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Кафедре английской филологии – 85 лет!
С особым волнением и трепетом приступаю к написанию этой статьи,
в которой боюсь упустить основные аспекты работы нашей кафедры. Но главное,
хочу представить коллектив 32 единомышленников, которыми я искренне
горжусь! Они – яркое и успешное продолжение своих предшественников! Это –
творческие люди, которые, нередко забывая о себе, выполняют добросовестно
свои обязанности.
Кафедру возглавляю с 2005 года, а тружусь на ней уже более 33 лет. Никуда
из родного университета не уходила, поэтому, думаю, знаю своих коллег
достаточно хорошо. А о них, нынешних, есть что сказать! Опытные (даже еще не
имеющие солидного стажа) молодые преподаватели – грамотные, эрудированные,
высококлассные

специалисты.

Доказать?

Пожалуйста!

Е. С. Найдину,

А. В. Пахаренко, И. А. Котову, В. В. Кукушкина приглашают возглавлять жюри
всеукраинских олимпиад студентов, научных конкурсов различных рангов,
руководить работами МАН (О. К. Лобову), ЗНО (И. Ю. Набокову), вести
секционные

заседания

на

престижных

конференциях

(А. Н. Пшеничных,

Т. К. Варенко), в том числе и на нашем международном форуме «Сучасна
англістика», который проводится уже в шестой раз (члены оргкомитета: профессора
Е. В. Бондаренко,

Е. И. Морозова,

Л. В. Солощук,

доценты

Е. Д. Нефёдова,

Ю. В. Матюхина, В. В. Кукушкин, А. Н. Пшеничных, О. К. Лобова, М. В. Котов,
преподаватели И. А. Котова, Е. С. Найдина, Ю. В. Клименко, Я. Л. Ковалевская,
С. А. Тарасова, Ю. С. Скрынник). Бессменным вдохновителем Форума является
доц.

А. В. Легейда,

которая

«дирижирует»

подготовкой

информлистов,

публикацией тезисов, программы, организацией встреч наших гостей. Ежегодно
проводим форумы студентов 3-4 курсов: «Форум молодих англістів: перші кроки
до відкриття» (отв. – соискатель Ю. В. Клименко) та «Бакалаврські читання: форум
молодих англістів» (отв. – доц. А. Н. Пшеничных). Сегодня на кафедре трудятся
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14 кандидатов наук (Т. К. Варенко, С. А. Виротченко, О. Г. Зверева, М. В. Котов,
В. В. Кукушкин, А. В. Легейда, О. К. Лобова, Ю. В. Матюхина, И. И. Морозова,
И. Ю. Набокова, Е. Д. Нефёдова, Э. Г. Паповянц, А. Н. Пшеничных, О. А. ЧерноволТкаченко), 5 докторов наук (Е. В. Бондаренко, Е. И. Морозова, В. А. Самохина,
Л. В. Солощук, И. С. Шевченко), 11 соискателей и аспирантов (В. С. Билык,
О. А. Гужва, Ю. В. Клименко, Я. Л. Ковалевская, И. А. Котова, А. В. Пахаренко,
Е. С. Найдина, Ю. С. Скрынник, С. А. Тарасова, О. В. Кузнецова, Е. В. Шпак),
у которых за плечами – публикации в престижных научных журналах, опыт участия
в конференциях, в лингвистических и методических семинарах. Е. В. Шпак
готовится к защите кандидатской диссертации. В 2014 г. в рамках V юбилейного
Форума мы опубликовали коллективную монографию “Omnes et Singulos: посередництво мови у дискурсивній [спів]творчості”. Это – результат творчества молодых кандидатов наук (Е. Н. Благодарной, Т. К. Варенко, С. А. Виротченко, В. В. Кукушкина, А. В. Легейды, И. И. Морозовой, Е. Д. Нефёдовой, А. Н. Пшеничных,
О. А. Черновол-Ткаченко). 4 докторские диссертации защищены в 2005-2014 годах
(Е. В. Бондаренко, Е. И. Морозовой, В. А. Самохиной, Л. В. Солощук). Кандидаты
и доктора наук ежегодно оппонируют кандидатские и докторские диссертации
в специализированных советах Украины (Киев, Одесса, Херсон, Запорожье и др.).
Наши ученые являются членами советов по защите кандидатских и докторских
диссертаций, возглавляют научные школы факультета. О новых направлениях
исследований в своих докторских диссертациях заявляют С. А. Виротченко,
А. В. Легейда, И. И. Морозова, Е. Д. Нефёдова, А. Н. Пшеничных. Уже сегодня
ведущие ученые Украины и зарубежья ссылаются на их работы.
Учебно-методическая деятельность – это также огромный труд всего нашего
коллектива и, конечно, зав. циклами 1-5 курсов (И. И. Морозовой, О. А. ЧерноволТкаченко, И. Ю. Набоковой, Е. Д. Нефёдовой, Е. В. Шпак, Е. В. Бондаренко). Очень
непросто обеспечить высококлассное преподавание по четырем аспектам
английского языка на пяти курсах, на каждом из которых до 12 групп студентов
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филологического и переводческого отделений. Мы работаем по авторским
программам и пособиям, подготовленным с уклоном в коммуникативную сферу
(“A Way to Success” (В. С. Кузьмина, Т. К. Меркулова), “Fields of Vision”
(А. В. Легейда,

Е. И. Морозова,

(В. С. Кузьмина,

В. А. Самохина),

И. Ю. Набокова,

Е. В. Шпак),

пособиям

по

грамматике

аналитическому

чтению

(Е. В. Бондаренко, Е. И. Морозова), устной практике и домашнему чтению
(Э. Г. Паповянц, И. Ю. Набокова, Е. В. Шпак, Е. В. Бондаренко, Т. К. Варенко,
И. И. Морозова, О. А. Черновол-Ткаченко) и др. Любим классический учебник
В. Д. Аракина, который в курсах аналитического чтения и устной практики
расширяет когнитивную филологическую базу студентов – это хороший «учитель»
по изучению творчества современных писателей и классиков! Он действительно
«учит» филолога! Смело переходим на компьютерное обучение. В этом году
коллектив занял II место по университету в рамках конкурса кафедр на лучшее
методическое обеспечение учебного процесса по направлению «Розвиток вебкомунікаційних

технологій

проф. Е. В. Бондаренко,

доц.

«Викладач-студент»».
А. Н. Пшеничных

Доц.

активно

Т. К. Варенко,
внедряют

веб-

коммуникации в учебный процесс.
На 2-5 курсах в учебный процесс подключаются теоретические курсы
и спецкурсы, курсовые и дипломные работы. Теоретические курсы и спецкурсы –
тоже авторские («Лингвокультурология юмора Великобритании и США»
(проф. В. А. Самохина),
(доц. Т. К. Варенко,

«Социокультурная

доц. Ю. В. Матюхина),

панорама

«Современная

англосферы»
методика

линг-

вистических исследований когнитивных, коммуникативных и дискурсивных
явлений» (проф. В. А. Самохина, проф. Е. В. Бондаренко, доц. А. Н. Пшеничных),
«Когнитивно-коммуникативный подход к английскому языку» (проф. Е. И. Морозова,

проф. Л. В. Солощук),

«Лингвистические

конституентов» (проф. В. А. Самохина).
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проблемы

текста

и

его

Ежегодно мы проводим «День кафедры», за успехи в работе вручаем
преподавателям грамоты и подарки в номинации «Людина року», отмечаем дни
рождения, проводим конкурсы стенгазет, выпускаем газету «Лови момент,
студент!». Рядом с нами – активные студенты (С. Тарасова, Е. Калацкая,
М. Бигун, М. Бучек, Ю. Веденикина, К. Великая, Р. Московченко, Н. Ивченко).
Кафедра трудится, отдыхает, развивается! Этому нас научили наши старшие
коллеги, которые и сегодня в активном строю – Э. Г. Паповянц, Е. И. Морозова,
В. С. Кузьмина. Мы берем пример с этих ученых, преподавателей, методистов.
По количеству различных «собраний», наверное, мы на первом месте – члены
Совета по защите докторских диссертаций (И. С. Шевченко, Л. В. Солощук,
В. А. Самохина, И. И. Морозова, Е. И. Морозова, Е. В. Бондаренко); члены ученого
совета факультета (В. А. Самохина, Л. В. Солощук, М. В. Котов, И. И. Морозова,
О. А. Черновол-Ткаченко);

член

ученого

совета

ХНУ

(В. А. Самохина);

руководители аспирантов и соискателей (Е. В. Бондаренко, Е. И. Морозова,
И. И. Морозова, В. А. Самохина, Л. В. Солощук, И. С. Шевченко). Направления
исследований – самые разные – анализ дискурса, концепты, юмор, невербальная
коммуникация, интертекстуальность, методика высшей школы.
Связям со школами и профориентационной работе уделяем большое
внимание (отв. – Е. В. Бондаренко, В. С. Кузьмина, В. В. Кукушкин). Наши
студенты побеждают на научных университетских и всеукраинских конкурсах
(Оля Кривенкова, Катя Великая, Юля Веденикина, Света Тарасова).
У всех преподавателей есть свои поручения: например, Ольга Легуцкая –
секретарь кафедры, а Юлия Скрынник – материально ответственная, Виктория
Билык отвечает за организацию методических семинаров, Оля Гужва – профорг,
Оля Кузнецова – ответственная за повышение квалификации преподавателей,
Оксана Лобова – за методическую работу. Наши молодые кандидаты наук
являются

дублерами

профессоров,

читающих

теоретические

курсы

(М. В. Котов, О. К. Лобова, А. Н. Пшеничных). Они настолько профессионально
подходят к этому делу, что опасаться за качество лекций не приходится.
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Мы помним доцентов Т. Ф. Локшину и О. И. Денисова, рано ушедших
из жизни. Это были требовательные, знающие специалисты, которые учили нас,
студентов, грамматике, аналитике, устной практике английского языка. Много
лет работали на кафедре С. Г. Мащенко и Т. К. Меркулова – методисты,
применяющие свой богатый педагогический опыт в студенческих группах.
Как-то Эмилия Георгиевна Паповянц сказала: «Только вдумайтесь: за этим
перечислением деятельности нашей кафедры стоит колоссальный труд, энергия,
время». Это так. Но без этого труда тем, кто работает здесь, трудно представить
свою жизнь!
Мы все сегодняшние – последователи наших коллег вчерашних. Они все
с нами, и мы равняемся на них. Вот краткая справка:
Заведущие кафедрой:
1. 1949-1961 – к.ф.н., доц. Б. С. Хаймович
2. 1961-1971 – к.ф.н., доц. Б. И. Роговская
3. 1971-1980 – к.ф.н., доц. Ю. М. Ткаченко
4. 1980-1982 – к.ф.н., доц. Ю. Ф. Ещенко
5. 1982-1991 – к.ф.н., доц. Э. Г. Паповянц
6. 1991-2000 – к.ф.н., доц. Е. В. Тарасова
7. 2000-2003 – к.ф.н., доц. Л. В. Солощук
8. 2003-2004 – и. о. зав. каф., ст. преп. С. Г. Мащенко
9. 2005 – по с/д – докт. филол. н., проф. В. А. Самохина
С юбилеем, друзья! Пусть будет много новых свершений!
В. А. Самохина
заведующая кафедрой английской филологии
доктор филологических наук
профессор
академик АН ВО Украины
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ПРИВАТНІ НІМЕЦЬКОМОВНІ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ
ЯК СОЦІОЛІНГВАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
Беззубова О. О. (Київ)
Проникнення

новітніх

інформаційно-комунікаційних

технологій

у всі суспільні сфери життя обумовлює глобалізацію системи комунікацій.
Кардинальні зміни в суспільстві найкраще простежувати в коеволюції з тими
історичними типами спілкування, які поетапно панують в конкретно-історичному
просторово-часовому континуумі [4]. Наприкінці XX – на початку XXI століття
Інтернет- та мобільна комунікації відкрили широкі можливості спілкування.
Популярність мобільної смс-комунікації пояснюється її функціональністю
та демократичністю. SMS – один із самих демократичних сервісів нашого віку.
В цілому вже можна говорити про SMS як про соціокультурний феномен [1].
Смс-повідомлення

стрімко

перетворилися

на

релевантну

складову

міжперсонального спілкування. Приватними смс-повідомленнями обмінюються
з товаришами, друзями / подругами, коханим / коханою, батьками, членами сім’ї
та колегами. Наприклад, текст приватного німецькомовного смс-повідомлення,
розуміння якого забезпечують дружні відносини адресанта і адресата смскомунікації,

спільність

їхньої

апперцепційної

бази

та

ситуативність

комунікативного акту: Sry tut mir leid. Ich habs voll vergessen. Ich denke lass
uns getrennt schenken. Tina bekommt dann drei geschenke da freut sie sich auch. Lg
У приватній німецькомовній смс-комунікації відбувається ретрансляція
становлення

та

екзистенції

індивіда

в

соціумі.

Мовці

в

технічно-

опосередкованому просторі смс-комунікації обговорюють актуальні для них
теми, як: здобуття освіти, що включає «навчання в школі», «навчання
в університеті»; виконання трудової діяльності: «робота»; проведення дозвілля:
«вечірки», «шопінг», «алкоголь», «секс», «паління», «наркотики»; інтереси
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та хобі: «музика», «футбол», «комп’ютери» і т. д. Тексти приватних
німецькомовних смс-повідомлень мають соціально-суспільну природу –
показують опис та сприйняття мовцями реальності, їхній внутрішній стан,
зокрема почуття, емоції та переживання. Наприклад: Mir geht es gut!
Bin betrunken, bald zu Hause, 27 (!!!) und es ist Sommer (auch wenn es kalt ist).
Denke an dich, alles, alles, alles gute! Deine S.
Відбір мовних засобів для продукування приватного німецькомовного
смс-повідомлення залежить від комунікативного призначення та тематичної
спрямованості тексту. Із всього лексичного складу мови мовна особистість
обирає

саме

ті лексичні

одиниці,

які відтворюють її спосіб життя

та світобачення. Мовна особистість виражається в мові (текстах) та через мову
[3, с. 38]. Авторський або індивідуальний стиль автора виявляється в самому
факті вибірковості, перевазі певних лексичних, морфологічних, синтаксичних,
фонетичних засобів. Стиль як модель мовлення є базою для існування
індивідуальних особливостей стилю кожного індивіда [2, с. 5]. В текстах
приватних німецькомовних смс-повідомлень, які належать різним авторам /
мовцям, превалює неформальний та грубий стиль викладу інформації,
а також спостерігається практично однакова частота вживання лексикосемантичних одиниць.
Таким чином, смс-повідомлення забезпечують комунікативні потреби
сучасного суспільства. Тексти приватних німецькомовних смс-повідомлень
демонструють екзистенційні аспекти життєдіяльності мовців, що позначається
на функціонуванні мови та відборі мовних засобів в технічно-опосередкованому
просторі спілкування.
Література:
1. Биргер П. Мир в капле воды [Електронний ресурс] / П. Биргер // Эксперт
Северо-Запад.

–

№

37

(194).

northwest/2004/37/37no-stema2_49867.

–
2.
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Режим

доступу:

Волошук

В. І.

http://expert.ru/
Індивідуальний

авторський стиль, ідіолект, ідіостиль: питання термінології / В. І. Волошук //
Наукові

праці.

Філологія.

Мовознавство.

–

Миколаїв

:

МДГУ

ім. П. Могили, 2008. – Вип. 79. – Т. 92. – С. 5–8. 3. Караулов Ю. Н. Русский язык
и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – 7-е изд. – М. : Издательство ЛКИ, 2010.
– 264 с. 4. Михайлов В. А. Особенности развития информационно-коммуникативной среды современного общества [Електронний ресурс] / В. А. Михайлов, С. В. Михайлов // Актуальные проблемы теории коммуникации : сборник
научных трудов. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. – С. 34–52. – Режим доступу:
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/m/mihaylov-mihaylov.shtml
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СЕМАНТИКИ
И ПРАГМАТИКИ
Безуглая Л. Р., д.ф.н., проф. (г. Харьков)
Прагматический поворот вызвал в западном языкознании бурную
дискуссию о соотношении семантики и прагматики, которая разворачивается
с позиций двух теорий – теории речевых актов (далее – РА) и теории
импликатур. Авторы едины во мнении, что различие семантики и прагматики
есть различие между изучением буквальных и небуквальных смыслов
высказываний – импликатур и косвенных РА. Однако предмет дискуссии
касается не сути семантики и прагматики, а их соотношения. Мнения ученых
можно разделить на три группы: 1) прагматика – продолжение семантики,
2) прагматика и семантика взаимообусловлены, 3) они не зависимы друг
от друга. В дискуссии наблюдается двоякое толкование терминов «семантика»
и «прагматика» – как лингвистических дисциплин и как соответствующих
значений. Прагматическое значение понимается как имплицитный смысл
высказывания или его иллокутивный смысл. В докладе отстаивается третья,
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классическая точка зрения на прагматическое значение – как на интендируемое
значение, значение говорящего (Г. П. Грайс).
С точки зрения историографии науки семантика первична, она явилась базой
для возникновения прагматики – как философской, так и лингвистической.
Развитие теории импликатур и теории РА покрыло главные недостатки
логической семантики – ограниченность суждениями в форме повествовательных
предложений, с одной стороны, и буквальными значениями, с другой.
С точки зрения производства и восприятия РА, семантика и прагматика
являются

взаимообусловленными

неразрывными
производства

свойствами
РА

всего

прагматика

и

неотделимыми

дискурса.

