which is ‘easiest to 

keep up” [5, 49] – we are reading authentic books, newspapers, magazines in a 

foreign language to keep our mind fresh, to stimulate our knowledge; we read to 

speak well, to communicate with native speakers on different topics. It helps us to be 

intelligent. There is a variety of books, which open up other worlds to young 

children and youth. They make reading an enjoyable activity, which is a very 

important part of the language learning experience.  
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There are a lot of advantages of audiobooks for all students with all levels: e.g. to 

form good interpretive reading; to teach critical listening; to distinguish the humor in 

books; to give a read-aloud model; to evade unknown dialects or accents, Old 

English, and old-fashioned literary styles, etc.  

However, even with all the benefits of audiobooks, there are some disadvantages 

for listeners: first, the price of audiobook, which can be very expensive; second, 

tempo may be too fast or too slow for students’ comprehension; third, the narrator’s 

voice can be annoying or complicated for understanding, depends on the recording 

quality, etc.  

Teachers who use audiobooks during their lessons help students to be 

comprehensively developed personalities. This is the main point in the child’s 

development. All students on every level will enjoy English lessons and take part in 

different activities with great pleasure, if we, teachers, show them how to enjoy it. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ КОРОТКИХ 

ОПОВІДАНЬ ЯК СПЕЦИФІЧНА ПЕРЕДУМОВА НАВЧАННЯ УСНОГО 

СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

Розширити рамки і, певною мірою, реконструювати мовне середовище 

можливо через використання художніх текстів у процесі навчання. 

Країнознавчий потенціал художнього тексту, а саме характерна для 

художнього тексту велика кількість мовних та країнознавчих реалій 

англійської мови сприяє пізнанню студентами інокультурної дійсності, 

формуванню емоційного, позитивного відношення до країни і народу, мова 

якого вивчається. Великий соціокультурний потенціал художнього тексту 

виступає змістовною та мотиваційною основою для розвитку навичок і вмінь 

усного спонтанного мовлення.  

Поняття «непідготовленості» мовленнєвого акту багатоаспектне і різними 

вченими розглядається по-різному. Cлідом за М. С. Обносовим ми 

розглядаємо усне спонтанне мовлення як психолінгвістичне явище [1]. Ми 

погоджуємося з ним, що спонтанне мовлення є психологічним явищем, 

оскільки це природній мовленнєвий акт, «необхідність виконання якого 

обумовлюється реальними комунікативними потребами людей» – їх бажанням 

щось повідомити або отримати якусь інформацію про предмети та явища 

дійсності, які їх оточують.  

Одночасно, спонтанне мовлення є лінгвістичним явищем, оскільки 

«функціювання його механізмів можливо лише на базі тієї чи іншої конкретної 

мови».  

Таке визначення усного спонтанного мовлення є суттєвим, тому що 

навчання студентів усного непідготовленого мовлення на матеріалі 

художнього тексту будується як взаємопроникний процес психологічних та 

лінгвістичних мовленнєвих механізмів студента. 

 Вибір саме коротких оповідань для навчання усного спонтанного мовлення 

обумовлений, по-перше, тезаурусом студентів початкового етапу навчання; 

по-друге, необхідність використання коротких оповідань для навчання 

студентів усного спонтанного мовлення безпосередньо пов’язана з якісними 

параметрами художнього тексту; по-третє, вибір коротких оповідань для 

навчання усного спонтанного мовлення студентів на початковому етапі 

обумовлений задачами комунікативної діяльності студентів в аспекті 

використання інформації художніх текстів. Розвиток навичок та вмінь усного 

спонтанного мовлення на матеріалі художнього тексту передбачає активну 

роботу з текстом. Однак неадаптований художній текст – це складна 

структура, в якій органічно поєднуються його зовнішня (формальна) та 

внутрішня (смислова) організація і розуміння якої вимагає від студента 

значних інтелектуальних зусиль. Короткі оповідання характеризуються 
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простотою і лаконічністю, і тим самим забезпечують миттєве сприйняття 

оповідання, що є стимулом для розвитку усного спонтанного мовлення.  

Соціокультурна інформація в художньому тексті виражена як експліцитно 

за допомогою мовних засобів, так й імпліцитно, у формі образів і уявлень, які 

реалізуються через мовні реалії.  