В

высказывания

друг

от

когнитивном

(его

друга,

сценарии

пропозициональные,

иллокутивные, перлокутивные, стратегические свойства) первична, поскольку
формируется

на

этапе

смыслообразования,

а

семантика

высказывания

(его буквальный смысл) – на этапе формулирования. В когнитивном сценарии
восприятия РА первичной оказывается семантика, поскольку он имеет
соответствующие три этапа, но в обратном порядке – слуховое восприятие,
декодирование и смыслообразование.
В зависимости от временных затрат на понимание смысла адресатом,
говорят о степени его конвенционализации, под которой понимается процесс
приобретения словами и высказываниями конвенциональных значений. Анализ
авторского смысла, актуализирующегося в дискурсе в виде импликатуры,
возможен только с позиций прагматики, с учетом интенций и стратегий
говорящего. Без такого анализа семантика, ограниченная конвенциональными
значениями, не способна проследить историческую динамику смысла, объяснить
особенности появления значения в языке. Поэтому диахроническая прагматика
является основой диахронической семантики, и, с точки зрения диахронического
рассмотрения языка, прагматика первична по отношению к семантике.
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Становится очевидным принципиальное методологическое различие между
семантикой

и

прагматикой –

лингвоцентричность

первой и антропо-

центричность второй. При этом теория РА и теория импликатур демонстрируют
следование антропоцентрическому принципу не в одинаковой мере. Теория
импликатур Г. П. Грайса, основанная на его теории значения, явилась
изначально

прагматической,

антропоцентрической

–

ориентированной

на говорящего субъекта. Г. П. Грайс определил понятие прагматического
значения в терминах коммуникативной интенции, поэтому более точным
терминологическим соответствием термину “speaker’s meaning” следует считать
«интендируемое значение», т.е. смысл. Что касается теории РА, то она в своем
изначальном варианте была ближе к семантике, нежели к прагматике. Однако ее
дальнейшее развитие идет по пути усиления принципа антропоцентризма.
Коммуникативная прагматика постепенно превращается в когнитивную, а затем
и в дискурсивную, что вызвано изменением исследовательского вектора –
когнитивизацией и дискурсивизацией.
ТИПЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИМПЛИКАТУР
В АМЕРИКАНСКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Безуглая Т. А. (г. Харьков)
В докладе рассматриваются типы визуализации импликатур рекламного
дискурса на материале текстов визуальной рекламы современных американских
печатных СМИ.
Рекламный текст понимается как креолизированный, т.е. состоящий из двух
негомогенных частей – вербальной и невербальной. В рекламном дискурсе
на основании вербальных компонентов (прежде всего, рекламных слоганов)
и при содействии невербальных в сознании реципиента актуализируются
импликатуры – имплицитные пропозициональные и иллокутивные смыслы.
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Речевые акты рекламного дискурса принадлежат к директивному типу, поскольку
продуцент имеет иллокутивную и перлокутивную цели побудить реципиента
выбрать товар или услугу. При этом речевые акты являются имплицитными,
не встречаются рекламные слоганы типа Buy our product! Даже если слоган
выражен

побудительной

структурой,

за

ней

стоит

пропозициональная

импликатура: Treat your food to something good. +> Use NIKOL Baking Dish.
По критерию взаимодействия вербального и невербального компонентов
вслед за Е. Е. Анисимовой [1] выделяем три группы креолизированных текстов:
тексты с нулевой, частичной и полной креолизацией.
В текстах с нулевой креолизацией не происходит взаимодействия между
вербальным и невербальным компонентами ввиду отсутствия одного из них.
В

случае

отсутствия

изображения

визуализация

импликатур

является

невозможной. В случае отсутствия текста импликатура конструируется
на основе изображения. Происходит активация нескольких имплицитных
пропозиций, к последней из которых добавляется директивный смысл: Купите
наш товар или Воспользуйтесь нашей услугой.
В текстах с частичной креолизацией изображение существует автономно
от вербального текста, имеет декоративную функцию и лишь вызывает у реципиента ассоциации, на основе которых конструируются импликатуры. Визуализация
импликатур в таких текстах демонстрирует два типа: в первом случае
наименование товара эксплицируется в рекламном тексте и визуализируется
в

изображении;

второй

тип

предусматривает

отсутствие

экспликации

наименования товара в вербальном компоненте, но наличие изображения
(визуализации) данного товара в невербальном. Конечная импликатура в цепочке
имеет соответствующий директивный иллокутивный смысл.
В текстах с полной креолизацией вербальный и невербальный компоненты
не могут существовать отдельно друг от друга. Изображение объясняет смысл
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слогана, добавляет информацию о нем или образует с ним фразовое единство,
когда невербальный компонент используется вместо части вербального
компонента. Конструирование импликатур имеет вид более длинной цепочки,
конечная импликатура также имеет директивный иллокутивный смысл.
Весомую роль в этом процессе играет логотип, поскольку наименование товара
не эксплицируется в слогане и отсутствует в невербальном компоненте.
Наблюдаем две разновидности визуализации импликатур в текстах
с полной креолизацией. В первом случае изображение активирует в сознании
реципиента ключевые текстовые концепты. Во втором случае имеет место
визуализация ситуации, актуальной для рекламируемого товара, импликатуры
конструируются на основе пропозициональной связи между вербальным
и невербальным компонентами. Частотным в текстах этого типа является
создание комического эффекта благодаря инконгруэнтной связи между
концептами, активированными на основе вербального и невербального
компонентов, или между элементами невербального компонента.
Литература:
1. Анисимова, Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация
(на материале креолизированных текстов) / Е. Е. Анисимова. – М. : Изд. центр
«Академия», 2003. – 128 с.
ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ КАК ЖАНР
ПЕСЕННО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Беляева О. Ю. (г. Харьков)
Дискурс в современной лингвистике определяется как вербализованная
деятельность человека в контексте социальной мыслительно-коммуникативной
деятельности [6, с. 25–28]. В настоящее время значительно возрос интерес лингвистов к различным типам дискурса, в частности, к песенному дискурсу [4; 7].
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Песенно-драматический дискурс рассматривается в рамках функциональнокоммуникативной

стилистики

текста,

которая

предполагает

изучение

функционирования языка в реальных условиях коммуникации с учетом
экстралингвистических факторов [5, с. 23]. Объектом исследования становится
драматическая песня как особый жанр песенно-драматического дискурса
в современном сценическом искусстве. Песня – сочетание поэтического текста
с инструментальным сопровождением [1, с. 708; 3, с. 505]. В. Н. Ярцева также
определяет песню как род словесно-музыкального искусства [8, с. 402].
Драматургия

определяется

как

искусство

построения

драматических

произведений [3, с. 307]. Г. Лессинг под драматургией понимал не только
теорию драмы, а все сценическое искусство [2, с. 273].
Песня имеет непосредственное отношение к драматургии, являясь ее
неотъемлемой частью. Для драматургии релевантным является понятие
музыкальное произведение, которым является песня. Т. Ф. Ефремова определяет
драматургию

как

сюжетно-композиционную

основу

спектакля,

фильма,

музыкального произведения [1, с. 303].
Поэтому можно определить песню как драматическое произведение,
поскольку она является вербально-инструментальным жанром, в котором
поэтический текст, музыка и манера исполнения направлены на раскрытие
сценического образа. Драматургия в ней достигается не только актерской игрой,
а и выразительностью музыки, текста и пения.
Песенно-драматический дискурс является функционированием песеннодраматического

текста,

сопровождении

в

его

вербального

песенно-драматической

компонента
ситуации,

в
т.

музыкальном
е.

ситуации

коммуникации между автором, исполнителем и слушателем с учетом
особенностей их языковой личности под влиянием экстралингвистических
факторов. Основным критерием песенно-драматического дискурса является
диалогичность,

текст

становится

актуальным

во

время

исполнения

драматической песни в диалогической речи автора, исполнителя и слушателя.
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Литература:
1. Ефремова Т. Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского
языка / Т. Ф. Ефремова. – М. : Изд-во «Дрофа», 2000. – 1235 с. 2. Лессинг Г.
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Британії та США: текстуальний та дискурсивний аспекти: дис. … доктора філол.
наук : 10.02.04 / Самохіна Вікторія Опанасівна. – К., 2010. – 518 с. 6. Шевченко
І. С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І. С. Шевченко,
О. І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Під загальн.
ред. Шевченко І. С. : монографія. – Харків: Константа, 2005. – С. 21–28.
7. Шевченко О. В. Лингвосемиотика молодежного песенного дискурса: дис. …
канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевченко Ольга Валентиновна. – Волгоград, 2009. –
220 с. 8. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / [гл. ред.
В. Н. Ярцева]. – 2-е изд. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2000. – 688 с.
THE WORLD MAP: THE OBJECT AND SUBJECT
OF INFORMATION WARS
Bondarenko I. V., Doctor of Linguistics (Kharkiv)
Open political and military conflicts in the world are accompanied by social
aggression nurturing information wars [1; 2; 3]. As its immediate cause, scientists
in the field of humanities put forward the notion of “the spiral of aggression” [4].
It stems from political area and concerns possible scenarios of developing crisis
between states, which serves an impetus for warfare (wars) of different forms.
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The spiral model in terms of this tenet is viewed as step-by-step building up reciprocal
aggression aimed at eliciting compliance but caused by the wrong assumption that
the previous step was too mild. This results in the opposite side’s anxiety to adopt
wider aims and/or become more willing to use force to defend itself [4, p. 1].
Addressing the issue of information warfare and handling the spiral
of aggression in its terms, which is consistent with the methodology of eco-linguistics
[5; 6], philologists acknowledge the crucial role of mentality as the driving engine,
therefore locating the problem at the borderline with cognitive psychology, on the one
hand, and critical discourse analysis, on the other [7; 8; 9]. At their intersection,
the meme [10] has been one of the most effective tools with great potential to give
a better insight into the nature of information wars.
However, the synergy of the adjacent fields and the evidence yielded permit
to claim that the information warfare and the inherent aggression are not only
entrenched in the mind of the human but stipulated by the way he/she uses it
to interpret the overall idea of the world and transform the (political) reality according
to this interpretation. Thus the atomic nature of the meme as well as that
of the concept as its cognitive underpinning fails to capture the way human perceives
the world taken as a more or less homogeneous whole.
For this purpose, the notion of the conceptual world map [11; 12] is offered
and defined as a complex set of interrelated cognitive structures in human conscience,
a structured knowledge of the global dynamic image of the world. The latter is
construed as a result of internal and external reflexive experience of the human, which
may be implemented in different verbal forms.
The attribute “dynamic” is emphasized as I consider the world map a constantly
transforming structure subject to the complex of external and internal influences,
therefore partially converging with Taylor’s “construal of the world” [13].
Taken functionally, the world map simultaneously interprets the world providing
the idea of the world to its creator (possessor) and regulates his/her behaviour in full
accord with this idea. This serves a cornerstone for a wide use of different devices
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of information war making the world map both the object (for adjusting the idea
of the world for the needs of the hostile ideology) and the subject (regulating its
possessor’s behaviour “from inside” according to the distorted idea of the world).
The research features the ways to single out the most vulnerable areas
of the world map to protect its unity and therefore to deal with the destructive
influence of the spiral of aggression.
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ФРАКТАЛЬНА МНОЖИННІСТЬ РИЗОМНОЇ МОДЕЛІ
В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Бистров Я. В., к.ф.н. (м. Київ)
Фрактальний потенціал біографічного наративу (далі – БН) актуалізується
у

механізмах

створення

самоподібних

фрагментів

тексту

відповідно

до принципів його фрактальної самоорганізації. Будь-який наратив передбачає
у першу чергу виокремлення смислового рівня інтерпретації повторюваних
частин оповіді “крізь ризоматичне плетиво численних інтертекстів, цитат,
алюзій та квазіалюзій, культурних кодів, символів” [1, с. 8].
Аналіз характеристик фракталу дозволяє стверджувати про певні збіги
з ризомою як однією із структур синергетики у відношенні до фрактальної
самоорганізації БН. Поняття ризоми (франц. rhizome – кореневище) уведене
Ж. Дельозом і Ф. Гваттарі для характеристики сучасної постмодерністської
естетики як утілення нового типу естетичних зв’язків – нелінійних, хаотичних,
безструктурних, неієрархічних, множинних, заплутаних. Оскільки фрактал
є формою, що постійно розгортається і заходить у нескінченну глибину,
залишаючись у своїх межах, то про ризому говорять як про альтернативну
модель, “яка не припиняє множитися і заглиблюватися, а також як про процес,
який не припиняє продовжуватися, розбиватися і відновлюватися” [4, с. 16].
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Вияв ризоматичності біографії суб’єкта свідчить як про фрактальний
потенціал БН загалом, так і про нелінійні і самоподібні властивості фракталів
зокрема, коли нові фрактальні форми не копіюють колишні, а, зміщуючи
оригінал, стають варіаціями певних заданих тем. Відтак фрактали як описові
техніки, за О. П. Воробйовою, можуть виступати в наративі у декількох
можливих

співвідношеннях:

а)

фрактали

як

логічні

конструкції,

які забезпечують когнітивну стабільність наративу, б) фрактали як прояв
фрагментарності подій наративу, в) фрактали як прояви руху матерії у вигляді її
перетворень і калейдоскопічних зсувів, г) фрактали як прояви самоподібності й
самореференції, д) фрактали як форми передачі можливих переходів
від внутрішніх відчуттів до сприйняття [3, с. 60–61].
Вивчення ризоми крізь призму фрактальної концепції слугує не тільки
способом організації постмодерністського тексту, де відсутня централізація,
симетрія, впорядкованість та логічність викладу [2, c. 4], а й дає підстави
для виокремлення категорії нелінійності у фрактальній організації БН. Фрактальна
самоподібність полягає у відтворенні на кожному з нескінченного числа
внутрішніх рівнів структури однакових або ж подібних патернів (ризомних ниток),
які абсолютно або приблизно повторюють конфігурацію самої структури.
З одного боку, нелінійність оповіді стосується не тільки багатовекторності
у зображенні біографічного суб’єкта, але й його наративній нехронологічній
репрезентації за допомогою контамінації наративних прийомів ретроспекції
(flashback) і проспекції (flash-forward) на позначення темпоральних зсувів
у реальній чи зображеній (фікціональній) площинах БН. З іншого боку, хаотичні
і нелінійні хронологічні зсуви БН у відношенні до його просторових зсувів
ґрунтуються на певних послідовних самоподібних фрактальних ітераціях,
які беруть участь у творенні нових метабіографічних суб’єктів чи нових
метафрагментів.
Отже, фрактальний потенціал БН у зображенні біографічного суб’єкта
забезпечує множинність самоподібних частин у ризомній моделі, що дозволяє
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застосувати принцип ітерації для відтворення нелінійної моделі фрактальної
ризоми.
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МОВА УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ У ПРИЗМІ СУЧАСНОГО
АНГЛОМОВНОГО КІНЕМАТОГРАФУ
Варенко Т. К., к.п.н., доц., Оцупко А. В. (м. Харків)
Мова

є

невід’ємною

та

важливою

частиною

людського

життя.

За допомогою мови відбувається спілкування, обмін досвідом та думками,
отримання інформації, вираження емоцій, тощо. Мова є засобом досягнення
успіху у житті та професійній діяльності, адже від здатності переконувати,
приваблювати до себе інших залежить результат більшості починань.
Особистість з гарною мовою, як правило, більш гармонійно та успішно
функціонує у сучасному світі.
Як відомо, люди, особливо молоді, часто намагаються наслідувати поведінкову
та мовну модель поводження у суспільстві, імітуючи персонажів улюблених
стрічок, а використання оригінальних кінострічок у навчанні англійської (як і будьякої іншої іноземної) мови є поширеною практикою у педагогічній практиці.
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З огляду на це, ми спробували визначити, яку саме мовну модель поведінки
пропонує нам сучасний англомовний кінематограф. З цією метою було
проаналізовано 10 сучасних англомовних кінострічок: “Limitless”, “JOBs”, “Proof”,
“Shopaholic”, “The Proposal”, “The Wolf of Wall Street”, “The Devil Wears Prada”,
“The Social Network”, “Two For The Money”, “Wall Street: Money Never Sleeps”.
Попередній аналіз дозволив встановити, що мові сучасної успішної
людини, якою її нам представляють у сучасних кінострічках, притаманні такі
загальні ознаки:
• Використання метафор та порівнянь. Наприклад:
“It's so beautiful, like... A window to the world. How do you think
that is space?” (“JOBs”).
“The weird thing was when he’d do crack, his face would contort into this
bizarre, frozen mask like the Phantom of the Opera.” (“The Wolf of Wall Street”).
“Most people eventually wash up on the rocky shoals of Miranda Priestly,
right?” (“The Devil Wears Prada”).
• Ввічливість та гарні манери. Наприклад:
“OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith. So I'll leave you
and your numbers, but thank you very much for seeing me, and I appreciate... Oh!
I appreciate everything. Good day.” (“Shopaholic”).
“We appreciate everything you've done for us.” (“Limitless”).
“I'm sorry if I hurt your feelings.” (“The Proposal”).
• Простота пояснень. Наприклад:
“The Winklevi aren’t suing me for intellectual property theft. They’re suing me
because for the first time in their lives, things didn’t work out the way they were
supposed to for them.” (“The Social Network”).
“If you can twist it. Turn it. Remove it. Then you can fix it. Replace it.
Or improve it.” (“Proof”).
“… every QB knows the secret, the key to victory is anticipation, the ability
to see the future and react to it.” (“Two For The Money”).
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• Переважання простих речень. Наприклад:
“We have to do the little things memorable. Let's start with something simple.”
(“JOBs”).
“Not now. But one day... I don’t know. When I have a family.” (“Wall Street:
Money Never Sleeps”).
“Nigel, I have scruples. I’m a journalist. I won’t be working in fashion forever.”
(“The Devil Wears Prada”).
• Вживання загального сленгу. Наприклад:
“As an investment, you pretty much suck.” (“Shopaholic”).
“Well I'd rather poke my eyes out than play pretend girlfriend, but this is the
bigtime. Sometimes you need to sack up.” (“The Proposal”).
“At least they kicked me a cap. I wasn't afraid of anything. I was working my ass
off, trying to get back in the game.” (“Two For The Money”).
Як бачимо, успішна людина не перенасичує свою мову складними
поняттями та структурами, часто вдається до форм ввічливості та образних
засобів мови, включаючи загальний сленг. Звичайно ж, цими ознаками
характеристика мова успішної людини не вичерпується. Отже, перспективою
нашого дослідження зокрема є поглиблене вивчення граматичних, стилістичних
та інших особливостей мови успішної людини, визначення відмінностей її мови
від мови персонажів, яким у житті не щастить, тощо.
ЗАСОБИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА
Віротченко С. А., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Професійно-педагогічна комунікація є основною формою педагогічного
процесу, продуктивність якого зумовлюється цілями й цінностями спілкування,
прийнятими всіма його суб'єктами за норму індивідуальної поведінки.
Професійно-педагогічна комунікація реалізується за допомогою вербальних
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і невербальних засобів та розгортається у процесі спільної комунікативної
діяльності, опосередкованої взаємообміном інформацією, за якої кожен з його
учасників

засвоює

загальнолюдський

досвід,

суспільні,

педагогічні,

комунікативні, моральні та інші цінності, знання і способи комунікативної
діяльності, виявляє, розкриває і розвиває власні психічні якості, формується
як особистість і як суб'єкт комунікації [1, с. 5].
Оволодіння

викладачем

уміннями

підсилювати

дійовість

мовлення

позамовними засобами виразності та розкодовувати невербальну інформацію
забезпечує ефективність педагогічного спілкування. Здатність декодувати
немовну інформацію є важливою не тільки для розуміння аудиторії
та оцінювання, а й для можливості регулювати міжособистісні стосунки через
розуміння емоційного настрою аудиторії й кожного окремого студента,
ставлення аудиторії до навчальної інформації, запропонованої викладачем
організаційної форми спілкування.
Уживання засобів невербальної комунікації, кількість та інтенсивність їх
застосування, дотримання норм етикету залежать від індивідуально-психологічних
особливостей, соціального середовища, національної належності особистості, віку,
типу темпераменту людини. Необґрунтоване вживання невербальних засобів
може ускладнювати сприйняття і розуміння інформації [4].
Викладач, визначаючи можливості кодування невербальної поведінки,
має визнавати унікальність невербальної мови, наявність суперечностей
між невербальний виразом і його психологічним змістом. Якість комунікації
залежить від умінь людини адекватно виражати свої переживання, сформованості
навичок кодування різних підструктур невербальної поведінки, професійної
установки на неї як специфічну знакову систему. За такого трактування
невербального коду та його інтерпретації більшість компонентів невербальної
поведінки особистості та невербальних інтеракцій можуть стати базою
для навчання кодування-інтерпретації внаслідок ставлення до них як до кодів-
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патернів (усталених зразків поведінки), психологічне значення яких змінюється
відповідно до зміни співвідношення рухів, їх спрямованості, інтенсивності
вираження, місця у системі цілісної невербальної поведінки особистості.
Оволодінню майстерністю кодування-інтерпретації невербальної поведінки
має

передувати

бачення

її

як

найважливішого

джерела

інформації

про внутрішній світ особистості, що розкриває підсвідомі, неконтрольовані її
сторони [2, с. 75].
Не

менш

важливою

є

довіра

до

невербальної

поведінки

як

до поліфункціональної системи спілкування, що надає різноманітну інформацію
про особистість, групу; ставлення до інтерпретації невербальної поведінки
як

до

творчого

мисленнєвого

процесу,

орієнтованого

на

виявлення

і реконструкцію не завжди очевидних психологічних і соціально-психологічних
його значень, на встановлення зв'язків між ним і соціально-психологічними
характеристиками особистості та групи тощо [3, с. 272].
Таким чином, володіння засобами невербальної комунікації сприяє досягненню зовнішньої виразності педагога, який повинен навчитися диференціювати
й адекватно інтерпретувати невербальну поведінку студентів, розвивати вміння
розуміти мову тіла, прагнути розширити власний діапазон різних засобів
спілкування шляхом тренувальних вправ і самоконтролю зовнішньої техніки.
Література:
1. Бодалев А. А. Психологические условия педагогического общения /
А. А. Бодалев // Психология педагогического общения. Сб. научных трудов. –
Кировоград : КГПИ, 1991. – Т. 1. – С. 4–14. 2. Зязюн І. Я. Педагогічна
майстерність : Підручник / За ред. І. Я. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 422 с.
3. Красавский Н. А. Обучение невербальному типу общения на занятиях
иностранного язика / Н. А. Красавский // Теория и практика построения
современных образовательных технологий. – Волгоград, 2002. – С. 272–275.
4. Мачуська Г. М. Формування культури спілкування суб'єктів навчально-
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виховного процессу / Г. М. Мачуська // Педагогіка і психологія. – К. : Знання,
1997. – 205 c.
ТАКТИКИ ТА ХОДИ В ДИСКУРСІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
"ІДЕАЛЬНИЙ ЧОЛОВІК"
Гужва О. О. (м. Харків)
Поняття комунікативної стратегії і тактики не є відкриттям останнього
десятиліття.

Комунікативну

поведінку

особистості

можна

представити

як ієрархічну систему, складену з комунікативних стратегій, комунікативних
тактик і дій. Кожна комунікативна стратегія характеризується певним набором
комунікативних тактик, які розуміються як певні мовленнєві дії комуніканта,
що сприяють реалізації обраної ним стратегічної лінії [1, с. 208].
У нашому дослідженні ми розглянемо комунікативні стратегії і тактики
негативної увічливості, вживані в мовленні "ідеальним чоловіком". Сутність
стратегій негативної увічливості за П. Браун та С. Левінсоном [2] полягає
в коригуванні акту ушкодження соціального обличчя слухача з огляду
на бажання останнього, щоб мовець не зазіхав на його право здійснювати певні
дії, у т.ч. мовленнєві [2, с. 131]. Виокремлюють чотири групи тактик,
за допомогою яких мовець може реалізовувати стратегічний намір щодо
підтримання соціального обличчя: уникання припущень щодо потреб слухача;
уникання можливості створити загрозу соціальному обличчю слухача;
відмежовування мовця та слухача від певного акту ушкодження соціального
обличчя; компенсування інших

потреб слухача, що

виникають

через

необхідність підтримання обличчя.
Перша група тактик містить комунікативний хід уникання (N2). За його
допомогою ідеальний чоловік уникає прямої відповіді, не відповідає за свої
слова, та перекладає відповідальність на іншу людину. Таким чином, ідеальний
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чоловік дає нечіткі відповіді або посилання. У такий спосіб мовна особистість
намагається зберегти своє соціальне обличчя та власний простір у суспільстві.
Друга група тактик реалізується наступними ходами: непрямолінійністю
(N1), песимістичністю (N3), мінімізуванням обману – (N4), поважливим
ставленням (N5). Ідеальний чоловік висловлюється непрямолінійно, уникаючи
відповідальності за надану інформацію. Мінімізування обману – це хід,
який демонструє зниження шкоди негативному обличчю співрозмовника
або співрозмовниці. Звертаючись до них за допомогою певних мовних засобів,
принижуючи свій статус, ідеальний чоловік підвищує соціальний статус
адресата. Хід песимістичності не зафіксовано у нашій вибірці.
Третя група тактик представлена такими ходами: вибачення (N6) –
досліджувана мовна особистість не використовує мовні засоби цієї тактики;
відмежовування (від порушення правил) (N7) – ідеальний чоловік вдається
до узагальнення та намагається побудувати бесіду так, щоб репліки
не сприймались на рахунок співрозмовників. Узагальнення висловлень щодо
правил або вимог до поведінки в суспільстві реалізується в різностатевому
спілкуванні (N8). Номіналізація (N9) реалізується шляхом заміни конкретних
подій загальними явищами за допомогою дієслівних форм тривалого виду.
Четверта група тактик містить лише один хід – прийняття на себе обов'язку
по відношенню до адресата (N10). Цей хід не є притаманним для ідеального
чоловіка тому, що він має високе положення в суспільстві та повинен
підтримувати соціальне обличчя.
За результатами проведеного дослідження уживання комунікативних
стратегій і тактик віддалення або стратегій негативної увічливості у дискурсі
ідеального чоловіка, ми встановили, що найуживанішою групою тактик є перша
(вона містить комунікативний хід уникання). Чоловік ухиляється від відповідальності і перекладає її на іншу людину; не зважаючи на це, він також дуже
уважно ставиться до інтересів і чеснот свого слухача та демонструє повагу.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЕКСИКА В БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
Дмитренко Ю. А. (Франция)
Деловые контакты между партнерами разных культур укрепляются
благодаря

обмену

опытом.

Современный

бизнес

требует

быстрого

реагирования, поэтому владение иностранным языком способствует решению
вопросов в области экономики, коммерческой и финансовой деятельности.
Английский язык – наиболее популярный для ведения бизнес-переговоров
с партнерами, однако французский в бизнес-пространстве занимает также
важное место в силу своей распространенности в мире.
Французский язык является официальным языком Франции, Бельгии,
Люксембурга, Швейцарии, Монако. На французском говорят также в Андорре,
достаточно много франкофонов в Канаде. Французский язык – единственный
язык в таких африканских государствах, как Мали, Гвинея, Заир, Сенегал,
Чад, Бенин, Габон, Кот-д-Ивуар, Буркина-Фасо, Конго, Того. Наряду с арабским
французский является официальным языком Бурунди, Руанды, Мадагаскара.
Даже в тех странах, где официальным языком признан арабский (Алжир,
Марокко, Тунис), позиции французского еще достаточно сильны, несмотря
на

то,

что

он

постоянно

вытесняется

и культурной жизни [В. Г. Матвиишин].
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из

общественно-политической

Французский язык является одним из официальных рабочих языков ООН
и

ряда

других

международных

организаций.

К

сожалению,

в

силу

распространенности английского языка в мире, изучению делового общения
на французском языке уделяется недостаточно внимания [Г. С. Лопатин,
M. Danilo, P. Morel, O. Challe]. Перспективным представляется тщательная
лингвистическая разработка таких тем, как ведение деловых переговоров,
банковских

дел,

обсуждение

и

подписание

контрактов,

коммерческая

корреспонденция и ознакомление с ними иноязычных коммуникантов. Первым
этапом

такого

изучения

является

освоение

бизнес-лексики,

которую

необходимо учитывать в деловых кругах. Так, например, в деловой переписке
существуют особенности употребления лексики в начале и в конце делового
письма (Nous avons l’honneur de vous accuser reception de votre lettre du 6 avril
или Restant a votre disposition pour tout renseignement supplementaire). Не менее
важным этапом является изучение языковой специфики коммерческих
предприятий, которые во Франции объединяются в одну категорию – petites et
moyennes enterprises. В зависимости от их организационно-правовой формы
выделяются также лексемы: l’entreprise individuelle, la société nationale.
В соответствии с Международными правилами интерпретации торговых
терминов INCOTERMS при заключении контрактов используется значительный
пласт лексики (Ex-Factory, Ex-Store, Ex-Stock), новые термины, включенные
в INCOTERMS:

FRC (Free Carrier), FCP (Freight/Carriage), CIP (Freight

or Carriage and Insurance Paid to).
Важнейшим

звеном

внешнеторговой

операции

является

платеж.

В современной международной торговле выделяются такие лексические
единицы расчета: paiement clair, paiement par lettre de change, encaissement
documentaire, la lettre de credit documentaire. Конечно, используются различные
виды чеков (ср. cheque barre – сумма, перечисляемая на кредитный счет
получателя; cheque certifie – банк оплачивает чек, блокируя на счете
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соответственную сумму;

cheque au porteur – чек на предъявителя; cheque

en blanc – незаполненный чек). Современная французская бизнес-лексика
постоянно развивается, так как развивается бизнес и его коммуникативные
технологии (fax, telefax, telecopie, le telex, le teleimprimeur, le teletype, le printing,
le micro-ordinateur).
Актуальным остается создание словарей и учебных пособий, способствующих усвоению бизнес-лексики и упрощению коммуникации между бизнеспартнерами, ведущему к взаимопониманию и взаимовыгодному контакту.
СТРУКТУРА СООБЩЕНИЯ
И СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНОГО АКТА
Г. В. Ейгер, д.ф.н, проф. (Хамельн, Германия)
Под сообщением понимаем речевые акты (далее – РА) или их совокупность, передающих определенное коммуникативное намерение.
Сообщения бывают простые и сложные, состоящие из одного или более
РА, доминирующие и вспомогательные (мотивирующие, дополнительные,
эксплицирующие, авторизирующие, результирующие и др.). В соответствии
с их назначением, РА в составе сообщения могут занимать разные позиции.
Внутри сообщения возможны комбинации прямых и косвенных речевых актов.
Под коммуникативным актом (далее – КА) понимаем сообщение
или совокупность сообщений, которые направлены на решение определенной
коммуникативной задачи. По своей функции в коммуникации различаются:
основные – метакоммуникативные, организующие КА (создание и выход из
коммуникативной ситуации), регулирующие – направленные на предоставление
слова, смену говорящих, регулирование тональности, темпа, смену темы и т.п.)
Соответственно этим функциям выбираются РА и их комбинации в сообщении.
Последние, образуя структуру КА, могут находиться в разной связи друг
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с другом или быть независимыми, так, например, одно сообщение передаёт
информацию, а другое носит метакоммуникативный характер.
Коммуникативные

акты

делятся

на

вербальные,

невербальные

и смешанные. В последнем случае невербальные компоненты (например
мимика, жесты) могут относится к одному сообщению или нескольким, а также
ко всему коммуникативному акту в целом, выполняя функции уточнения
или дополнительной коннотации.
КА взаимодействуют друг с другом в процессе общения. Оно осуществляется
через реакции КА2 на КА1, путём семантико-коммуникативной связи между
сообщениями в КА1 и КА2. Эти связи весьма многообразны: ответ, опровержение,
согласие, конфронтация, коррекция и др. Здесь также возможны реакции на весь
КА в целом или его компоненты. В результате такого взаимодействия образуются
компоненты диалога, относительно законченные коммуникативные шаги,
коммуникативные фрагменты и, наконец, весь диалог в целом.
Мини-диалоги

образуют

коммуникативные

события

(напр.

ссоры,

small-talk, случайные встречи и т.п.). Коммуникативные события могут
образовать дискурс.
В результате намечается система уровней: предложение – высказывание –
речевой

акт

–

коммуникативный

акт

–

коммуникативный

шаг

–

коммуникативный фрагмент – диалог – коммуникативное событие – дискурс
(о теории уровней см. [1]).
Представляется, что изложенные выше мысли о структуре сообщения,
КА и их взаимодействии могут способствовать дальнейшему развитию теории
коммуникации.
Литература:
1. Хаймович Б. С. Теоретическая грамматика английского языка /
С. Хаймович, Б. И. Роговская. – М. : Высшая школа, 1967. – 298 с.
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THE STATUS OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE MODERN
COMMUNICATIVE SPACE
Anush Yepremyan (Grand Rapids, MI, USA)
When I came to the United States of America two years ago, most of the people
were fascinated by my knowledge of English. They would often say, “How come
your English is so good, and it is not even your native language? It is impressive!”
Yet for me, it was not an unusual set of skills. I was thinking who does not know
English nowadays, right? Especially, taking into account the fact that English has
been the preeminent language for international communication for a few decades
now, and known as a “global language”.
I was reading an article in The New York Times the other day, and there was one
statement that caught my attention, “English dominates the world as no language ever
has, and some linguists are now saying it may never be dethroned as the king
of languages” [1]. I could not agree more. I have always found it interesting,
no matter which part of the world you go to, you can find your way out if you know
some English. English has become a second language of almost everybody. That is
why a lot of my English-speaking or American friends say, “We are spoiled.
Everybody speaks English nowadays. We do not need to learn any other language.”
But if you are a foreigner, the knowledge of the language creates greater opportunities
for your career and future.
Of course, globalization also played its role in this. I cannot help but emphasize
the fact that the English language and globalization walk side by side. It has
determined the status that the English language has today — the status as a language
with a truly global reach.
Look around you: emblems on your clothes, on the radio, at the telephone call
centers, subways around the world, the English language is everywhere. I was flying
through Amsterdam (Netherlands) not long ago, and even though the official language
is Dutch there, the majority spoke English, which was very convenient for all
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international passengers. The use of one common language helps everyone to be
on the same page.
However, English is slightly different in every corner of the world. During my
first two months in the United States of America, many would say that I always
answer questions with full sentences (that is how I was taught). Here, in the US, many
prefer to use short forms and abbreviations a lot. Although, I have to admit that slangs
have never been my strongest side.
My most embarrassing situation was when we were dinning at our friends house,
and the host was giving leftovers to one of his guests. One of them said, “Just give me
a doggy bag.” And guess what, I took it literally, but the worst part was that I actually
asked if the guy had a dog. The man looked so confused. “No,” he paused for a while
and scratched his head, “this is for my kids.” Here comes that awkward moment!
Therefore, I learned that a doggy bag is something that you take home for your family
or yourself, not for dogs.
Finally, I would like to conclude by saying that we live in a much globalized
world, and we are surrounded by the power of the English language.
References:
1. Mydans S. Across cultures, English is the word / S. Mydans // The New York
Times. – 2007. – Available at : http://www.nytimes.com/2007/04/09/world/asia/
09iht-englede.1.5198685.html
ВИБІР МОВИ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ІДЕНТИЧНОСТІ
ЕМІГРАНТІВ
Звєрєва О. Г., к.ф.н., доц. (Нідерланди)
Серед людей, що тимчасово чи назавжди переїжджають до іншої країни
й починають будувати соціальні відносини з нуля, ключовим є поняття
ідентичності,

що

реалізується

у

лінгвістичних

дискурсивної особистості.
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параметрах

відповідної

Самість та ідентичність ґрунтуються на саморепрезентаціях, тобто на ментальних конструктах, які визначають себе як особистість у термінах ідентифікації
себе з певними характеристиками, а також визначення себе іншими [1, с. 4].
У широкому сенсі ідентичність є ознакою, створеною у спробі відмежувати
та скласти цілісне почуття самості у різних соціальних та особистих вимірах.
Включення до категорій групової ідентичності створює базовий зв’язок
між індивідуальним відчуттям самості та соціальними вимірами незалежно
від того, чи вважається цей зв’язок когнітивним за своєю

сутністю [3]

чи складовою дискурсивної / комунікативної діяльності.
В соціальній динаміці ідентичність виконує дві взаємопов’язані функції:
по-перше, вона створює та підтримує цілісність відповідного співтовариства і,
по-друге, забезпечує кожному його члену визнання з боку цього співтовариства.
Останні дослідження також визначають ідентичність як процес, що завжди є
включеним до соціальної практики, в якій дискурсивні практики відіграють
центральну роль [2]. Як соціальні, так і дискурсивні практики у багатьох сенсах
визначають те, як індивід та групи представляють себе, транслюють свої ролі
та концептуалізують себе, а також змінюються з часом та у залежності від нових
соціальних утворень.
Так, у новому культурному та мовному середовищі змінюються також
і мовні преференції. Вибір мови під час саморепрезентації та під час
встановлення у групі емігрантів дозволяють самовизначитися у межах цієї
групи або як «натуралізована західна людина» або як «представник діаспори».
Так, існує дві тенденції у зазначенні своїх імен: прийняття західного
еквіваленту (Andrew, Serge, Michael), з одного боку, та використання
оригінального імені (Andrii, Misha, Сірьожа зі Львова), з іншого. Ті ж самі
тенденції присутні у визначенні своєї професії/сфери навчання (QA/тестер,
Financial Analyst/фінансовий аналітик, мастер з International Journalism /
магістр з міжнародної журналістики). У той же час, недостатнє володіння

34

мовою приводить до того, що вживаються лише окремі фрази серед рідної мови:
[14-8-2015 14:53:08] A. G.: Йо Серж! – wilkommen, або до переходу на
англійську, що є найбільш функціональною у міжкультурному середовищі:
[12-8-2015 14:23:52] O. T.: For regulated rents, the maximum increase-percentage
is yearly set by the Minister of Housing. [12-8-2015 14:24:43] V. K.: thx. All's clear.
Проте, навіть неповний перехід з рідної мови є маркером бажання натуралізації
та відходу від національної ідентичності.
Таким чином, у середовищі емігрантів/тимчасових експатів існує дві
протилежні тенденції до збереження національної ідентичності та до прийняття
нової ідентичності «західної людини». Цікавим для дослідження було б
проаналізувати саморепрезентацію й вибір мови у мультинаціональних групах,
а також особливості вибору мови країни перебування проти англійської мови.
Література:
1. Bamberg M.Who am I? Narration and its contribution to self and identity /
M. Bamberg // Theory & Psychology .– 2011. – 21(1). – P. 3-24. 2. De Fina A.,
Schiffrin D., Bamberg M. G. W. Discourse and Identity / A. De Fina, D. Schiffrin,
M.G. W.Bamberg. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 462 p. 3.Tajfel
H. Human groups and social categories: Studies in social psychology / H Tajfel. –
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1981. – 369 p.
ТИПОЛОГІЯ САМОПРЕЗЕНТЕМ В АНГЛОМОВНОМУ
ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Кабірі М. Х. (м. Харків)
У фокусі нашого дослідження перебуває стратегічне спрямування
самопрезентації

в

інституційному

та

неінституційному

англомовному

діалогічному дискурсі, змодельованому у британських та американських
художніх творах та ігрових кінотворах.
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Дослідженню піддано сукупність мінімальних дискурсивних одиниць —
контекстуалізованих висловлень, кожне з яких являє собою самопрезентему
на формальному рівні збіжну з реченням, побудованим за моделлю I am X [2].
Отримані дані засвідчили, що ця модель може бути репрезентована
в поверхневій структурі експліцитно, або імпліцитно, наприклад:
(1) I'm Alex (Grey's Anatomy, A Hard Day's Night).
(2) Germans don't joke (Salt).
(I don’t joke, because I am a German)
(3) I sign your pay-checks (House MD, Pilot).
(I am your boss)
Виходячи з цього, було сформовано корпус фактичного матеріалу,
систематизація якого засвідчила, що самопрезентеми ґрунтуються на базових
пропозиціях ідентифікаційного фрейму, а саме: схемах персоніфікації,
класифікації та характеризації [1].
При цьому, залежно від того, яка чи які з цих схем лежать у підґрунті
висловлення, самопрезентеми поділяємо на три типи:
•

автономні самопрезентеми (самопрезентема, побудована по одній

із ідентифікаційних схем), наприклад:
(4) My name is Alec Vasilly Orlov (Salt).
(схема персоніфікації)
(5) I'm a cop (Hawaii 5.0, Lekio (Radio)).
(схема класифікації)
•

інтегральні самопрезентеми (самопрезентема побудована водночас

на декількох ідентифікаційних схемах), наприклад:
(6) Mr. and Mrs. Johnson, I'm Dr. Burke, Head of Cardio (Grey's Anatomy,
The First Cut is the Deepest).
(I'm Burke – схема персоніфікації, I'm a doctor, I'm Head of Cardio –
схема класифікації)
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•

розширені самопрезентеми (самопрезентема ґрунтується на одній

або більше ідентифікаційних схемах, а також на квалітативній схемі
предметного фрейму), наприклад:
(7) What a bad father I was (Patterson, Step on a Crack, p. 200).
(I was a bad father → I was a father – схема класифікації, I was bad –
квалітативна схема)
Таким чином, типологія самопрезентем засвідчує, що у підґрунті висловлень,
потрактованих у дослідженні як самопрезентеми на основі збіжності з моделлю
I am X, лежать ментальні структури різного рівня складності. Іншими словами,
самопрезентема може бути результатом відтворення готової пропозиційної схеми,
що зберігається у свідомості індивіда, або в результаті креативного поєднання
пропозиційних схем того самого або різних фреймів.
Література:
1. Жаботинская С. А. Имя как текст / С. А. Жаботинская // Когніція.
Комунікація. Дискурс: міжнар. електронний зб. наук. ст. – 2013. – №6. –
С. 47–76. 2. Кабірі М. Х. Загальна характеристика та типологія самопрезентем /
М.

Х.

Кабірі

//

Вісник

Харківського

національного

університету

імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1051. – С. 123–127.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСЕМИ «WARNING»
Клименко Ю. В. (м. Харків)
Піддаючи поняття «warning» концептуальному аналізу, розглядаємо семантику
мовних одиниць, за допомогою яких воно об’єктивується в англійській мові.
Дослідження семантичної структури лексеми в іменниковій формі, виділення її
лексико-семантичні варіантів (ЛСВ) та їх складових – сем, проводимо у суто
англомовному контексті, а не у порівнянні з конструкцією українського чи російського відповідника. Останні ж відрізняються від об’єкту нашого дослідження
за змістом. ЛСВ вважатимемо окреме значення полісемантичного слова [2].
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Саме слово «warning» є багатозначним, на що вказують дані тлумачних
словників [3; 4] та його здатність передавати різну інформацію про поняття
позамовної

дійсності.