Змістовна і смислова інформація соціокультурного характеру виступає 

спонукальною передумовою, яка забезпечує володіння «реальною 

комунікацією». Інформація про життя народу, про його національний 

характер, самосвідомість та менталітет сприяє формуванню вміння 

здійснювати свою мовленнєву поведінку у відповідності до головних 

особливостей соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається.  

Інформація соціокультурної спрямованості у художньому тексті складається 

з двох функцій, важливих в аспекті навчання усного спонтанного мовлення:  

1) еталонної функції, яка співвідноситься з лексиконом студентів;  

2) стимулювальної функції, яка співвідноситься з прагматиконом студентів.  

Соціокультурна інформація виконує в оповіданні роль тла для власне 

естетичної інформації і може розглядатися як її невід’ємна частина, тобто 

інформація соціокультурної спрямованості певною мірою містить той 

потенціал впливу на читача-студента, який вповні забезпечує естетична 

інформація. Сприйняття студентом соціокультурної інформації як частини 

інформації естетичної спроможне викликати у нього емоційну реакцію і, 

унаслідок, забезпечити запуск механізму думки-мовлення.  
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Модернізація змісту освіти в Україні на сучасному етапі розвитку 

суспільства пов’язана з інноваційними процесами в організації вивчення 

іноземних мов [2; 4]. Відомо, що інноваційний процес – це комплексна 

діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню 

нововведень [2; 3]. Інноваційне середовище – педагогічно доцільно 

організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного 

ресурсу особистості; інтегрований засіб накопичення і реалізації 

інноваційного потенціалу освітнього закладу [4, 23].  

Кожен викладач повинен намагатися організовувати інноваційний процес 

під час навчальної діяльності таким чином, щоб створити сприятливе 

навчальне середовище, в якому теорія і практика студентів засвоюється 

одночасно.  

Останніми роками все частіше постає питання доцільності вживання нових 

інформаційних технологій, а саме не лише нових технічних засобів, але і 

нових форм і методів викладання, нових підходів до процесу навчання. 

Основною метою вивчення іноземної мови є формування і розвиток 

комунікативної культури студентів, навчання практичному опануванню 

іноземної мови.  

Сучасні педагогічні технології як от навчання у співпраці, проектна 

методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів 

допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід до научіння, 

забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням 

здібностей студентів, їх рівня знань.  

Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках 

іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; 

вивчення діалогічної і монологічної мови; вивчення специфіки писемного 

мовлення; відпрацювання граматичних явищ.  

Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа 

Інтернет створює умови для здобуття будь-якої необхідної студентам і 

викладачам інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: 

народознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів та ін.  

На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілу 

низку дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання; 

удосконалювати уміння писемного мовлення; поповнювати словниковий запас 

студентів; стимулювати мотивацію студентів до вивчення англійської мови.  

Крім того, робота, спрямована на вивчення можливостей Інтернет-

технологій, розширює світогляд студентів, допомагає в налагодженні ділових 

зв’язків і контактів зі своїми ровесниками в англомовних країнах. Студенти 
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можуть брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що 

проводяться в мережі Інтернет, переписуватися з ровесниками з інших країн, 

брати участь в чатах, відеоконференціях тощо.  

Однією з основних вимог, що ставлять до вивчення іноземних мов з 

використанням Інтернет-ресурсів, є створення взаємодії на уроці, що прийнято 

називати в методиці інтерактивністю. Відомо, що одним з основних 

методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово «інтерактив» 

прийшло до нас із англійської мови (interаct від «inter» – взаємний і «act» – 

діяти). Інтерактивне навчання – це навчання, засноване на діалогічному 

мовленні, під час якого здійснюється взаємодія викладача і студента, при 

цьому вони – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання і не домінують один 

над іншим. У таких умовах, студенти швидше привчаються бути 

демократичними, сміливо спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, 

приймати обґрунтовані самостійні рішення. Інтерактивність – це «об’єднання, 

координація і взаємодоповнення зусиль комунікативної мети і результату 

мовними засобами». Навчаючи справжній мові, Інтернет допомагає у 

формуванні умінь і навиків розмовної мови, а також у вивченні лексики і 

граматики, забезпечуючи справжню зацікавленість, а, отже, ефективність. 

Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і змушує 

студентів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови.  

Упровадження інформаційних технологій у навчальний процес значно 

урізноманітнює процес сприйняття і відбору інформації. Завдяки комп’ютеру, 

Інтернету і мультимедійним засобам студентам надається унікальна 

можливість опанування великого об’єму інформації з її подальшим аналізом і 

сортуванням. Значно розширюється і мотиваційна основа навчальної 

діяльності. В умовах використання мультимедіа студенти отримують 

інформацію з газет, телебачення, самі беруть інтерв’ю і проводять телемости.  

Для того, щоб викликати інтерес в студентів до вивчення іноземної мови, 

ми, викладачі англійської мови, повинні шукати нові, цікаві і результативні 

форми і методи навчання. Ми розуміємо, що підвищення ефективності 

навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання 

різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а 

також від активізації всього навчального процесу. Під терміном «методи 

навчання» розуміють упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності 

викладача й студентів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань. 

У прцесі навчання потрібно використовувати такі інтерактивні методи, які  

а) стимулюють студентів до творчої, результативної роботи; б) активізують 

студентів і допомагають їм стати розкутими, досягти успіху, при цьому не 

порушують поведінку в аудиторії.  

Основним завданням вищої школи є створення інноваційного простору з 

метою розвитку гармонійної цілісної особистості, де у центрі уваги – студент з 

його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями. У сучасний 

період нашого життя, тобто в умовах розбудови державності, гуманізації та 

демократизації суспільства, перспективними уважаємо такі науково-практичні 
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розвідки, які сприяють формуванню інтелектуальної, соціально активної, 

творчої особистості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

В умовах розширення міжнародних зв’язків України з європейськими 

країнами і США, підвищення якості та доступності освіти, збільшення динаміки 

академічної мобільності викладачів та студентів зростає необхідність у 

підготовці фахівців, які б володіли іноземною мовою на рівні достатньому для 

спілкування з носіями мови у різних сферах життя. Згідно Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти випускник четвертого курсу мовного вищого 

навчального закладу (ВНЗ) повинен володіти діалогічним мовленням на рівні 

С1.2 та монологічним – на рівні С2.1 [1]. Відповідно до цих рівнів випускник-

бакалавр, продукуючи діалогічне мовлення, має вміти брати участь у дискусії та 

обміні думками, розпочинати, продовжувати та завершувати бесіду, вживаючи 

усномовленнєві формули, використовувати засоби невербальної поведінки, 

спілкуватися спонтанно, підпорядковувати мову ситуації спілкування та знати 

засоби зв’язку, використовувати у мовленні ідіоми, сталі вирази, лінгвістичні та 

методичні терміни. Продукуючи монологічне мовлення, студент повинен вміти 

робити презентації, аргументувати факти, думки, будувати висловлювання 

відповідно до контексту, ступеня офіційності, формулювати думку спонтанно, 

логічно, аргументовано [1].  

Орієнтація навчального процесу на результат створила умови для домінування 

компетентнісної моделі організації навчання іноземної мови у ВНЗ. Процес 

формування комунікативної компетентності в усному мовленні вимагає 

створення ситуацій практичного використання іноземної мови як інструменту 

для міжкультурного пізнання та взаємодії. У цьому зв’язку виникає необхідність 

інтеграції у навчальний процес нових форм та методів навчання, що дозволить 

студентам ефективніше формувати необхідні компетентності.  

Інформатизація освіти створила передумови для використання різних форм 

синхронної Інтернет-комунікації при формуванні комунікативної компетентності 

студентів в усному мовленні.  

Проаналізувавши співвідношення видів електронного зв’язку та навчання 

різним видам мовленнєвої діяльності [2, 48], ми дійшли висновку, що основними 

засобами, які сприяють формуванню комунікативної компетентності в усному 

мовленні є Skype, Webquest, ooVoo, YouTube, відео-конференція. Розглянемо 

деякі з них.  