Особливої

уваги

потребують

моменти

полісемії

та моносемії, а саме: проведення чіткої межі між контекстно обумовленими
варіаціями одного і того ж ЛСВ та реалізацією інших семем [2].
Полісемію розуміємо як категоріальні лексико-семантичні відношення
значень, які виражаються формами одного і того самого слова, розмежованих
в ЛСВ цього слова, що виключають один одного. Лінгвістична сутність
полісемії пояснюється асиметричністю знаку та значення, які не покривають
один одного повністю: знак прагне володіти іншими значеннями, а значення –
проявитися в інших мовних знаках. І обидва знаходяться у нестійкій рівновазі,
змінюються поступово і лише частково, залишаючись тим самим. Кожна мовна
одиниця належить до двох рядів, що перехрещуються – полісемії та синонімії [1].
З

огляду

інформації

тлумачних

словників,

помічено

розбіжності

у виділенні домінантного значення, повсякчасне перефразування основних
ЛСВ, що приводить до надмірного узагальнення або, навпаки, зайвої
конкретизації обособленого значення слова.
Аналіз статей стосовно лексеми

«warning» згідно тлумачних словників,

дозволив виділити наступні ЛСВ досліджуваного поняття: 1) informing of danger –
інформування про небезпеку; 2) сautionary advice – порада, що застерігає від
чогось у майбутньому; 3) sign, signal of danger – сигнал або знак про небезпеку;
4) notification in advance – завчасне інформування про будь-що; 5) message
informing of danger – повідомлення про небезпеку; 6) the act of one who warns –
дія людини, що попереджає; 7) hint at danger – натяк на небезпеку; 8) cautionary
example – застережливий приклад; 9) advice to desist from particular action – порада
припинити певну дію через можливість негативних наслідків; 10) informing that
smb will be punished if continues doing smth – інформування про покарання у разі
подібних дій; 11) Caution against evil practices which incur danger (the Gospel) –
застереження від гріховних вчинків; 12) event, situation which presupposes danger –
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ситуація/подія, що передбачає небезпеку; 13) threat of danger – загроза небезпеки;
14) signal informing of error on network –сигнал про помилку в роботі системи
(комп.); 15) announcement of weather-related hazard – оголошення небезпечних
погодних умов; 16) symptom – симптом хвороби (мед.)
Таким чином, можемо дійти висновку, що структурний підхід вичерпується
неможливістю докладно описати мережу полісемії, складностями виділення
кінцевої кількості ЛСВ багатозначних слів. Очевидною вбачається необхідність
звернутися

до

більш

чіткої

парадигми

з

ширшими

пояснювальними

можливостями. Наразі саме когнітивно-дискурсивна парадигма пропонує
альтернативні методи дослідження мовних знаків та дискурсивних утворень,
їх взаємозв’язок та понятійну інтегрованість.
Література:
1. Новиков Л.А. Семантика русского языка. – М.: Высшая школа, 1982. –
272 с. 2. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Изд-во литры на иностр.языках, 1956. – 260 с. 3. Cambridge Dctionaries [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http:// http://dictionary.cambridge.org/ru/. 4. Hornby A. S.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby. – Oxford:
Oxford University Press, 1995. – 1430 p.
СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ СУДДІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Кобзєва О. О. (м. Харків)
У руслі чисельних досліджень мови права, об’єднаних у напрям
юрислінгвістики, значна увага прикута до судового дискурсу, зокрема
діалогічної розумово-комунікативної взаємодії під час судового засідання.
Вивчення стратегій та тактик учасників судового засідання у наявних
розвідках переважно зосереджено на тих, що використовуються стороною
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обвинувачення та стороною захисту. Це є цілком природнім, оскільки саме
мовленнєва діяльність цих учасників, їхня риторика, аргументація, значною
мірою впливають на прийняття рішення по судовій справі. З іншого боку,
не зовсім виправданим виглядає ігнорування специфіки мовленнєвої діяльності
судді, використовуваних ним стратегій та тактик, оскільки саме суддя керує
перебігом судового процесу.
Особливої значущості аналіз стратегій та тактик судді набуває у термінах
еколінгвістичного підходу, де мовленнєва діяльність індивіда постає як чинник
формування соціокультурного середовища.
Із цих позицій необхідним, по-перше, є обмеження дослідження рамками
якоїсь однієї лінгвокультури. У нашому дослідженні такою є американська
лінгвокультура: аналіз стратегій та тактик судді проводиться на матеріалі
скриптів засідань американських судів різних типів [1].
По-друге, правова діяльність у рамках судового засідання має певні
відмінності на різних його фазах, які з позицій дискурсології трактуємо
як комунікативні ситуації, котрі структурують американський судовий дискурс [2].
З цієї причини, у нашому дослідженні установлення переліку стратегій, тактик,
прийомів та засобів, що використовує суддя, передує виявленню їхнього вжитку
в різних комунікативних ситуаціях американського судового дискурсу.
Такий аналіз, на нашу думку, дозволяє не лише надати відомості
лінгвістичного характеру про комунікативну поведінку судді, але й визначити,
яку роль ця поведінка відіграє в ході судового засідання.
Отримані дані засвідчують, що американський суддя здійснює управління
судовим процесом, використовуючи директивну та інформативну стратегії,
а також керує перебігом комунікації в рамках судового процесу за допомогою
метакомунікативної стратегії [3]. Адекватне використання цих стратегій,
із властивими кожній з них тактиками, прийомами та засобами, дозволяє
американському

судді

зреалізувати

свої
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рольові

права

та

обов’язки

та забезпечити здійснення судочинства у відповідності до специфічних
для американської соціокультурної традиції правових норм.
У той самий час, дослідження засвідчує, що кожний суддя, попри
дотримання інституційних рольових вимог, проявляє себе як особистість,
вдаючись, зокрема, до жорсткого чи м’якого спонукання, більшої чи меншої
кількості фактичних метакомунікативів (включно з елементами “small talk” –
світської бесіди) тощо. Це дає підстави стверджувати, що роль індивіда є
значущою в екологічній системі «мова – індивід – соціокультурне середовище».
Література:
1. Кобзєва О. О. Процедури та методики формування корпусу вибірки для
аналізу стратегій та тактик американського судового дискурсу / О. О. Кобзєва //
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету.
Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2014. – Вип. № 130. –
С. 271–275. 2. Кобзєва О. О. Комунікативні ситуації американського судового
дискурсу / О. О. Кобзєва // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація:
XIV наук. конф. з міжнар. участю, 27 березня 2015 р. : тези доп. – Х. : ХНУ
імені В. Н. Каразіна 2015. – С. 86–88. 3. Кобзєва О. О. Метакомунікативна
стратегія у мовленні судді в американському судовому дискурсі / О. О. Кобзєва
// Вісник Житомирського державного університету ім. Франка. – Житомир,
2014. – Вип. №77. – С. 264–269.
ФЕНОМЕН САТИРИКО-САРКАСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
(на матеріалі сучасних американських он-лайн видань)
Ковалевська Я. Л. (м. Харків)
Досліджуючи сучасні американські сатиричні видання, було помічено,
що сатира та сарказм часто вживаються невід’ємно. Шляхом використання сатири
автор висміює культурні цінності, погляди, переконання та вади, притаманні
суспільству в цілому [5, с. 86], а завдяки сарказму – притаманні певній особі

41

[4, с. 7]. Будь-яка людина є частиною суспільства, в свою чергу, суспільство
не може існувати без людей, тому сатира та сарказм є невід’ємними компонентами
сатирико-саркастичного дискурсу. «Сатира і сарказм є різновидами комічного,
особливу роль в яких відіграє ефект несподіваності, раптовості» [3, с. 58].
У

сучасному

американському

медіапросторі

тексти

сатирико-

саркастичного дискурсу виокремлено в он-лайн газетах або журналах.
Їх відмінною рисою є апеляція до емоцій читачів [1]. Автори цих статей
не зупиняються на стриманій критиці суспільних явищ, а вдаються до жорстокої
критики політичних та громадських осіб засобами комічного. Саме тому однією
із складових цього типу дискурсу є оціночний елемент: пізнаючи об’єкт, автор
статті формує своє ставлення до об’єкту.
Сучасні

он-лайн

газети

або

журнали

дозволяють

авторам

новин

індивідуалізувати подачу інформації, висловлювати власну думку, надають
можливість обговорювати новини із адресатами в межах сатирико-саркастичного
дискурсу. Нові можливості в медіапросторі приводять до появи й нових
інтегрованих жанрів, таких як інфотейнмент (англ. infortainment від information –
інформація та entertainment – розвага) тощо [2]. Сатирико-саркастичному дискурсу
притаманний жанр інфотейнмент, тому що тексти новин націлені здебільшого
на розвагу. Інформація має гострий критично-комічний характер за рахунок
підбору сатирико-саркастичного матеріалу новин або засобів їхнього оформлення
(специфіка

композицій,

малюнки,

мовні

прийоми)

у

таких

виданнях,

як The Onion, The Best Page in the Universe, The Red Tractor in the USA.
У наведеному нижче сатирико-саркастичному дискурсі автор висміює вади
американського суспільства, а саме перебільшене занепокоєння першої леді
Америки через загальновідому проблему усіх американців – зайва вага із самого
дитинства через фаст-фуд, який в Америці дуже поширений:
WASHINGTON—Saying that there must be hundreds, if not thousands of them
panting and gasping, First Lady Michelle Obama told reporters Monday that she still
hears the labored breaths of overweight schoolchildren whenever she closes her eyes.
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“The huffing and puffing – I just can’t escape it,” said a visibly distraught Obama,
describing the disembodied chorus of tiny wheezing lungs that has haunted her every
single day since the beginning of her husband’s presidency. At press time, sources
said President Obama was awoken from his sleep by a sweat-soaked First Lady
hysterically begging him to make them stop (The Onion, 2014).
Дослідження сатирико-саркастичного дискурсу є перспективним з огляду
на

необхідність

аналізу

впливу

сатирико-саркастичних

висловлювань

на адресата в межах жанру інфотейнмент.
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СТРАТЕГЇЇ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В ПАРЕНТАЛЬНОМУ
ДИСКУРСІ
В. В. Козлова, к.ф.н. (м. Суми)
Новітній ракурс осмислення мовних явищ є діючим інструментом
для вирішення численних проблем, серед яких значне місце постає вивчення
особливостей мовленнєвого впливу в різних типах дискурсу, зокрема
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дослідження прагматичних аспектів мовленнєвого впливу в парентальному
дискурсі, як особистісно орієнтованої комунікативної взаємодії батьків та дітей
в сімейно-побутовій сфері спілкування. У широкому розумінні мовленнєвий
вплив – це мовленнєве спілкування, взяте в аспекті його цілеспрямованості
й описане з позицій одного з комунікантів, а у вузькому розумінні – вплив
на свідомість засобами мови в процесі комунікації.
Специфіка мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі пов’язана
з реалізацією виховної функції сім’ї, де метою батьків є соціалізація дитини,
підготовка її до виконання певних ролей, а також передання знань, розвиток
здібностей, сприяння набуттю вмінь та навичок життя у соціумі. Мовленнєвий
вплив у парентальному дискурсі розглядаємо як цілеспрямовані комунікативні
дії

суб’єкта

впливу,

пов’язані

з

вирішенням

соціалізаційних

завдань

по досягненню позитивних змін в особистості об’єкта впливу. Право здійснення
мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі забезпечується вищим
соціальним статусом батьків, а актуальні цілі мовленнєвого впливу визначають
стратегії його реалізації. Стратегії мовленнєвого впливу, як «системи операцій,
що виконуються мовцем по вибору та реалізації оптимального здійснення
комунікативних цілей у конкретній ситуації спілкування» [2], в залежності
від значущості мотивів та цілей суб’єкту впливу підрозділяємо на основні
та допоміжні (за О. С. Іссерс).
Основні стратегії реалізації мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі
пов’язані зі зміною знань про світ, спонуканням до дії, коригуванням ціннісної
картини об’єкта впливу і представлені:
• стратегією інформування, що забезпечує поповнення або смислову
корекцію системи знань об’єкта впливу;
• стратегією спонукання, що забезпечує зміну його поведінкових
преференцій;
• стратегією оцінювання, що забезпечує корекцію його ціннісної орієнтації.
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Допоміжні стратегії реалізації мовленнєвого впливу в парентальному
дискурсі покликані підвищити ефективність мовленнєвого впливу за рахунок
організації комунікативної взаємодії, впливу на хід інтеракції, створення
оптимального режиму комунікації і представлені:
• регулятивною стратегією, що передбачає контроль над інтеракцією,
перерозподіл ініціативи, завершення розмови;
• діалоговою стратегією, що забезпечує моніторинг теми спілкування,
контроль розуміння, підтримку зворотного зв’язку;
•статусною стратегією, що сприяє підвищенню або зниженню соціального
статусу комунікантів.
Основні та допоміжні стратегії мовленнєвого впливу в парентальному
дискурсі

характеризуються

взаємним

перетинанням

та

проникненням

і реалізуються в процесі міжособистісної взаємодії відповідними групами
тактик, детальне дослідження яких представляє перспективу наших подальших
досліджень.
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WAYS OF FORMATION OF MODERN AMERICAN ACTORS’,
MUSICIANS’ AND WRITERS’ PSEUDONYMS
Kovalenko O. A., Doctor of Pedagogy, Zosimova O. V., PhD in Philology
(Kharkiv)
Our research deals with Modern English pseudonyms, namely American actors’,
musicians’ and writers’ pseudonyms. The topicality of our paper is determined
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by the general trend in modern philology towards a comprehensive analysis of the
pseudonym as a linguistic category (see, e.g., research works by V. Kamianets [1],
O. Petrova [2], N. Shcherbakova [3] et. al.). Pseudonyms are an important part of the
language system, and special linguistic methods must be applied towards their study.
The research aim is to identify and describe the main ways of formation of 20thand early 21st-century American actors’, musicians’ and writers’ pseudonyms.
There are two main ways of pseudonym formation in English, namely lexicosemantic and derivational (morphological) ones. The lexico-semantic way includes
two means, viz., onymization and transonymization [2, p. 10]. Onymization
of common nouns is represented by such groups as: pseudonyms which comprise the
original common noun only (Pitbull, Antler); pseudonyms that are formed like a full
name and consist of a common noun and the real first name or surname of a person:
Stevie Wonder. Transonymization of proper names is based on: names of people:
Richard Bachman – the pseudonym of the famous author Stephen King is
a combination of the name Richard Stark (another writer’s pen name) and Randy
Bachman (the surname of the rock-musician whose band King likes); Marilyn
Monroe – the combination of the first name of the Broadway star Marilyn Miller
and the actress’s mother’s maiden name Monroe [4]; place names: musicians Vienna
Teng, T. Texas Tyler; names of stars, planets: the popular writer and TV host
R.U. Sirius; other proper names.
The derivational (morphological) way is less productive; it includes different
types of shortening, modifications of the real name and affixation. Shortening can be
represented by such cases as: initial clipping (Lana Wood – from the real Russian
name of the actress Svetlana); final clipping (the writer Bel Kaufman – Bella
Kaufman); mixed clipping (the musician Eddie Money – Edward Mahoney), etc.
Plenty of pseudonyms are based on modification of the real name of a person, e.g.:
1) the use of the first name only instead of the full one (often hypocoristic forms are
used), rarer – the last or middle name: Madonna – Madonna Louise Ciccone; Nelly –
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Cornell Haynes; 2) the change of the last name while preserving the first name or vice
versa: the actress Jennifer Sky – Jennifer Wacha; 3) the use of initials: H.D.
(the writer Hilda Doolittle); 4) putting initials together: Eminem – "M and M"
(Marshall Mathers); 5) the addition of a certain element, initials in particular: the actor
Michael J. Fox – to avoid being confused with another actor named Michael Fox [4];
6) shortening in combination with the use of initials and special graphic means:
the rap-musician will.i.am – William James Adams. Affixation embraces very few
American pseudonyms, e.g.: Harry Houdini – Houdin + "-i" (the author
of the pseudonym mistakenly believed that in French adding the suffix "-i"
to the surname “Houdin” would mean "like Houdin" (like a French magician whom
Harry Houdini admired [4]).
In conclusion, it should be noted that pseudonyms occupy a special place in the
system of proper names. A detailed analysis of their structural, semantic
and functional features has great potential for the development of onomastics
and linguistics as a whole. The prospects for our further research can be seen in the
study of their motivation and functions.
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ГЕРОЙ ТА АНТИГЕРОЙ ЯК КОНЦЕПТ ТА АНТИКОНЦЕПТ
Котова І. А. (м. Харків)
Сучасна масова культура значною мірою будується під впливом
американського кінематографу, де наразі інтенсивно використовується образ
героя [7]. Основною рушійною силою сюжету таких кінотворів нерідко
є протистояння героя та його антипода (антигероя), які постають як втілення
відповідних
та

концептів.

АНТИГЕРОЙ

Природу

доцільно

відношень

розглядати

в

між

термінах

концептами
кореляції

ГЕРОЙ
концепта

й антиконцепта [4; 6].
Людське мислення прагне формувати опозиційні зв’язки між явищами
об’єктивної дійсності, встановлювати як орієнтири протилежні полюси
раціонального та ірраціонального, матеріального та духовного. Сама природа
буття людини визначає його двоїсте сприйняття [1, с. 202]. З іншого боку,
двоїсту природу мають і явища, які пізнаються, що зумовлює виділення
антиконцепту як прямого наслідку, продукту глибинних пізнавальних протиріч,
властивих таким об’єктам пізнання [4, с. 71]. Таким чином, кореляція «концептантиконцепт» є ще одним виявом відношення, за якого протилежності
співіснують у тісному взаємозв’язку, безупинно породжують та змінюють одна
одну і у такий спосіб ніби самоорганізуються [5, с. 39].
Антиконцепт

розглядається

як

елемент

певного

метаконцепту,

«смислова динамічна структура, спряжена з концептом, яка утворює з ним
єдине буття метаконцепту, що має різноспрямовані вектори ціннісних домінант
у зонах концепту та антиконцепту» [3, с. 8]. Критерієм наявності кореляції
«концепт-антиконцепт» є включеність базових ознак концептів у ті самі
поняттєві, ціннісні, образні сфери на зовнішньому рівні за умов одночасної
опозитивності цих ознак на внутрішньому рівні [там само, с. 5].

48

З аксіологічної точки зору, концепти та антиконцепти розглядаються
як елементи бінарних опозицій, утворених за принципом позитиву й негативу,
оскільки концептуальний простір мови формується ціннісними орієнтирами з обох
полюсів – позитивного та негативного, що знаходить відображення у творенні
мовних одиниць з префіксом -анти. Концепт та антиконцепт протиставляються
одне одному на оцінному підґрунті: один елемент опозиції відображує певну
цінність для лінгво- або етнокультури, а інший, відповідно, є ментальною
одиницею, у центрі якої є певна антицінність. Проте ці два феномени,
що на аксіологічній шкалі розміщуються на протилежних векторах, характеризуються не лише суттєвими розбіжностями, але й точками дотику [5, с. 37–39].
Таким

чином,

концепти

ГЕРОЙ

та

АНТИГЕРОЙ

як

концепт

та антиконцепт, маючи точки дотику на усіх рівнях аналізу лінгвокультурного
концепту [2, с. 91], демонструють внутрішню опозитивність на кожному з них
та протиставляються за полюсами ціннісних орієнтирів.
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REDEFINING ADAPTATION FOR ELF INTERACTION: DISCURSIVE
ADAPTATION
Kotov M. V., PhD (Kharkiv)
As the world with its diversity is becoming increasingly interdependent, and
the frequency of communicative contacts between the representatives of different
cultures has increased, thus stressing the importance of globalization, the notion of
adaptation of a personality to communication in English as a lingua franca (ELF) with
people of varying cultural origin (both English native speakers and non-native ones)
has become central in a multitude of researches into intercultural communication.
New insights into the phenomenon of adaptation are provided by taking into
account such factors as context with its socio-cognitive and dynamic nature [1, p. 16–
17], the interplay of inseparable, mutually supportive, and interactive individual and
social traits during communication [3, p. 47], as well as the general tendency of ELF
interactions to concentrate on function rather than form [4], which often results in
hybridity [2] of usage of both verbal and non-verbal components. The above
developments allow consideration of the notion of discursive adaptation. The latter is
defined as the communicants’ joint activity which aims at reducing ethno-specificity
in communicative repertoires and achieving a sufficient level of communicative
competence for meaning construction and usage of verbal and non-verbal
communicative components while applying cooperative and non-cooperative
adaptation strategies.
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Further advances in dealing with discursive adaptation presuppose studying both
the influence of L1 on ELF and the way English native speakers adapt to ELF interactions.
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EXPANSION OF ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
OF MEDICINE ACROSS EUROPE
Kostenko V. G. (Poltava)
The dominance of English as an international academic language
and a language for special purposes in medicine has increased manifolds during the
last few decades (M. Hull, 2013, C. Tardy, 2004, D. Crystal, 2003). The adoption
of English as the universal language of science is due in part to historical, political
and economic factors which favored English over other potential candidate languages
such as Chinese, French, German, Russian, or Spanish. This paper focuses on the
impact of the global role of English upon the communication within medical
community of researchers and clinicians for at least two reasons. First, Englishlanguage journals, other periodicals and scientific forums constitute the core
of medical science. Second, how to respond to the challenges posed by the expansion
of English on language policy of European medical communities.
Since the end of the Second World War, English has become the main language
in the medical field in Europe. English gradually replaced German as the main language
of academic medicine in Switzerland, Austria and Spain by 1980. This has been
convincingly demonstrated by F. A. Navarro, who analyzed the frequency of the
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different languages in the literature references in original articles published in the Swiss
Medical Weekly with special attention to the possible differences existing between
articles originating in German-speaking Switzerland and French-speaking Switzerland,
Wiener Klinische Wochenschrift, and Medicina Clinica over the past 75 years [2; 3; 4].
The trend toward English as the most important language of medicine has
consequences for readers, authors, and journals in Germany. As early as the 1990’s,
Egger et al. showed that German scientists mainly publish their positive results
in English-language journals, while tending to publish statistically insignificant
findings in German-language journals [1, p. 326]. This observation seems to be
generally true of scientific publishing in Ukrainian and Russian according to our
observations as well as in many

languages other than English and underlies

the recognized phenomenon of "language bias": review articles and meta-analyses
based predominantly or exclusively on the English-language literature may be biased
toward positive results for this reason alone.
The need to publish in English or to present the results of the researches at
conferences in English probably puts many authors whose native language is not
English at a disadvantage compared to their English-speaking counterparts, though
this disadvantage may be difficult to quantify in figures [5, p. 256]. Various diagrams,
illustrations, drawings, photos, and other non-verbal devices which are accepted in
academic discourse may help to partly overcome the English language obstacles. It
follows that scientific work originating here will often be of a lower linguistic quality
(the problem is surely more acute in some fields of medicine than others, e.g., in
surgery and psychiatrics rather than biochemistry and pharmacology).
Many Ukrainian-language periodicals have responded to the trend toward
anglicization by making an attempt to switch their language of publication to English.
Nowadays about 25 of the medical journals on the list of recognized special
publishing have been already published in two of three languages. Three specialized
journals with long traditions in the Ukrainian language can be mentioned as examples:
Experimental Oncology, Cytology and Genetics, Pharmacology and Drug
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Toxicology. The reason for this trend is to be found in the increasing importance of
impact factors for the evaluation of academic performance, and thus for the scientists’
careers. Only English-language journals achieve high impact factors, because journals
in other languages are unlikely to be read and cited internationally.
Within the limited scope of this, I can merely mention the often debated
question about some varieties of English that often depart in significant ways from
“normal” academic English as practiced in the English speaking countries.
References:
1. Egger M., Zellwäger-Zähner T., Schneider M., Junker C., Lengeler C., Antes G.
Language bias in randomised controlled trials published in English and German /
M. Egger et al. // Lancet. – 1997. – No.350. – P. 326–329.

2. Navarro F. A.

The language of medicine as presented in the references of original articles published in
Medicina Clínica for 50 years (1945-1995) / F. A. Navarro // Medicina Clinica
(Barcelona). – 1996. – Vol. 16, No.107. – P. 608-613. 3. Navarro F. A. The language of
medicine in Austria (1920-1995) / F. A. Navarro // Wiener Klinische Wochenschrift. –
1996. – Vol. 12, No. 108. P. 363-369. 4. Navarro F. A. The language of medicine in
Switzerland 1920 to 1995 / F. A. Navarro //Schweizerische medizinische Wochenschrift. –
1997. – Vol. 38, No. 127. – P. 1565-1573. 5. Tardy C. The role of English in scientific
communication: lingua franca or Tyrannosaurus rex? // Journal of English for Academic
Purposes. – 2004. – Vol. 3, No. 3. – P. 247–269.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПАРАДИГМАТИЧНИХ
ТА СИНТАГМАТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ СИНТЕТИЧНИХ ФОРМ
У ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Кривенко В. П., к.ф.н., доц. (м. Харків)
При порівненні темпоральних систем німецької та української мов
можна виявити дуже багато аналогій. Скажімо, при аналізі утворення
та вживання синтетичних форм презенса і претеріта, на нашу думку, доцільно
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було б розглянути видочасову систему української мови. Особливу увагу слід
звернути на парадигматичні та синтагматичні значення синтетичних часових
форм у німецькій та українській мовах. На прикладі функціонування німецького
презенса та українського теперішнього часу можна добре пояснити усі значення
та відтінки значень цих часових форм в обох мовах на основі майже повного
співпадіння цих значень. Крім того, зіставляючи одне із значень теперішнього
часу, коли дія проходить без обмежень у часі та просторі, іноземним студентам
легше усвідомити значення недоконаного виду в українській та інших
слов’янських мовах. Порівняємо основні (парадигматичні) та другорядні
(синтагматичні)

значення

презенсу

та

теперішнього

часу.

По-перше,

кожна з цих часових форм означає дію, яка безпосередньо проходить у момент
мовлення. Наприклад: Er sucht (gerade) seinen Kugelschreiber. – Він (зараз) шукає
свою кулькову ручку. При вивченні цього значення презенса та теперішнього
часу ми часто наводимо приклади з англійської мови, де є спеціальна форма
з подібним значенням present continuous tense: I am looking for my pen (now).
При цьому обов’язково слід підкреслювати, що не можна ототожнювати
цю часову форму зі слов’янським недоконаним видом.
Форма презенса та теперішнього часу в обох мовах дуже підходить
для вираження загальних та постійних подій, а також дій, які, з точки зору
мовця, відбуваються без будь-яких обмежень: Die Rose blüht. – Троянда цвіте.
Es regnet. – Іде дощ. Die Erde dreht sich um die Sonne. – Земля обертається
навколо Сонця. Якщо продовжувати порівняння з англійською мовою,
то необхідно пояснити, що для цього значення в англійській мові вживається
інша форма, а саме present indefinite tense: The Earth rotates around the Sun.
Крім парадигматичних значень, у німецькій та українській мовах
співпадають також більшість синтагматичних значень, таких, наприклад,
як praesens historicum: 49 v. Chr.. Cäsar überschreitet den Rubikon. – 49-й рік
до Різдва Христового: Цезар переходить Рубікон. 44 v. Chr.: Cäsar wird ermordet. –
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44-й рік до Різдва Христового: Цезаря вбивають. Цікаво також відмітити
співпадіння інших синтагматичних значень презенса та теперішнього часу:
1) вживання цих часових форм при розповіді про минулі події, щоб зробити їх
більш наочними; наприклад: Stell dir vor: Gestern gehe ich durch die Straße und
begegne einem alten Freund. – Уяви собі: учора іду я вулицею та зустрічаю старого
приятеля; 2) вживання замість футурум І та майбутнього; наприклад: Morgen fliege
ich nach Berlin. – Завтра я лечу до Берліна. – I go to Berlin tomorrow.
При аналізі цих синтетичних форм часу необхідно звернути увагу на їхню
модальну складову, яка теж у цілому співпадає. Тоді часові показники вказують на
майбутнє, а модальні прислівники на модальне значення, наприклад: Er kommt
wohl mit dem ICE um 13 Uhr. – Він приїжджає, мабуть, експресом о 13-й годині.
Таким чином, проаналізувавши функціонування синтетичних форм часу
в українській та німецькій мовах, а саме теперішнього та минулого часу
і презенса та претерита, ми можемо дійти висновку, що парадигматичне
та синтагматичне значення цих форм майже повністю співпадає в обох мовах.
КОНЦЕПТ «ЧУЖА» У РОМАНІ ГО СЯОЛУ
«КОРОТКИЙ КИТАЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК
КОХАНЦІВ»
С. К. Криворучко, д.ф.н., проф. (Харків)
Сучасна транскультурна англомовна письменниця китайського походження
Го Сяолу (1973 р. н.) переїхала до Лондону через трагічні обставини особистого
характеру

–

неможливість

реалізувати

власний

творчий

потенціал

на батьківщині. Із середини 2000 рр. Го Сяолу пише англійською, є номінантом
і лауреатом літературних премій і кінопремій, її твори перекладено багатьма
мовами, вона вважається одним із кращих письменників Великої Британії.
Наукового осмислення потребує інтерпретація жанрової своєрідності роману
«Короткий китайсько-англійський словник коханців» (2007) [1], з’ясування
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специфіки конфліктів, аналіз художніх образів, які є віддзеркаленням
філософських ідей у художньому світі твору.
Сучасні письменники для реалізації специфічних ідей у художніх творах
вдаються до розмивання жанрових меж і переосмислення стилістичних рис. Таким
чином, у літературній творчості простежується впровадження наукового стилю
і виробленого ним жанрів у художні моделі. Це дає можливість реалізовувати вічні
ідеї у незвичайних феноменах сучасності, які сприяють утворенню специфічних
художніх

образів.

Аналіз

цих

образів

потребує

залучення

сучасних

літературознавчих підходів. Феміністична критика зосереджується передусім
навколо жіночих образів у літературі. Розроблені Д. Лодж концептуальні засади
«соціалізації» та «умовності» образу жінки у художньому творі розкривають,
на думку Дж. Мітчел, нюанси безсвідомого героїні, яке уперше почала
осмислювати в екзистенціальному ключі С. де Бовуар. У космополітичному
мисленні сучасної героїні набуває актуальності цивілізаційний конфлікт,
який розкривається у сприйнятті «своє» і «чуже». Імагологічний вектор особливим
чином втілюється у творах письменників, які виникають на межі культур.
Слід звернути увагу на жанр словника, формальні і сенсоутворюючі риси
якого розробила Го Сяолу у романі «Короткий китайсько-англійський словник
коханців». Жанр словника є списком заголовних слів, упорядкованих
за абеткою. За метою словник має різні призначення. Го Сяолу в романі
«Короткий китайсько-англійський словник коханців» навіть у назву вводить цей
термін, та відсилає до лексичного визначення. У структурі роману розділи,
які мають власні назви, складаються з англійських словникових лексичних
статей, після чого письменниця в художній формі розкриває, як вона бачить
суть речей, із чого вибудовується сюжет, де впроваджуються філософськокультурологічні ідеї, в яких порівнюється китайський і англійський світогляд.
За жанром твір Го Сяолу слід визначити як роман із рисами словника
і щоденника, які виявляються у структурі. Словникові статті є своєрідними
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знаками, що узагальнюють «послання» героїні: вона самотня і «чужа»,
а на метафізичному рівні – кохана і «своя».
Усвідомлення себе як «чужої» проходить через зіткнення із незнайомою
мовою, яку героїня-китаянка прагне засвоїти, адже вона приїжджає у Лондон,
щоб вивчити англійську. Привласнення цієї мови відбувається через кохання:
героїня вибудовує стосунки із англійцем, який стає її першим чоловіком
у житті. Отже, англійська мова і культура входять у китайську свідомість через
тілесність, задоволення, насолоду. Саме англієць відкриває в героїні для неї
самої жінку. «Чужа» Англія відкривається для неї морем, яке стає символом
щастя, чого раніше вона була позбавлена, що передається метафорою – у Китаї
моря немає. Героїня-китаянка на початку роману представлена як слабка
і залежна, в чому виявляється суть китайської культури: жінка не має власної
думки, дівчина абсолютно залежить від батьків. Поетикально письменниця
формує атмосферу граматичних «помилок», для того щоб підкреслити
«зайвість» китаянки в Лондоні, її небажаність. Героїня відчуває страх перед
майбутнім, коли постає перед Заходом. «Чужинність» створюється не лише
екзистенційним страхом перед смертю, а навіть тваринним відчуттям загибелі,
оскільки

небезпечність

у

мисленні

героїні

представлена

незнайомим

психологічним урбаністичним пейзажем. Концепт «чужа» авторка впроваджує
у світоглядному конфлікті Схід / Захід. Проте конфлікт представлено
не зіткненням, а прагненням діалогу і взаєморозумінням, що реалізується ідеєю
із просвітницьким відтінком – розкрити сенс протилежних культур, щоб пізнати
одне одного. Мова є способом мислення, і саме через граматичні форми героїня
відкриває нюанси «свого» і «чужого».
Література:
1.Го Сяолу. Краткий китайско-английский словарь любовников; [пер. с англ.
М. Шарова] / Го Сяолу. – М. : Издательство Ольги Морозовой, 2008. – 360 с.
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СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Кузьмина В. С., Иванига А. В. (г. Харьков)
Одним из важных аспектов преподавания грамматики в средней
и высшей школе является способ презентации нового грамматического
материала на занятии по иностранному языку. В методике преподавания
иностранных языков известны несколько таких способов, однако, на практике
чаще всего используются только два из них: 1. Объяснение грамматического
материала студентам 2. Задание студентам самостоятельно разобрать и выучить
новый грамматический материал дома.
Первый

способ

является

наиболее

традиционным.

Учитель/преподаватель объясняет новое грамматическое правило на родном
или иностранном языке, а затем учащиеся выполняют различные упражнения
на закрепление

нового

материала.

Второй способ

применяется

реже,

чем первый, и, в основном, в высшей школе и при соответствующем уровне
знаний студентов. Преподаватель задаёт студентам на дом прочитать
и разобрать новый грамматический материал, и затем на занятии опрашивает
студентов или проверяет, насколько усвоен материал, с помощью упражнений.
Оба эти способа имеют положительные и отрицательные стороны
и широко используются в практике преподавания иностранных языков
и в средней школе, и в вузе. Однако, преподаватели и учителя, предпочитающие
работать творчески и использовать разнообразные методы работы, часто
не ограничиваются этими двумя вышеупомянутыми способами, а прибегают
и к другим, более интересным и интерактивным.
Это, например, способ, называемый Еliciting. Преподаватель начинает
работу над новым материалом с опроса студентов с целью выявления
уже имеющихся у них знаний по этой теме. Желательно, чтобы вопросы,
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задаваемые преподавателем, были интересными (и хотя бы иногда забавными)
и основывались на жизненном опыте студентов и реалиях их жизни. Суть этого
способа в том, что студенты, отвечая на вопросы преподавателя, используют
новый

грамматический

материал,

а

объяснение

теории

происходит

на следующем этапе работы.
Существует

также

способ,

называемый

Рersonification,

когда

для иллюстрации грамматического правила преподаватель использует реальные
факты из своей жизни и жизни своих учеников.
Следующий способ – Discovering. Студентам предлагается определить,
какие из грамматических предложений, написанных на доске или на карточке,
являются правильными, а какие нет. После обсуждения учащиеся заполняют
подстановочные таблицы и пытаются сформулировать правило, после чего
пробуют самостоятельно исправить ошибки в предложениях, предъявленных им
в начале занятия.
При объяснении грамматического материала можно также с успехом
использовать наглядные материалы, небольшие тексты на различную тематику,
песни, истории в картинках и т.д. На наш взгляд, самое главное, что следует
учитывать учителям и преподавателям при подготовке занятия по грамматике,
– это необходимость разнообразить формы и методы работы с грамматическим
материалом, при этом принимая во внимание уровень знаний учащихся
по иностранному языку, их возраст и их интересы. Такой подход несомненно
приведёт к достижению желаемого результата – усвоению изучаемого
грамматического явления – и повысит интерес учащихся к изучению
грамматики иностранного языка.
Литература:
1. Rosie Tanner and Catherine Green. Tasks for Teacher Education. Longman.
1998 – 134 p.
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ПОЛІСТИЛІСТИЧНИЙ БРИКОЛАЖ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ
СВІДОМОСТІ
Кузнєцова О. В. (м. Харків)
Постмодерністський дискурс можна представити у вигляді безперервного
процесу конструювання знаків, в якому завдяки спільній роботі адресата
та адресанта кожен знак набуває нового змісту, кожен елемент має свою
функцію, що дублюється іронією, суперечливістю, множинністю значень
[2, с. 11]. Його характерними ознаками є: інтертекстуальність, цитатність, зміна
традиційних форм; моральна й етична маргінальність, зневажання будь-яких
канонів;

тотальна

невизначеність,

інтерпретація

світу

як

аморфної,

поліваріантної реальності, що само розвивається [4, с. 194-195], тощо.
В постмодерністському дискурсі ці елементи часто зустрічаються у вигляді
бриколажів. Коли усі ці ознаки присутні у постмодерністських текстах одного
автора та наділені його власною ментальністю, ідеологією і стилем, ми маємо
на увазі ідиодискурс певного автора [5, с. 148-153].
Невід’ємною

ознакою

постмодерністського

ідиодискурсу

є полістилістичність, яка розглядається у таких ракурсах: 1) як взаємодія різних
художніх систем: античних, східних, біблейських; 2) як змішання жанрів
і жанрових форм; 3) як суміш цитат та алюзій, що відображають "цитатне
мислення"; 4) як поєднання відмінних стилів: образного, науково-технічного,
документально-публіцистичного [1, с. 8]. За допомогою взаємодії цих художніх
систем, полістилістичному переплетенню інтертекстів, цитат та алюзій
постмодерністський художній текст виходить за межі текстової лінійності і веде
до утворення різних варіантів прочитання, культурного або художнього
плюралізму. Тоді він може бути рівноцінно вписаним до будь-якої культурної
парадигми і жодній з них не належати цілком [там само].
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Креолізовані

тексти

в

постмодерністському

дискурсі

організуються

за принципом колажу або бриколажу, особливістю яких є те, що вербальні та/або
невербальні знаки співіснують у ньому на правах повної рівності, і в кожному
з них закладене не одне смислове значення. Такі полістилістичні засоби
утворюють безліч значеннєвих полів, адекватна інтерпретація яких залежить
від інтелектуальних й творчих можливостей адресата [там само]. Конкретна
цитата, ремінісценція, алюзія тощо в згорнутій формі укладені в певному творі,
що за їхнього розгортання дозволяють реконструювати ці коди і дискурси.
Взаємодія усіх цих систем в одному художньому творі допомагає йому вийти
за межі текстової лінійності і надає йому різних варіантів прочитання [3, с. 73].
Це дозволяє автору вільно поєднувати різні жанрові форми, відкриваючи нові
жанрові комбінації, для яких невід′ємною складовою стають фрагментарність,
колажність, бриколажність. Усі фрагменти постмодерністського дискурсу
є автономними та самодостатніми, тому можуть читатись у довільному порядку.
Отже, полістилістика як змістова форма пронизує художні тексти
та за допомогою стильових прийомів виражає ментальність епохи постмодернізму.
Література:
1. Бабелюк О.А. Способи постмодерністського текстотворення крізь
призму полістилістики // Одеський лінгвістичний вісник. – 2013. – Вип.1. –
С. 5-16. 2. Бабелюк О.А. Поетика постмодерністського художнього дискурсу:
принципи текстотворення (на матеріалі сучасної американської прози малої
форми)

[Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. звання д-ра філол. наук /