Skype є популярним у навчанні іноземної мови і використовується для 

організації спілкування між двома та більше особами, які знаходяться в різних 

кутках планети. Для ефективного спілкування в режимі Skype студенти повинні 

володіти відповідними фоновими знаннями, навичками та уміннями. Заняття з 

використанням Skype повинно охоплювати три етапи:  
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– підготовчий, реалізація якого здійснюється в аудиторії під керівництвом 

викладача. Цей етап може складатися із циклу занять за певною темою і мати на 

меті підготовку студентів до комунікації з носіями мови чи студентами інших 

ВНЗ. Завдання викладача полягає у: а) знайомстві з правилами спілкування у 

чаті; б) тренуванні лексико-граматичного матеріалу до теми, поповненні фонових 

знань, ознайомленні із ідіомами, реаліями; в) обговоренні запропонованих 

запитань та можливих відповідей англомовних гостей;  

– спілкування у Skype має на меті практикування студентів в усному 

мовленні в межах певної теми та запис отриманої інформації;  

– завершальний етап передбачає оцінювання викладачем та студентами 

результатів спілкування, аналіз помилок.  

Web quest передбачає проведення проекту за участю всіх студентів. Спочатку 

студенти знайомиться з загальними відомостями по темі. Потім студенти 

поділяються на підгрупи, й кожній підгрупі представляють один аспект для 

вивчення й обговорення. Викладач повинен підібрати ресурси мережі Інтернет 

для кожної підгрупи. Після обговорення конкретної проблеми студенти 

перегруповуються так, щоб в новостворених підгрупах було по одному 

представнику від первинних підгруп, і продовжують обговорення. У процесі 

обговорення вони повинні висловити свою власну думку, прогнозувати 

можливий подальший перебіг подій. У результаті, студенти повинні дати 

відповідь на одне загальне запитання дискусійного характеру.  

На основі ooVoo студенти можуть спілкуватися один з одним, розвиваючи 

уміння діалогічного та монологічного мовлення. Тематичний зміст діалогів та 

монологів визначається тематичним змістом програм з іноземної мови для 

студентів-бакалаврів. Тривалість та формат спілкування визначаються 

викладачем. Кожний студент на сервері ooVoo створює відео– або аудіо запис та 

відсилає іншому студентові. Після перегляду запису студенти можуть розмістити 

коментарі у чаті, записати та відіслати відео– або аудіо відповідь або 

організувати групове обговорення переглянутого повідомлення онлайн. Залежно 

від завдань після перегляду чи прослуховування повідомлень у своїх коментарях 

студенти можуть: 1) висловлювати свою думку; 2) погоджуватися/не 

погоджуватися з думкою автора повідомлення; 3) підкреслювати позитивні або 

негативні моменти у змісті презентації повідомлення. Викладач визначає 

алгоритм організації обговорення. 
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ASPECTS OF LEARNING OF THE ENGLISH BORROWINGS  

IN THE PROFESSIONAL SPEECH OF SPORTSMEN IN THE COURSE 

„UKRAINIAN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES” 

 

As it is known, the terminological system of any branch of knowledge consists of 

Ukrainian vocabulary and foreign borrowings. The terminology of physical 

education and sport is not an exception. A lot of Ukrainian linguists devoted their 

works to the research of the sports terminology (M. Panochko, I. Yankiv,  

V. Osinchuk, L. Bardina, L. Nazarenko, O. Borovska, N. Yurko, O. Matviyas A. and 

others). Among the scientific studies, we can distinguish those, that highlight the 

peculiarities of the penetration of foreign words into the sports terminology, their 

functioning in Ukrainian subsurface, the difficulties and peculiarities of translation 

and etc. However, researchers still ignored the applied aspect, especially the 

effectiveness and appropriateness of usage of scientific developments in sports 

terminology, in the courses of teaching specialized and general disciplines for 

students in the field of Physical Education and Sports.  

We believe that the subject of the course „Ukrainian language for professional 

purposes” allows more focus on sports terminology (on condition, that the 

educational program doesn’t provide particular course – terminology of specific 

profession). It can be done in the most effective way during the study of topics: 

language culture of written professional communication, Ukrainian terminology, 

translation and editing of scientific texts. Each of these topics will help to highlight 

the various aspects of foreign language terminology in physical education and sport. 

Let’s view in details the peculiarities of English sporting terminology on 

examples of each of the named topics. 