О.А. Бабелюк. – К., 2010. – 33 с. 3. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма.
Художественно-эстетический ракурс / Н.Б. Маньковская. – М. – СПб:
Центр Гуманитарных Инициатив, Университетская книга, 2009. – 495 с.
4. Подшибякин А. М. Текст, значение, смысл: постмодернизм как игра //
Философия XX века: школы и концепции: Материалы научной конференции
«Философия и жизнь» к 60-летию философского факультета СПбГУ,
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21 ноября 2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. –
С. 194-195. 5. Самохіна В.О., Свєточева А.С. Комічна домінанта регулятивності
в ідиодискурсах американських гумористів ХІХ-ХХІ століть // Вісник ХНУ. –
2013. – №1023. – С. 148-153.
THE ROLE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS:
MOODLE AS A TEACHING TOOL IN FOREIGN LANGUAGES
Kukushkin V. V., PhD (Kharkiv)
New technologies (in particular, the Internet) provide teachers with many
interesting tools that can be used to improve the teaching-learning process.
The usefulness of these tools makes important for teachers to have more information
about the advantages and possibilities of using technology in the classroom
(Kaminski, 2005), as well as about the results derived from their application.
Besides the fact that the Internet is a vast source of information, there are some
speciﬁc web-based applications that are conceived to be used as a teaching resource.
These applications (often called e-learning platforms) allow teachers to provide the
students with material of different sorts, as well as to interact with them in real-time.
They also allow teachers to follow the evolution of the learning process and to know
the performance of each student in speciﬁc tasks.
E-learning platforms (also known as a virtual learning environment (VLE))
are especially useful when teaching Science in general and Physics in particular. They
allow implementing objects of many kinds such as: videos, mp3, text documents,
scanned images, links to other web sites or animations which can be used to show
dynamically many physical situations and concepts that are often difﬁcult to
apprehend by the students.
A virtual learning environment (VLE) is a software system designed to support
teaching and learning (Weller, 2007). A VLE typically provides tools such as those
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for assessment, communication, uploading of content, return of students’ work,
administration of student groups, questionnaires, tracking tools, wikis, blogs, chats,
forums, etc. over the Internet.
A VLE is a computer program that facilitates the so-called e-learning (electronic
learning). Such e-learning systems are sometimes also called learning management
system (LMS), course management system (CMS), learning content management
system (LCMS), managed learning environment (MLE), learning support system
(LSS) or learning platform (LP); it is education via computer-mediated
communication (CMC) or online education.
In the United States, CMS and LMS are the more common terms, however LMS
is more frequently associated with software for managing corporate training programs
rather than courses in traditional education institutions.
Moodle has been used as a LMS platform for sharing useful information,
documentation, and knowledge management in research pro- jects, yielding important
beneﬁts to the researchers (Uribe-Tirado, Melgar-Estrada, Bornacelly-Castro, 2007).
Data mining techniques have also been addressed as complementary systems to LMS,
and in particular to Moodle, where results are achieved through the use of
associations, classiﬁers, clusterers, pattern analyzers, and statistical tools (Romero,
Ventura, García, 2008). The transition from commercial LMS to open-source systems
(such as Moodle) is a growing trend. The spread of these online technologies has been
widely analyzed at faculty level, as for example in San Francisco State University
(SFSU), where the 70% of all courses use online technologies (Beatty, Ulasewicz,
2006). Moodle platforms are under continuous evolution. Different debates and
forums are being set up in order to maintain an open dialogue between lecturers and
Moodle developers. The achievement of a transparent integration between both
‘‘worlds” is needed for future versions (Berggren et al., 2005).
Teachers can also improve Moodle platform by implementing web-based peer
assessment. These works are used to enhance the student cognitive schema, helping

63

them to construct their knowledge, and promoting the student positive attitudes
towards discussing and cooperating with peers. It is evidenced that students increase
their skills to undertake learning by using the information technology.
THE PHENOMENON OF CODE-SWITCHING AS AN INTERACTION
OF TWO CULTURES IN THE SCREEN ADAPTATION OF CLASSICAL
LITERATURE FRAMEWORK
Legeyda A.V., PhD (Kharkiv)
This research [1; 2] focuses the problem of structuring a retrospective of all the
theoretical approaches analyzing the phenomenon of "code switching" in linguistics
[3] that have been and are underway with the view to diachronically trace the
phenomenon of "code switching" in the attempts of screen adaptation of Russian
classical literature in the framework of Anglo-American cinema discourse.
This research is centered on the channels of code-switching applied in the
framework of screen adaptation of Russian classical literature [1; 2] and relies on the
empirical corpora of 14 adaptations of Russian classical literature produced in the
XX-XXI century. Therefore, the object-matter of this research is the phenomenon of
code-switching in screen adaptations of Russian classical literature. The subjectmatter of the research is the diachronically-traced realization channels, the typology
and the peculiarities of code-switching phenomenon in Anglo-American cinema
discourse as represented in screen adaptations of Russian classical literature.
The research aims at establishing the national-specific peculiarities of codeswitching phenomenon in Anglo-American cinema discourse as represented in the
analyzed screen adaptations of Russian classical literature within the diachronic
framework.
The scientific endeavour of the research is represented by the attempt to pioneer
the concept and role of code-switching in screen adaptation cinema discourse as such.
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The channels and functions of code-switching in screen adaptations of Russian
classical literature are subject to a detailed analysis. The research perspective is seen
on the cross-cultural level and presupposes the procedure of a multi-componential
analysis of the phenomenon of code-switching in question in national-specific cinema
discourses of adaptations of international literature genres to the screen.
References:
1.

Легейда А. В. Кіноадаптація у синергетичній парадигмі: у пошуках

синього птаху міждисциплінарної методології // А. В. Легейда /

Наукові

записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія” Вип 38. – 2013. – C. 203–206. 2. Legeyda A. V. The
art of screen adaptation: recognizing semiotic differences or thinking outside the page
// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”:
Збірник наукових праць. Випуск ХХ. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 184–191.
3. Легейда А. В. Феномен “зміна коду” в дискурсі кіноадаптації // А. В. Легейда
/ Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей XIV
наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2015. – С. 110–111.
LA EXPANSIÓN DE ANGLICISMOS EN EL IDIOMA ESPANOL
Legutska O. I. (Járkiv)
Con la llegada de Internet y la television, la aparición de noticias internacionales
y reportajes informativos, se ha aumentado el intercambio cultural. Como resultado
muchas palabras extranjeras se utilizan libremente en el idioma español.
Este fenómeno se lama el extranjerismo.

Los extranjerismos son palabras

o expresiones lingüísticas que un determinado idioma toma de otra lengua extranjera.
Se trata de vocablos que por diversos motivos una lengua trae de otra. Toda lengua
a lo largo de su historia ha incorporado extranjerismos provenientes de varios
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países [1]. El uso de palabras que provienen de otro idioma se ha convertido en un
caso común y muchas personas aun no piensan de su origen foráneo.
Existe dos tipos de extranjerismos según el Diccionario panhispánico de dudas:
extranjerismos innecesarios y necesarios. Las palabras que tienen sus términos
equivalentes en el español se consideran innecesarios y se utilizan por razones de
moda, tecnologías nuevas, el uso masivo de Interntet y etc. Los extranjerismos
necesarios son las palabras foráneas para los cuales actualmente no existe un
equivalente en el idioma español o cuando es difícil establecer estos términos. Tales
extranjerismos se dividen en dos grupos: las palabras con escritura y pronunciación
originales y las palabras con escritura y pronunciación adaptadas al español [2].
Entre los motivos de utilización son la comodidad y notoriedad de estas palabras.
Actualmente el uso de palabras inglesas ocupa un lugar bastante grande en el
idioma español escrito y oral. Las palabras de la lengua inglesa que son empleados
comúnmente en el idioma español se llaman los anglicismos.
Los hispanohablantes utilizan la gran cantidad de palabras inglesas sin pensar en
los equivalentes que tienen en español. A los principios el fenómeno se notaba
principalmente entre las conversaciones de la gente jóven hablando de tecnologías,
dispositivos nuevos, deporte y de todo que está de moda pero ahora las utilizan
personas de cualquier edad y aun en articulos de las revistas nacionales. De este
modo, se nota la utilización de las palabras siguientes: background, blog, chat, fitness,
football, look, parking, ringtone, show, smartphone y etc. A veces sucede que la gente
utiliza la escritura inglesa debido al uso generalizado.
Los anglicismos también pueden tener formas más complejas. Existen ciertas
locuciones o frases en inglés que son utilizados en la redacción. En estos casos,
la regla para su escritura es la misma que para los vocablos. Es decir, indicar su
procedencia extranjera escribiendo la locución en cursiva o entre comillas [1].
Los extranjerismos llenan el vacío semantico o existen en el idioma español oral
y escrito junto con los equivalentes españoles. Pueden tener su grafía y pronunciación
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original, o pueden adaptarse a la lengua. Debido a la expansión global de inglés en las
esferas de tecnologías, deporte y moda, cada vez son más los anglicismos que se
incorporan a lengua española
Las fuentes usadas:
1. Cómo escribir mejor. Los extranjerismos en la lengua española.
URL: http://reglasespanol.about.com
2. Extranjerismos. URL: http://www.reglasdeortografia.com/extranjerismos.htm

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНІЦІАЛЬНИХ КОНСТАТИВІВ
У ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ.
Липко І. П., к.ф.н., доц., Артеменко Т. М., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Основною тенденцією лінгвістичних досліджень на сучасному етапі
є переорієнтація лінгвістики на дослідження мови як динамічного процесу, який
залежить від умов і потреб комунікації. Основним об'єктом дослідження
при цьому є мовленнєве спілкування, мінімальною структурною одиницею
якого багатьма вченими визнається діалогічна єдність чи мікродіалог [1, с. 186].
Об’єктом вивчення є початкова репліка ініціального констативноконстативного

мікродіалогу.

Широке

використання

констативних

форм

спілкування в комунікативному процесі обумовлює актуальність такого
дослідження. Досліджуються прагматичні й семантичні особливості констативів
з перлокутивною метою переконання в необхідності виконання певних дій
та констативів з перлокутивною метою впливу на почуття та емоції адресата.
Переконання адресата в необхідності виконання певних дій здійснюється
за допомогою різних прагматичних індикаторів, модальних дієслів і їх
еквівалентів. Засобом інтенсифікації значення переконання може виступати
повтор разом із модальними дієсловами й форматором переконання. Виділяються
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декілька видів впливу на адресата констативів із перлокутивною метою
переконання в необхідності виконання певних дій: спонукання адресата висловити
своє ставлення до передбачуваних дій у плані згоди/незгоди, спонукання адресата
продемонструвати своє ставлення до адресанта. Переконання в необхідності
виконання дій може бути послаблено при вживанні модальних слів.
Констативи з перлокутивною метою впливу на почуття, емоції й моральноетичні настанови адресата вживаються в тих ситуаціях, коли адресант має намір
викликати в адресата певний емоційний стан та використати його у своїх цілях
уплинувши на його почуття та емоції. Ставлення адресанта реалізується
за допомогою різних емоційно-експресивних лексико-фразеологічних засобів,
через аргументованість оціночних суджень.
Констативи з перлокутивною метою впливу на почуття й емоції адресата
зазвичай містять у своєму складі стилістично й емоційно забарвлені одиниці
й засоби експресивного синтаксису, що дозволяє адресанту з максимальною
ефективністю висловити своє ставлення до повідомлення й викликати потрібну
йому реакцію адресата.
Виділяються деякі види впливу на емоції та почуття адресата: спонукання
адресата до радісного співпереживання, комунікативна інтенція адресанта
при цьому може бути виражена семантикою використаних словоформ; спонукання
адресата до співчуття, при цьому адресант може вдаватися до комбінованого використання засобів інтенсифікації висловлювання. Комбінації засобів інтенсифікації
можуть

включати

паралінгвістичні,

лексичні

та

синтаксичні

засоби,

до яких належать засоби кінесики, посилювальні прислівники, вигукові словосполучення, семантика складових словоформ висловлювання, повтор. Важливими
фактором, що сприяє реалізації комунікативної інтенції адресанта, є соціальна роль
комунікантів [2, c. 183], яка допомагає інтерпретувати смисл мовних дій.
У можливості адресанта впливати на морально-етичні настанови адресата
важливу

роль

відіграє

ознака

позитивність/негативність.
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Дана

ознака

діагностується в певних контекстуальних умовах, при цьому оціночні
повідомлення можуть бути виражені спеціальними лексичними засобами.
Оцінка також може бути виражена імпліцитно, без спеціальних індикаторів.
Література:
1. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М.: ИТДГК
«Гнозис», 2003. – 280 с. 2. Шутова М.О. Мовленнєвий етикет як система
координат у міжособистісній і міжкультурній комунікації / М.О.Шутова //
Вісник КНЛУ. − Серія Філологія: зб. наук. праць. − Том 16, №1. − 2013. −
С. 179−191.
ЖАНРИ КОМІЧНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИСКУРСУ
Лобова О. К., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Англомовний комічний інституційний дискурс (далі – КІД) вирізняється
жанровою варіативністю. Чільне місце серед жанрів у КІД займає стендапкомедія, оскільки вона інтегрує загальні риси інших жанрів, чому сприяла
багата історія розвитку та популярність в англомовному лінгвокультурному
просторі [2, 3].
Жанру англомовної стендап-комедії властиві:
а) професійна мова – стендап-коміки в КІД оперують у спілкуванні між
собою термінами, що зрозумілі тільки представникам інституту комедії
на кшталт: a heckler – глядач, який втручається у виступ стендап-коміка, a blue
joke – жарт на непристойну тему, a punch-line – кульмінація жарту;
б) стратегічне планування – виступ стендап-коміка готується заздалегідь,
він добирає жарти, відпрацьовує техніку їх презентації глядачеві;
в) імпровізація – стендап-комік під час виступу може імпровізувати жарти,
якщо цього потребують обставини (наприклад, спонтанна реакція хеклера
на жарт коміка);
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г) форма самовираження та емоційність – віддзеркалення авторського
світобачення в жарті;
ґ) інтерактивний характер – тісний контакт суб’єктів, оскільки стендапкомедія – це результат спільної праці стендап-коміка та глядача (Б. Ніл);
д) реалістичність та гротескна гіперболізованість – стендап-коміки
торкаються найактуальніших тем, однак ситуації, що тематизуються в жартах,
надмірно гіперболізовані для інтенсифікації комічного ефекту.
В англомовній стендап-комедії виокремлено комічні мовленнєві жанри:
наративні

жарти,

однорядкові,

комічні

монологи

та

жарти-інвективи,

які є результатом креативного мислення стендап-коміка і мають бути сучасними
та

оригінальними.

Основним

мовленнєвим

жанром

у

стендап-комедії

є наративний жарт (a joke). Увесь матеріал для виступу – material, частина
матеріалу – routine чи bit – декілька жартів, що об’єднані однією темою.
За допомогою жартів розкриваються суперечності суспільства, соціальне
неблагополуччя, відображаються моральні цінності.
Гумор виникає внаслідок розкриття композиційної моделі жартів, у якій
виокремлюються блоки – інтродуктивний, комплікативний, експлозивний
[1, с. 56]. У блоках представлені лінгвоситуативні або лінгвальні суперечності,
тобто реалізується комічна інконгруентність, що виникає завдяки порушенню
норм (онтологічних, валоративних, логіко-поняттєвих тощо).
Типовими лінгвальними ресурсами комічного в жартах стендап-коміків
є різновиди мовної гри, що базуються на інконгруентності, яка виявляється
на фонетичному, лексичному, синтаксичному та текстовому рівнях.
Література:
1. Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої
Британії та США: текстуальний та дискурсивний аспекти: дис. … доктора
філол. наук : 10.02.04 / Самохіна Вікторія Опанасівна. – К., 2010. – 518 с. 2.
Double O. Getting the joke. The inner workings of stand-up comedy / O. Double. –
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London : Methuen, 2005. – 320 p. 3. Mintz E.L. Stand-up Comedy / E. Lawrence
Mintz // Charney Maurice Comedy: a Geographic and Historical Guide. – Greenwood
Publishing Group, 2005. – V. 2. – P. 575-585.
ВПЛИВ ЛІТЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРАХ ІСПАНІЇ
Лукашов А. Ю. (м. Харків)
У сучасну добу, поряд із традиційними критеріями визначення нації (мова,
релігія, раса), все частіше нація інтерпретується, як вигадана спільнота,
де головним критерієм належності до певної нації є відчуття індивідом самої
належності до цієї нації [1; 4] .
У Іспанії дуже розповсюдженою є ідея нації, як нарації, тобто, коли певна
нація існує, розповідаючи, поширюючи інформацію про саму себе [2; 3].
Вважається, що поряд з саме іспанською нацією, у Іспанії співіснують
каталонська, баскська, галісійська нації, іноді додається валенсійська нація. Не є
рідкісною ситуація, коли людина живе, наприклад, у Країні Басків і за ніяким
з традиційних критеріїв не відрізняється від умовного мешканця Мадриду.
Таким чином, цій людині потрібно якимось чином пояснити, аргументувати її
інакшість, відмінність від іспанців. Задля цього використовуються різні засоби:
система освіти, ЗМІ, публіцистика, пропаганда, тощо. Велику роль в цьому
відіграє й художня література. Головними тенденціями, як місцева література
формує національну самоідентифікацію у мешканців іспанських регіонів є:
а) створення, реінкарнація, повторне інтерпретування національних міфів,
що їх можна було розглядати, як міф саме цієї нації (наприклад, епічна поема
Жасінта Вердагера «Кангіó»);
б) глорифікація «золотого століття» певної літератури, його найголовніших
творів, як доказ величі цієї літератури.
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Прикладом цього є прославляння

періоду з XII по XV століття у галісійській літературі, коли галісійська
мова стала мовою лірики на всьому Піренейському півострові. Аналогічні
тенденції можна бачити і в Каталонії, де також прославляється період з XII
по XV століття;
в)

сприяння

створенню

найсучаснішої

літератури,

щоб

довести,

що література цього регіону не є якоюсь застарілою, спрямованою у минуле.
Ця тенденція особливо поширена у Каталонії, де ще на початку ХХ століття
Еужені Д’Орс започаткував явище “ноусентізму”, чиїм завданням було з одного
боку, вивести каталонську поезію на вищій рівень, пристосувати її до вимог
епохи, але з іншого боку не розривати із традиціями своєї землі, робити
мистецтво національно орієнтованим, а не “чистим мистецтвом”.
Варіантом контрадискурсу вищевказаним тенденціям, що виникають
на периферіях, центр може використати переосмислення концепції самої Іспанії,
задля того, щоб репрезентувати її державою плюралістичною, яка є
конгломератом народів, традицій та культур. У літературі, зокрема, це може
найти відображення у недискримінаційному зображенні мешканців різних
іспанських регіонів, у зображені проблем меншин (внутрішніх та зовнішніх
мігрантів, циган, геїв, тощо).
Література
1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках
и распространении национализма / Б. Андерсон. – М.: КАНОН-пресс-Ц,
Кучково поле, 2001. – 288 с. 2. Пронкевич О. В. Національна ідентичність
і

де/реконструкція

літературного

канону

в

сучасній

іспаністиці

/

О. В. Пронкевич. – С.189–200. [Електронний документ] URL: lib.chdu.edu.ua/
pdf/novitfilolog/12/102.pdf

3. Пронкевич О. В. Проблема національної

ідентичності у плюралістичній Іспанії ХХІ ст. / О. В. Пронкевич – С.139–144.
[Електронний

документ]

URL:lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2006/
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40-27-23.pdf 4. Сміт Ентоні. Нації та націоналізм у глобальну епоху /
Ентоні Сміт. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 320 с.
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ШАХМАТНАЯ МЕТАФОРА
В КРЕОЛИЗОВАННОМ ТЕКСТЕ
Максименко Е. В. (г. Харьков)
Треть века спустя после выхода книги Дж. Лакоффа и М. Джонсона
«Метафоры, которыми мы живем» (1980), в русле теории когнитивной
метафоры продолжают появляються новые перспективные направления, одним
из которых является исследование мультимодальной метафоры. Под модусом
понимается

тип

исследователями,

знаковой

системы.

варьируется

однако

Число

модусов,

целесообразность

выделяемых
разграничения

визуального / картинного, письменного и устного модусов, не вызывает
разногласий. Когнитивная метафора в ее классическом понимании является
мономодальной, т.к. ее референт и коррелят получают свое выражение в одном
модусе. В мультимодальной же метафоре референт и коррелят выражены
знаками разных семиотических систем. В данном исследовании остановимся
на т.н. шахматной метафоре, в которой коррелят выражен визуально
(изображение шахматных фигур, шахматной доски), а референт – словесно
(письменный текст).
Изображения

шахмат

часто

используются

при

иллюстрировании

литературных произведений различных жанров. Удачная иллюстрация играет
важную роль в апеллировании к потенциальному читателю и в определенной
степени влияет на успешность продажи книги. Тексты такого рода относятся
к креолизованным. Рассмотрим пример визуальной шахматной метафоры,
взятой из одного из изданий первой книги трилогии «Властелин колец»
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Дж. Р. Р. Толкина, «Братство кольца». Это братство проиллюстрировано рядом
шахматных фигур, в каждой из которых угадывается образ персонажа.
Визуальная метафора ФИГУРА — ЭТО ВОИН основана на синтезе
визуального и вербального образов и для правильной интерпретации
необходимо комплексное восприятие креолизованного текста на основе анализа
его

составляющих.

Братство

представлено

шахматными

фигурами,

объединенными общей целью, для достижения которой необходима правильная
кооперация между ними. Наименее сильной фигурой в шахматах является
пешка, однако в эндшпиле она может оказаться ценнее всех фигур, поскольку
только она, дойдя до последней горизонтали доски, имеет функцию
превращения в другую фигуру, в том числе и в самую сильную — ферзя.
Данные знания обуславливают у адресата текста ассоциативную связь образа
пешки с образом персонажа хоббита — маленького существа, ставшего
носителем наивысшей ценности – кольца всевластия – и решающего исход всей
войны. Четыре пешки изображают четверых хоббитов, один из которых
является носителем кольца — пешка, выделенная белым цветом, в желтом
ободке

которой

угадывается

кольцо.

Важной

деталью

изображения,

актуализирующей визуальную метафору, является остроконечная шляпа самой
высокой фигуры — вероятно, ферзя. Данный элемент бросается в глаза, так как
не характерен для шахматной фигуры, но является неотъемлемым атрибутом
персонажа-мага Гендальфа. В легких шахматных фигурах угадываем двух
рыцарей – всадников из расы людей (knights), грациозного эльфа-лучника –
в

фигуре

слона

(bishop),

который

простреливает

шахматную

доску

по диагонали, и тяжелая, «неповоротливая» фигура ладья (castle), которая
представляет сильного, но низкорослого гнома.
Таким образом, мультимодальные метафоры креолизованного текста
«Братство

кольца»

построены

на

классической

ассоциативной

связи

вербального и визуального образа, в которой текст является стимулом,
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а визуальный ряд дает верное русло для развития ассоциативного ряда.
Это

является

доказательством

значимости

каждой

составляющей

креолизованного текста, ключевой момент для прочтения которого — умение
правильно интерпретировать данную связь. Визуальная метафора апеллирует
к подсознательному уровню восприятия и может поддерживать, дополнять
и

расширять

смысл

вербального

компонента

Рассмотренная

выше

визуальная

метафора

креолизованного
отражает

текста.

индивидуальное

восприятие текста художником-оформителем, но это восприятие несет на себе
отпечаток национального коллективного сознания.
ВИМІР ЦІННОСТІ ІНФОРМАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ
У ФАТИЧНОМУ СПІЛКУВАННІ
Матюхіна Ю. В., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Кожне висловлювання в процесі комунікації служить для передачі тієї
чи іншої інформації, і, тим самим, для зміни поведінки комунікантів,
що відбувається внаслідок зміни рівня знань про об'єкт комунікації. На практиці
вимір інформації представляється складним, тим більше, що проблема одиниць
і параметрів її вимірювання ще до кінця не вирішена. Інформативність
повідомлення визначається тією чи іншою мірою нового, яке воно в собі несе
[2: с. 82]. Теорія інформації розділяє кількісну та якісну сторону інформації –
значимість і цінність, сутність інформації, залежну від стану системи,
що сприймає інформацію. Кількісний (математичний) підхід до вимірювання
інформації тексту в його класичній формі представлений статистичною теорією
К. Шеннона. Згідно цієї теорії, до інформації відносять лише ті відомості,
які зменшують невизначеність, тобто передають семантично / когнітивно
значиму інформацію [2, с. 35]. У реальній комунікації на перший план виходять
не кількість, а змістовна сторона і сенс тих чи інших відомостей, тобто
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семантична та / або прагматична цінність інформації. Якщо для когнітивної
функції найбільш цінною виявляється когнітивна (семантична, раціональна)
інформація, то для фатичної функції – соціально-регулятивна, що вимагає
уточнення апарату якісної оцінки повідомлення. Досягнення мети служить
критерієм і для теорії інформації А. Урсула, згідно з якою "цінність
вимірюється

ступенем

досягнення

мети.

Близькість

реалізованого

до поставленої мети – ось самий загальний критерій цінності" [1, с. 126].
За А. Урсулом, який розглядає цінність інформації як відношення суб'єкта,
інформації та мети [1, с. 23-24], інформація виступає як об'єктивний фактор,
як носій цінності, тоді як суб'єкт є суб'єктивним фактором цінності, а сама цінність інформації є результатом взаємодії суб'єктивного і об'єктивного факторів.
Чим більш та чи інша інформація сприяє досягненню мети, тим більше вона
цінна, іншими словами, коли мета повністю реалізована, цінність максимальна.
Таким чином, цінність є прагматичною властивістю інформації, що впливає
на

поведінку,

на

високоорганізованим

прийняття

управлінських

одержувачем

інформації.

рішень

тим

Зокрема,

для

чи

іншим

соціальної

інформації головним є саме аспект, що виражає її значущість і цінність,
тобто пов'язаний з положенням особистості, соціальних груп і класів
у суспільстві, їх інтересами і потребами, мотивами їх діяльності та самої цією
діяльністю, їх емоційним і психічним станом, соціальним досвідом і т. ін.
Фатична мовна інформація передає намір суб'єкта мовлення до встановлення
та / або підтримання контакту з адресатом. Характерною є супутня властивість:
вона найчастіше супроводжує семантичну, оціночну та інші типи інформації.
Фатичне

спілкування

характеризується

інформаційною

(когнітивною)

"порожнечею", в ньому важливе збереження контакту, підтримання приємного
спілкування. Метою фатичного спілкування є не стільки обмін когнітивної
інформацією, скільки досягнення доброзичливого взаєморозуміння. Таким
чином, в дискурсі завжди міститься якась інформація, яку ми розуміємо
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як когнітивну і соціально-регулятивну. Причому в різних типах дискурсу
переважаючим є той чи інший тип інформації.
Сказане

дозволяє

метакомунікатівної

зробити

інформації

висновок,

визначається

що
не

цінність

на

основі

фатичної
кількісного

(когнітивного) аспекту інформації, який не є домінуючим для мови в цій
функції, а на основі прагматично ціннісного параметра: інформація, передана
в фатичній метакомунікації на стадіях встановлення, підтримки і розмикання
мовленнєвого контакту, сприяє досягненню комунікативних цілей, а значить –
є прагматично (комунікативно) цінною.
Література:
1.Урсул А.Д. Информация и мышление / А.Д. Урсул. – 1970. – М.: Знание,
1970. – 45 с. 2. Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике /
К.Э. Шеннон. – М.: Изд. иностр. лит. – 1963. – 820 с.
АРГУМЕНТАЦІЯ І СУГЕСТІЯ
В КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНОМУ ВИМІРІ
Мартинюк А.П., д.ф.н., проф. (м. Харків)
1. Проблеми виявлення лінгвальних «механізмів» мовленнєвого впливу,
що регулюють як комунікативну, так і соціальну поведінку людини,
протягом тривалого часу приваблюють лінгвістів. Проте, все ще не описані
когнітивні механізми, що лежать у підґрунті

таких базисних типів

мовленнєвого впливу, як аргументація та сугестія, й не розмежовані засоби
їх мовного/мовленнєвого втілення.
2.

Аргументацію

й

сугестію

слід

інтерпретувати

в

термінах

інструментальних стратегій, що корелюють з глобальною інтенціональною
стратегією певного інституціонального типу дискурсу як лінгвокогнітивні
операції втілення позалінгвальної мети діяльності суб’єкта цього дискурсу.
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3. Розкриття природи лінгвокогнітивних операцій аргументації й сугестії стає
можливим лише за умови розуміння процесу інтерпретації як концептуалізації.
Концептуалізація описує інтерпретацію як процес інференційної природи, в якому
мовні форми виконують роль «тригерів» цілого ряду когнітивних операцій
із залученням широкого енциклопедичного знання інтерпретатора; продуктом цих
операцій є наділення мовної форми смислом «он-лайн» з урахуванням усіх
параметрів ситуативного контексту дискурсу [2; 3; 4].
4. Термін «контекст» охоплює усі лінгвальні й екстралінгвальні чинники,
які потенційно можуть вплинути на формування

інференцій інтерпретатора.

З метою систематизації параметрів ситуативного контексту дискурсу поділяємо
його на перцептивний та психічний. Перцептивний контекст містить усю
лінгвальну й екстралінгвальну інформацію, що поступає через сенсорні канали
суб’єкта концептуалізації. Важливо підкреслити, що параметри перцептивнного
контексту можуть впливати на інференційні процеси, лише стаючи частиною
психічного контексту дискурсу, тобто досвіду, набутого як в процесі соціалізації,
так і безпосередньо в момент дискурсивної взаємодії. Психічний контекст включає
не лише когнітивний вимір (знання), але й афективний вимір (емоційні
переживання і оцінки) й формується за законами психічної діяльності людини під
контролем норм і оцінок соціуму, й ширше – лінгвокультури [1, с. 434].
5.

Гіпотетично

когнітивний

вимір

психічного

контексту

дискурсу

упорядкований на основі когнітивних структур пропозиційної природи (фреймів),
так що інтерпретація уможливлюється активацією пропозицій (фреймів).
6. Для успішного здійснення аргументації потрібно, щоб інформація,
виведена інтерпретатором з лінгвального й екстралінгвального перцептивного
контексту, зводилася до інференції, яку схемно можна було б представити
у вигляді пропозицій, поєднаних каузальним зв’язком, де одна дія або явище
стає мотивом іншої дії або виникнення іншого явища. Наприклад: за цього
політика варто проголосувати, оскільки він / його дії є корисними / вдалими /

78

моральними тощо. «Тригерами» таких інференцій можуть бути як мовні вирази,
так і засоби будь якої іншої семіотичної системи, включені в перцептивний
контекст дискурсу.
7. На відміну від аргументації, сугестія не може бути джерелом інференції,
оскільки «діє» на межі свідомого й несвідомого. Сугестія пов’язана
із особливим аранжуванням мовленнєвого потоку задля автоматизації уваги
інтерпретатора (повтор, паралельні конструкції) або, навпаки, фокусуванні
уваги на необхідній інформації (протиставлення).
Література:
1.Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст :
[избранные труды] / А. А. Залевская. – М. : Гнозис, 2005. – 543 с. 2. Fauconnier
G. Сonceptual projection and middle spaces [Electronic resource] / G. Fauconnier,
M. Turner // Technical report 9401, Department of cognitive science. – San Diego :
Un–ty

of

California,

1994.

–

Access

:

http://www.cogsci.ucsd.

edu/

research/files/technical/9401.pdf. 3. Lakoff G. Foreword / G. Lakoff, E. Sweetser //
G. Fauconnier. Mental Spaces. – Cambridge : CambridgeUniversity Press, 1994. –
P. ix – xvi. 4. Moore T. Understanding language: towards a post-Chomskyan
linguistics / T. Moore, C. Carling. – London : Macmillan, 1982. – 225 p.
ТИПИ КОМУНІКАНТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ
Маслова Т. Б. (м. Київ)
У дихотомії персонального та інституційного дискурсів, яку запропонував
російський дослідник В.І. Карасик, однією з класифікаційних ознак є учасники
спілкування, які виступають або як особистості у всьому багатстві свого
внутрішнього світу, або як представники певного соціального інституту (освіта,
медицина, право тощо). Визначаючи науковий дискурс як взаємодію
комунікантів в межах інституту науки з метою реалізації відповідних статусно-
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рольових амплуа, В.І. Карасик додає, що реляційна пара «агент – клієнт»,
яка традиційно використовується для окреслення ролі учасників різних видів
інституційних дискурсів, у цьому випадку потребує модифікації. Насправді,
науковець виконує різні комунікативні завдання, тому його характеристика
як «агента», тобто представника суспільного інституту, може набувати вигляду
вченого-дослідника, вченого-експерта, вченого-педагога. З іншого боку,
«клієнтом», тобто адресатом, може бути науковець-колега, вчений-початківець,
нефахівець і т.п. [1].
Слід зазначити, що у закордонних дослідженнях інституційних дискурсів
лінгвісти спочатку вивчали усне спілкування саме представника інституту
і непрофесіонала, але згодом звернули увагу на взаємодію представників різних
професій, як в усній так і письмовій формі комунікації [3, с. 284]. В результаті,
все частіше використовується термін «професійний дискурс», який зокрема
включає:
1)

спілкування спеціалістів одного фаху;

2)

спілкування представників різних професій;

3)

взаємодію професіонала і клієнта [4, c. 114].

У структурі професійного дискурсу за І.А. Колесніковою простежується
принцип ієрархії відповідно до фахової компетентності адресата і виділяються
три зони комунікації – власне професійна, перехідна і псевдопрофесійна.
Власне професійна зона передбачає продукування нових знань і адресатом
є добре обізнаний фахівець, який володіє вузькогалузевою термінологією
і зацікавлений в отриманні вичерпної спеціалізованої інформації. У перехідній
зоні відбувається передача, поширення професійних знань і тому, орієнтуючись
на узагальненого адресата, інформація дещо популяризується і викладається
у легкій для розуміння формі. Псевдопрофесійна зона реалізується через опис
характеристик героїв або ситуацій у художніх, псевдонаукових, наприклад
рекламних, та інших текстах. Адресат може бути знайомий із даною
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професійною тематикою, але в будь-якому разі замість донесення інформації
та досягнення порозуміння на перший план у комунікативному процесі
виходить емотивний аспект [2, c. 429-431].
Отже, вважаючи науковий дискурс за один з типів інституційного
дискурсу,

об’єктом

дослідження

є

його

особливості,

які

обумовлює

інституційна практика (регламент, вимоги, стандарти) [5, с. 15]. У зв’язку з цим,
лінгвістів іноді більш цікавить мова гуманітарних наук, яка є менш
формалізована, ніж технічних. Це справді так, якщо розглядати згадану вище
власне професійну зону. Вочевидь, сучасний науково-технічний дискурс,
який є надзвичайно актуальним через швидкі темпи розвитку технологій
та глобалізації, не слід обмежувати рамками інституційності, а натомість
розглянути палітру комунікантів із різним рівнем фахової компетентності,
адже в залежності від мети, комунікативної ситуації та учасників дискурсу
професійно-орієнтована інформація «упаковується» у тексти різних жанрів
і для впливу на адресата обираються різні стратегії.
Література:
1. Карасик В.И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность:
институциональный и персональный дискурс: [сб. науч. тр.]. – Волгоград:
Перемена, 2000. – С. 5-20. 2. Колеснікова І.А. Деякі аспекти специфіки
архітектоніки професійного дискурсу / І.А. Колеснікова // Studia Linguistica:
зб. наук. праць. Випуск 4. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. –
C. 428-432. 3. Cheng W., Kong K. Professional Communication: Collaboration
between Academics and Practitioners / Winnie Cheng, Kenneth C.C. Kong. –
Hong KongUniversity Press, 2009. – 256 p. 4. International Encyclopedia of
Linguistics. 2nd ed. Volume 4. – OUP, 2003 – 525 p. 5. Schnurr S. Exploring
Professional Communication: Language in Action / Stephanie Schnurr. – Routledge,
2013. – 241 p.
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КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ:
НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ І НАУКОВИЙ КОНЦЕПТ
Міщенко В. Я., к.ф.н. (м. Харків)
На

рубежі

XX–XXI

ст.

антропоцентрична

парадигма

обумовила

активізацію досліджень галузевих термінологій з когнітивно-лінгвістичних,
зокрема лінгвоконцептологічних позицій. Застосування методів когнітивного
аналізу до вивчення терміносистем дозволяє в новому ракурсі розглядати
проблеми традиційного термінознавства.
При розгляді терміносистеми з позицій когнітивного підходу вихідним
є положення про те, що на відміну від слова, яке є носієм повсякденного знання,
термін слугує засобом мовного вираження наукового або професійного знання,
а терміносистема виконує функцію маніфестації наукової чи професійної
картини світу. У межах когнітивної парадигми термінологія розглядається
як результат когнітивної діяльності спеціаліста, що полягає в концептуалізації
та

вербалізації

професійних

знань.

Рівень

концептуалізації

залежить

від професійної компетенції спеціаліста, а також від рівня розвитку тієї
або іншої галузі знання. Лінгвісти почали усвідомлювати, що в терміні
відбиваються і факти, що спостерігаються дослідником, і їхнє теоретичне
осмислення.

Когнітивний

підхід

спирається,

зокрема,

на

так

звану

енциклопедичну семантику (Лангакер), яка не протиставляє лінгвістичні
та екстралінгвістичні знання і розглядає значення як таке, що нагадує радше
енциклопедію, ніж словник. Отже, значення сприймається не як сукупність
певних рис, а як динамічний розумовий процес, який відбувається під час
дискурсивної діяльності. Лексична одиниця не є чимось, що містить у собі
сталу, обмежену і лише мовну семантичну репрезентацію. Навпаки, лексична
одиниця відкриває доступ до невизначено великої кількості концепцій,
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концептуальних систем, структур знань, відбір яких здійснюється в гнучкий
спосіб залежно від контексту.
Оскільки одним з ключових понять когнітивної лінгвістики є поняття
концепту, вивчення термінології в рамках когнітивного підходу передбачає
уточнення і диференціацію понять “науковий концепт” і “наукове поняття”. Межа
між ними може нівелюватися за рахунок того, що концепт і поняття в науковій
картині світу часто мають спільний референт, а на рівні мовних форм вираження
репрезентуються через посередництво того самого терміна-вербалізатора.
Починаючи з 20-х і до середини 70-х рр. XX ст., слово концепт здебільшого
вживалося як повний синонім терміна поняття, однак з середини 80-х рр.
ці лексичні одиниці починають розмежовувати. Про такі спроби свідчать
дослідження Ю. Степанова, В. Дем’янкова, В. Зусмана.
Глибокий, ґрунтовний, розгорнутий аналіз відмінностей між науковим
поняттям (термінопоняттям) і науковим концептом представила В. Іващенко.
Вона визначає науковий концепт як «організоване певним чином на основі
ключового термінопоняття системотворче або текстотворче упорядкування …
взаємозв’язаних між собою інших наукових понять» [1, с. 126]. Дослідниця
доходить висновку, що «в своїй ментальній організації науковий концепт
і наукове поняття (термінопоняття) перетікають один в одного, причому
субстратом наукового концепту завжди є наукове поняття, що, власне,
й спричиняє їхнє ототожнення» [1, с. 135]. Однак, уважаючи їх цілком
самодостатніми ментальними утвореннями або когнітивними образами, автор
пропонує їхню диференціацію у різних дихотоміях.
Література:
1. Іващенко В. Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання
в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої
термінології) : Монографія / В. Л. Іващенко. – К.: Видавничий Дім Дмитра
Бураго, 2006. – 328с.
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ТИПОВА КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА: ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК
Морозова І. І., к.ф.н., доц. (м. Харків)
На

сучасному

етапі

розвитку

лінгвістики

недостатньо

визнавати

антропоцентричність мови в цілому; необхідно створити таку модель опису
людини в мові, яка дозволила б розкрити як загальнолюдський рівень, так і рівень
власне гендерний. У цій роботі ми залишаємося в межах гендерного рівня:
ми розглядаємо типову мовленнєву поведінку британської жінки, виявляємо її
прагматичні

характеристики

й

екстралінгвістичні

(соціальні)

чинники,

які впливають на процес конструювання мовлення у другій половині ХІХ ст.
Соціопсихологічною основою мовленнєвої поведінки британської жінки
ХІХ ст. в дискурсі є гендер, тобто соціальна стать, соціальна роль і культурна
традиція (бути чоловіком / жінкою і здійснювати у зв'язку з цим відповідні
даній культурі дії, у тому числі мовні), або всі ті соціальні та культурні норми,
правила і ролі, продиктовані суспільством залежно від біологічної статі особи
[2, с. 44].
Для опису типової мовленнєвої поведінки вікторіанської жінки у складі
малих груп використовуємо поняття комунікативної ситуації. Останню
трактуємо як «контекст мови, в якому здійснюється певне висловлення»
[1, с. 413] і як «складний комплекс зовнішніх умов і внутрішньої реакції
комунікантів, що знаходять вираження в будь-якому висловленні» [там само].
Як

свідчить

проведений

нами

аналіз,

виділяються

наступні

типи

комунікативних ситуацій, доступних вікторіанській жінці: виявлення почуттів,
світська бесіда, плітки, флірт, дискусія, розпорядження / повчання.
За нашими даними, типовими стратегіями увічливості, вживаними
в комунікативних ситуаціях, в яких задіяна британська жінка другої половини
ХІХ ст., з огляду на гендерний параметр є стратегія позитивної увічливості
«Припускай, створюй, стверджуй наявність спільних інтересів» (24,6% вибірки
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симетричних ситуацій спілкування та 18,3% вибірки асиметричних ситуацій)
та

стратегія

(18,0%

негативної

вибірки

увічливості

симетричних

«Запитуй,

ситуацій

висловлюйся

спілкування

та

ухильно»

22,1%

вибірки

асиметричних ситуацій).
Для XIX ст. на відміну від сучасного англійського дискурсу нетиповим
є «опис жінки як «упевненої в собі», «себелюбної», «успішної», «кар'єрної»
(тобто такої, яка успішно робить кар'єру), що свідчить про різні гендерні
стереотипи

Британії

XIX

і

ХХ-ХХІ

ст.