First of all it is necessary to start from the topic – content of Ukrainian 

professional vocabulary. According to various statistics the percentage ratio of 

national and foreign terms is 30 and 70 percent [2]. These proportions can be 

explained (and we pay the students’ attention on this) by specifics of origin of 

certain sports. England is the birthplace of many sports (football, basketball, tennis, 

golf, cricket, squash, snooker, etc.), that’s why, key names of the lexicon of these 

sports will be from foreign languages.  

During the studying of named subjects it’s necessary to explain for students two 

ways of appearance of new sports terms in the Ukrainian language, i.e.: adoption 

and adequate translation, by illustration them with examples for better 

understanding. At the same time, emphasize that we must not forget about the 

criteria of appropriateness of applying the foreign adoptions especially in the context 

of the functioning of a sport in Ukraine. According to linguists, „the longer a sport is 

developing in Ukraine, the more foreign-language terms are replaced by the native 

language lexemes” [1, p. 301], and therefore concentrate the attention on the needs 

of active usage of the specific Ukrainian lexicon. 
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One more group of foreign lexicon, which requires more detailed analysis is 

internationalisms. Criteria for their differentiation, specific of functioning in 

languages and features of usage in various sports are most expedient to explain by 

examples from several languages. 

Working on subject ways of creating terms allows students to understand the 

relations between the language donor and language recipient, such as: loss by 

lexemes (at penetration in the language of the recipient) direct meaning and 

acquirement the figurative meaning as well and gradually terminologization; 

creation terms by metaphor, transliteration, abbreviations, infixation; lexical-

semantic relationships between terms units (antonyms, synonyms, homonymy). 

Educational theme „Culture of professional speech” allows you to focus on the 

Ukrainian spelling rules, including correct writing of English adaptations and 

orthoepy, paying attention to the peculiarities of penetration and adaptation of 

foreign sports terms into Ukrainian language. 

In the context of studying the topic of translation and editing of professional texts 

we will more focus on „features of sports discourse in English and Ukrainian”  

[3, p. 265], types of translation, genre paradigm of texts which are translated. In such 

situations, we update the knowledge of English of the students (using 

interdisciplinary communications) and offer them to try themselves as a translator or 

editor of incorrectly translated texts. 

All the work with the English terminology of physical education and sports is 

impossible without using the lexicographical resources, therefore we should take an 

extra lesson to get acquainted with them at which explanatory and translation 

dictionaries will become the basis of English sporting terms. 

The traditional method of learning that allows to realize the personal approach to 

students, is a method of projects. It should be applied to perform independent work, 

where we suggest students to prepare reports about the English terminology of 

different sports, thematic groups of vocabulary of certain sports, the influence of 

historical conditions on the borrowing of the English terms, Ukrainian analogues to 

foreign terms in the context of increasing the quantity of national terms and so on. 

Thus, the course „Ukrainian language for professional purposes” allows you to 

get acquainted in details with the terminology of the chosen profession. A special 

role in this process belong to terminology experts, while the role of lecturer of the 

discipline is to use these achievements in the educational process.. 
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СУЧАСНІ АМЕРИКАНСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Сучасна вітчизняна педагогіка шукає нові парадигми виховання, тому їй 

цікаві наявні у світі педагогічні концепції. У даний час наукове зіставлення 

педагогічних систем і теорій в різних країнах має дві головні функції. Перша 

полягає в отриманні емпіричних даних і теоретичної інформації, яка допомагає 

міжнародним організаціям приймати рішення щодо розвитку освіти в різних 

країнах, надавати допомогу, координувати наукову діяльність різних країн. 

Друге завдання у вивченні зарубіжної педагогіки і школи полягає у 

забезпеченні перенесення досвіду на рідну землю. Вчені вважають, що знання 

педагогічної практики і науки різних країн, вивчення їх досвіду виховання 

допоможе вирішувати проблеми у власній країні, воно стимулює осмислення і 

оптимальну побудову своєї педагогічної системи.  

Очевидно, слід розумно ставити питання про взаємодію в галузі науки і про 

зближення систем освіти, щоб молодь могла навчатися як в Україні, так і за 

кордоном і щоб наша освітня система прогресувала, не втрачаючи її 

достоїнств і своєрідності [1, 35].  

Основними педагогічними концепціями, що спираються на відповідні 

філософські напрями, є прагматизм, неопозитивізм, екзистенціалізм, 

неотомізм, біхевіоризм [2, 45].  

Прагматизм – філософсько-педагогічний напрям, що виступає за зближення 

виховання з життям, досягнення цілей виховання в практичній діяльності. 

Засновники прагматичної філософії Ч. Пірс (1839-1914) і У. Джеме (1842-

1910) претендували на створення нової філософії, що стоїть поза ідеалізму і 

матеріалізму. Ідеї ранніх прагматистів розвинув американський філософ і 

педагог Дж. Дьюї (1859-1952). Він привів їх в систему, яку волів називати 

інструменталізмом. Головна сутність неопрагматичної концепції виховання 

зводиться до самоствердження особистості. Її прихильники (А. Маслоу,  

А. Комбс, Е. Келлі, К. Роджерс, Т. Браммельд, С. Хук та ін) посилюють 

індивідуалістичну спрямованість виховання.  

Неопозитивізм – філософсько-педагогічний напрям, що намагається 

осмислити комплекс явищ, викликаних науково-технічною революцією. 

Зародившись в надрах класичного позитивізму на етичних ідеях Платона, 

Аристотеля, Юма, Канта, новий напрям поступово зміцнів і отримав широке 

поширення на Заході. Нинішній педагогічний неопозитивізм найчастіше 

іменується «новим гуманізмом». Найвизначніші представники нового 

гуманізму і сциенизму – П. Хере, Дж. Вільсон, P.C. Пітері, А. Харріс,  

М. Уорнок, JI. Кольберг та інші.  

Головні положення педагогіки неопозитивізму наступні. Виховання 

повинно бути очищене від світоглядних ідей, бо соціальне життя в умовах 
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науково-технічного прогресу потребує «раціонального мислення», а не 

ідеології.  

Екзистенціалізм – впливовий філософський напрям, що визнає особистість 

вищою цінністю світу. Найвизначніші представники сучасної 

екзистенціалістичної педагогіки Дж. Кнеллер, К. Гоулд, Е. Брейзах (США),  

У. Баррет (Великобританія), М. Марсель (Франція), О.Ф. Больнов (ФРН),  

Т. Моріта (Японія), А. Фаллико (Італія) та багато інших, центром виховного 

впливу вважають підсвідомість: настрої, почуття, імпульси, інтуїція людини – 

це головне. А свідомість, інтелект, логіка мають другорядне значення.  

Неотомізм – релігійне філософське вчення, що отримало свою назву від 

імені католицького богослова Фоми (Томи) Аквінського (1225-1274). Розвинув 

французький філософ, визнаний глава неотомізму Ж. Марітен. Видатні 

представники католицької педагогіки: У. Каннингам, У. Макгакен(США),  

М. Казотти, М. Стефанини (Італія), В. фон Ловених (ФРН), Р. Ливигстон 

(Англія), Тобто Жильсон (Франція). Основні положення педагогіки 

неотомізму визначаються «подвійною природою» людини. Людина – єдність 

матерії і духу, а тому він одночасно і індивід, і особистість.  

Біхевіоризм – психолого-педагогічна концепція технократичного виховання, 

під яким розуміється виховання, що базується на новітніх досягненнях науки 

про людину, використанні сучасних методів дослідження його інтересів, 

потреб, здібностей, факторів, що детермінують поведінку. Класичний 

біхевіоризм, біля витоків якої стояв видатний американський філософ і 

психолог Дж. Уотсон, збагатив науку положенням про залежність поведінки 

(реакції) від подразника (стимулу), представивши цей зв’язок у вигляді 

формули «  – R». Необіхевіористи (Б.Ф. Скіннер, К. Халл, Е. Толмен,  

С. Пресси та ін.) доповнили її положенням про підкріплення, внаслідок чого 

ланцюжок формування заданої поведінки набув вигляду «стимул – реакція 

підкріплення». Таким чином, головна ідея необіхевіоризму стосовно 

виховання полягає в тому, що людська поведінка – керований процес [2, 87].  

У філософській і педагогічній літературі представлено досить велику 

кількість концепцій виховання і освіти, на основі яких розробляються 

педагогічні програми, системи навчання і виховання, що реалізуються в 

навчальних закладах.  

Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, але це і 

запорука успіху, майбутньої вдалої кар’єри студентів. Досягнення високого 

рівня володіння іноземною мовою неможливе без фундаментальної мовної 

підготовки у закладах освіти.. 
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