Загальною

характеристикою

вікторіанського жіночого дискурсу є підвищена емоційність, що виражається
у вживанні т.зв. «порожніх» емоційно-забарвлених прикметників; вираз
оптимізму (перебільшено позитивної думки про співрозмовників); підкреслене
бажання взаємодіяти з партнерами по комунікації (у вигляді інформування їх
про причини дій). Стратегія посилення інтересу до слухача зафіксована нами
в одиничних випадках: нечасте звернення до неї продиктовано правилами
поведінки, у т.ч. мовленнєвої, які вікторіанське суспільство нав'язувало жінці:
інтенсифікація

інтересу

до

співрозмовника-чоловіка

не

узгоджується

з моральною нормою стриманості. Функціонування стратегії ухильності
в обговорюваних питаннях зумовлено великим спектром мовних способів її
реалізації для підтримки негативного соціального обличчя співрозмовників.
Стратегія номіналізації через свою новизну для літературної мови XIX ст.
(дієслівні

форми

тривалого

виду)

використовується

рідко

(стереотип

консервативної в мовному відношенні жінки).
Оскільки мовленнєва діяльність індивіда пов'язана і з системою мови /
мовлення, і з системою соціальної взаємодії через суб'єкти мовленнєвої
діяльності адресата й адресанта, це зумовлює необхідність впровадження
соціопрагматичного

підходу

до

розгляду

дискурсу

британської

жінки

в діахронії, що передбачає поєднання соціального та прагматичного,
не розмежовуючи їх, і становить перспективи подальших розвідок.
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ВНЕСОК УЧЕНИХ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ХНУ імені В.Н. КАРАЗІНА У СТАНОВЛЕННЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОЛІНГВІСТИКИ
Морозова О. І., д.ф.н., проф. (м. Харків)
Екологізм є загальнонауковим методологічним принципом, що становить
сучасну альтернативу антропоцентризму. Останній, як наголошує М.А.К.
Геллідей, певним чином виправдовує такі негативні явища ідеологічного
ґатунку,

як

домінування

людини

над

природою,

класизм,

більшизм,

винищування видів, забруднення навколишнього середовища [1, с. 199]. Згідно
з принципом екологізму, людина не володіє пріоритетом стосовно середовища її
існування, але при цьому відіграє у ньому важливу роль, виступаючи
органічною клітинкою життя у цілому.
Природна мова розглядається із цих позицій в нерозривному зв’язку
із середовищем її функціонування, впливу якого вона зазнає і на яке, своєю
чергою, впливає. Еколінгвістика третього тисячоліття являє собою широку
трансдисциплінарну

сферу,

якій

притаманна

інтеграція

гуманітарного

і природничого наукового знання та методики аналізу, що поєднують
лінгвосеміотичний,

лінгвокогнітивний

та

лінгводискурсивний

підходи.

На наукових теренах України публікації з еколінгвістичної проблематики
почали з’являтися лише останнім часом; це переважно, за одиничними
виключеннями, статті оглядового характеру.
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Однак на сьогодні українською мовознавчою наукою вже сформовано
підвалини для подальшого розвитку світової еколінгвістики. Продемонструємо це
на прикладі розвідок науковців кафедри англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Для цього
спочатку упорядкуємо сферу еколінгвістики згідно зі зв’язками мовного знака
(з іншим знаком, матеріальною дійсністю, соціальною дійсністю, свідомістю).
За цим принципом виокремлюються такі напрями еколінгвістики:


екологія мови (ecology of language) [2], що досліджує екосистемну

взаємодію між знаковими системами (мовами, варіантами, діалектами, нормами,
семіотичними кодами, функціональними стилями тощо) (наукові школи
професорів В. О. Самохіної та Л. В. Солощук);


природно-орієнтована еколінгвістика (natural ecology of language),

що вивчає зв’язок між мовою та інтерпретацією дійсності (топографія, флора,
фауна тощо) [1] (наукова школа професора Є. В. Бондаренко);


соціокультурна еколінгвістика (sociocultural ecology of language),

що розглядає стосунки, в яких мова перебуває відносно соціальних
та культурних сил, що формують умови для комунікації індивідів і спільнот
(наукова щкола професорів В. О. Самохіної та І. С. Шевченко);


когнітивна еколінгвістика (cognitive ecology of language), що аналізує,

як когнітивні здібності людини зумовлюють її адаптивну поведінку в різноманітних
ситуаціях (наукові школи професорів Є. В. Бондаренко та О. І. Морозової).
Прикладне значення результатів наукових студій викладачів кафедри
англійської філології, що належать до вищезазначених шкіл, полягає у сприянні
позитивним змінам у мисленні та соціокультурних практиках людей,
насамперед, через екологічно-зорієнтоване навчання англійської мови.
Література:
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Continuum / Ed. by A. Fill, P. Mühlhäusler. – L., N.Y. : Continuum, 2001. –
P. 175–202. 2. Haugen E. The Ecology of Language / E. Haugen. – Stanford, CA :
Stanford University Press, 1972. – 488 p.
ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СМЕРТИ В ДРЕВНЕЙ
ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ
Мотрохов А. И. (г. Харьков)
Японские ритуалы, связанные с проводами умерших, основаны на представлениях о том, что мёртвые после своей смерти совершают путешествие.
Если пролистать древние литературные памятники, в которых говорится
о похоронном обряде подобного рода, то окажется, что история лишь немного
говорит нам о том, какое путешествие совершают умершие и куда они
направляются, хотя мифами подтверждается, что Страна Жёлтого Источника –
именно та страна, куда должны направляться умершие. В китайском
стихотворении поэтической антологии «Кайфусо» (懐風藻«Милые ветры
поэзии», 751 г.) принц Ооцу, который был казнён вследствие преступного
заговора, слушая звуки барабана, возвещающих о наступлении вечернего
времени, сетует по поводу того, что на дороге, ведущей в Страну Жёлтого
Источника, нет ни почётных гостей, ни хозяина, который вышел бы его
встретить. Судя по тексту песни, во второй половине VII в. сложились
представления о том, что умерший, совершив путешествие по дороге в Страну
Жёлтого Источника, отправляется на тот свет.
Поэт Яманоуэ Окура сочинил китайское стихотворение без названия,
помещённое между песнями №№ 793 и 794 в поэтической антологии
«Манъёсю». Первая строфа соответствует буддийской идее об отвращении
от этого грешного мира (厭離此穢土). Таким образом, во второй строфе
говорится о том, что имея Изначальный Обет (本願) люди должны вверить свою
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жизни Чистой земле (浄刹). Здесь речь идёт о возрождении в Чистой земле.
Доверие к Чистой земле означает желание возродиться в ней. По мнению
Яманоуэ Окура человек после своей смерти попадает в Чистую землю.
Яманоуэ Окура сочинил длинную песню-нагаута (т. 5, № 904)
и две ответные песни-каэси-ута, в которых выразил свою скорбь по поводу
смерти своего маленького сына Фурухи (т. 5, №№ 905-906). В песне № 905
упоминается выражение Ситаэ-но цукаи «Посланец из Страны Жёлтого
Источника» (之多敝乃使). Вообще, слово ситаэ указывает на местонахождение
под

чем-то,

поэтому

можно

предположить,

что

оно

указывает

на местоположение под землёй.
В песнях поэтической антологии «Манъёсю» речь идёт и о Равнине
Высокого Неба. Судя по мифам, представленным в исторических хрониках
«Кодзики» и «Нихон сёки», император не умирает, а возносится на Равнину
Высокого Неба. Они нашли своё отражение в плачах Какиномото Хитомаро
по принцам Кусакабэ (Хинамиси) (т. 2, № 167) и Такэти (т.2, № 199).
До того, как в Восточной Азии сформировались представления об аде,
умерший, вероятно, совершая путешествие, возвращался в родные места,
где его ожидали предки. Император прямо возносится на небо в качестве
божества. С точки зрения понимания древних обычаев мифы, связанные
с установлением власти монархов, и идеи буддизма в период времени
с VII по VIII вв. значительно усилили своё влияние.
РІЗНОВИДИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ «БЕСІДА ДРУЗІВ»
Мусаєва Р. (м. Харків)
Дискурсологічні розвідки спрямовані на вивчення мови й мовлення
як ланки екосистеми «мова/мовлення – індивід – соціокультурне середовище».
Індивід у цій екосистемі переважно постає як представник соціального
інституту, оскільки серед дискурсологічних розвідок беззаперечно домінують
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ті, що досліджують інституційні дискурси. Серед неінституційних дискурсів,
де індивід постає як особистість, найбільша увага на сьогодні приділена
сімейному дискурсові. Але приватне життя людини не обмежене сімейною
сферою, у ньому важливу роль відіграє, зокрема, дружба. Дискурс дружби,
за даними нашого аналізу, репрезентований комунікативною ситуацією «Бесіда
друзів» та являє собою тип особистісної розумово-комунікативної вербалізованої взаємодії між учасниками, пов’язаними дружніми стосунками [2].
Суть дружніх стосунків визначена в гуманітарних студіях й узагальнена
в так званому «кодексі дружби» [4], основними складовими якого є взаємна
прихильність і рівноправність. У той самий час, дослідники зазначають,
що дружба не обов’язково й не завжди відповідає цьому ідеалу або еталону.
Це пов’язане із тим, що, по-перше, дружба проходить певні етапи розвитку [3],
а, по-друге, тривала взаємодія індивідів неминуче пов’язана з конфліктами,
результатом яких може ставати тимчасове або повне припинення дружніх
взаємин [1]. Про це свідчать і лінгвістичні дані, зокрема, наявність виразів
“a good friend”, “a better friend” тощо, прислів’я “A friend in need is a friend
indeed”, засвідчує, що оцінка особи як друга є градуйованою, тобто друг може
бути кращим чи гіршим, відданим або не дуже. Цей факт є важливим з огляду
на те, що саме роль суб’єкта є конституювальним чинником комунікативної
ситуації «Бесіда друзів», а відтак і дискурсу дружби.
Відносини між друзями визначають не лише тип розумово-комунікативної
взаємодії, а й вказує на наявність різновидів у його межах, до яких відносимо: кооперативну бесіду друзів, конфліктонебезпечну та конфронтаційну бесіду друзів.
Кооперативна бесіда друзів є різновидом комунікативної ситуації «Бесіда
друзів», який є прототипним і характеризується поведінкою суб’єктів,
яка в цілому відповідає «кодексу дружби». Таким чином актуалізується
прототипна / стереотипна роль ДРУГ.
У конфліктонебезпечній бесіді має місце розбіжність у поглядах, оцінках,
бажаннях і намірах суб’єктів. Це зумовлює часткову видозміну рольової
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поведінки, зокрема, замість демонстрації позитивного ставлення до іншого,
суб’єкт може висловлювати критику, осуд тощо, або ж чинити тиск на іншого,
демонструючи свою вищу позицію й порушуючи в такий спосіб вимогу
рівноправності. Хоча така поведінка є свідченням порушення рольових приписів,
шляхом актуалізації ролей, що не збігаються із прототипним / стереотипним
уявленням про друга, загрози дружнім взаєминам може й не бути. Навпаки,
таке порушення, з огляду суб’єкта(-ів), може спричинитися прихильністю
до іншого, бажанням допомогти йому/їй позбавитися від недоліків, уникнути
неприємностей тощо. Але, якщо хоча б один із суб’єктів взаємодії інтерпретує
таку поведінку як недружню, виникає загроза дружнім стосункам. У цьому
випадку комунікативна ситуація «Бесіда друзів» стає конфронтаційною,
принаймні один з її учасників актуалізує роль, антонімічну ролі ДРУГ – ВОРОГ,
що спричиняє тимчасове або остаточне припинення дружби.
Література:
1. Дружба [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/.
2. Мусаєва Р. Ш. Дискурсивні властивості комунікативної ситуації «ДРУЖНЯ
БЕСІДА» / Р. Ш. Мусаєва // Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1124. – С. 137–143. 3. Психология дружбы [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.troek.net/. 4. Справжня дружба [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/making1/6pv1f.html.
СУБКАТЕГОРІЯ ТРАДИЦІЙНА ПЕРША ЛЕДІ
РАДІАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ ПЕРША ЛЕДІ
(на матеріалі англомовного політичного дискурсу ЗМІ)
Набокова І. Ю., к.ф.н., доц. (м. Харків)
За кількісними даними в часові періоди кінець 18 століття – перша половина
20 століття та друга половина 20 століття – теперішній час прототипічними є
ознаки ДІЯЛЬНІСНОЇ МОДЕЛІ, отже саме відповідність / невідповідність
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представниць радіальної категорії ПЕРША ЛЕДІ поведінковим приписам цієї
моделі дозволяють поділити їх на дві субкатегорії: ТРАДИЦІЙНА ПЕРША ЛЕДІ
та АЛЬТЕРНАТИВНА ПЕРША ЛЕДІ. Члени субкатегорії ТРАДИЦІЙНА ПЕРША
ЛЕДІ відповідають поведінковому припису утримання від активної політичної
діяльності. При визначенні типових членів субкатегорії застосовувався кількісний
аналіз: до переліку увійшли члени категорії, відповідність яких поведінковим
приписам субкатегорії ТРАДИЦІЙНА ПЕРША ЛЕДІ тематизується у більш,
ніж 8% від загальної кількості проаналізованих фрагментів дискурсу. Типовими
членами субкатегорії є Мішель Обама (18%), Жаклін Кеннеді (11%),
Лора Буш (10%), Барбара Буш (9%), Ненсі Рейган (8%).
Результати інтерпретаційного аналізу свідчать, що члени субкатегорії
ТРАДИЦІЙНА ПЕРША ЛЕДІ демонструють як відповідність, так і відхилення
від еталонних поведінкових приписів центральної моделі радіальної категорії
ПЕРША ЛЕДІ. Так, наприклад, усі члени субкатегорії виконують еталонні
поведінкові

приписи

ролей

МАТРИМОНІАЛЬНОЇ

ІДЕАЛІЗОВАНОЇ

КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ (ДРУЖИНА, ДОМОГОСПОДАРКА / ГОСПОДИНЯ
БІЛОГО ДОМУ) й підлягають позитивній телеологічній оцінці. Більшість
членів субкатегорії відповідають очікуванням ролі МАТЕРІ. Невідповідність
цій ролі характеризує першу леді як нетипового члена категорії й робить її
об’єктом негативної телеологічної оцінки: Nancy Reagan had many good qualities,
but she was, well, something of a strain: those rail-thin looks, that hard-edged showbiz glitter and no children or grandchildren around to mess things up
(T, Jun 24, 2001). Негативна оцінка Ненсі Рейган тут виражена предикатом
something of a strain (створювала напругу). У контексті експлікована причина
такої негативної оцінки: для суспільства була неприйнятною відсутність дітей
або онуків у Білому Домі (no children or grandchildren), що не компенсувалася
численними позитивними якостями Ненсі (good qualities).
Усі

члени

субкатегорії

відповідають

еталонним

очікуванням

ДИДАКТИЧНОЇ ІДЕАЛІЗОВАНОЇ КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ. Члени категорії,
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що мають академічний ступінь, оцінюються позитивно у разі підпорядкування
своїх кар’єрних амбіцій рольовим обов’язкам ДРУЖИНИ і МАТЕРІ: Janet
Lindsey lives "in a very WASPy" area of Severna Park. She didn't vote for Barack
Obama but thinks Michelle Obama will be a strong first lady. "Despite being well
educated, she's a good balance," Lindsey says. She appreciates that "her number one
thing is her kids. And being a good wife to her husband. That sounds old school, but
that's a big job" (WP, Jan 20, 2009). Із пропозиційного змісту фрагмента випливає,
що американський соціум ще не готовий до появи у Білому Домі незалежної,
самостійної жінки, яка має престижну академічну освіту й надає перевагу
кар’єрі, а не родинним обов’язкам, і бачить свою першу леді традиційною,
люблячою і турботливою дружиною і матір’ю, яка не намагається відігравати
занадто активну роль в Білому домі. Саме такі якості і поведінка Мішель Обами
забезпечують їй схвальне ставлення американської лінгвокультурної спільноти.
Усі члени субкатегорії слідують вимогам ВОЛЬОВОЇ СУБМОДЕЛІ,
виявляючи гідність і силу духу. Недотримання приписів ЕТИЧНОЇМОДЕЛІ
робить їх об’єктом негативної етичної оцінки через нестачу тактовності
та стриманості, ЕСТЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ – через брак витонченого смаку,
що виявляється у надмірній простоті або надмірному прагненні до розкоші.
Джерела ілюстративного матеріалу:
T = Time Magazine
WP = The Washington Post
ПІДСИЛЮВАЧІ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ ЯК ОБ’ЄКТ
ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найдіна Є. С. (м. Харків)
На сьогодні існує багато теорій, які вивчають гумор у текстах різних форм,
але текстам власне великої форми приділяється недостатньо уваги. Саме теорії,

93

засновані на Семантичній теорії гумору В. Раскіна [4] і Загальній теорії
вербального гумору В. Раскіна і С. Аттардо [1, 2], вивчають ілокутивну силу
тексту великої форми і його структурні особливості. На думку А. Марсцалека,
для аналізу тексту великої форми недостатньо суто семантичного підходу,
тому він звертається до робіт К. Триценберг [5, 6], яка стверджує,
що всю складність літературного гумору неможливо дослідити, користуючись
лише критеріями, викладеними у вищезгаданих теоріях. На її думку опозиція
скриптів і сюжетні пункти [2] присутні в літературних творах, але їх повний
комічний потенціал розкривається в тому випадку, якщо він посилюється
іншими елементами всередині тексту [5].
Такі підсилювачі гумористичного ефекту не обов'язково комічні самі
по собі, але вони готують і «розігрівають» читача, щоб він міг відчути глибину
гумору. Оскільки увага приділяється тому, як ці підсилювачі впливають
на сприйняття читача, то вони, самі по собі, не потребують семантичного
аналізу. Нижче наводиться список підсилювачів гумористичного ефекту
за класифікацією Триценберг:
Стиль письма. Певні стилістичні прийоми (напр., алітерація) можуть бути
більш прийнятними або необхідними з художньої точки зору, і можуть
призводити до посилення комічного ефекту. Стратегія підбору слів «провокує
і/або посилює активацію скриптів, які присутні в жарті» [5, с. 413].
Загальновідомі стереотипи. Постійні (стереотипні) герої в літературних
творах

припускають

появу

комічної

ситуації,

а

також

дозволяють

письменникові зменшити кількість додаткової інформації, що дозволить
зробити жарт більш компактним і елегантним» [6, c. 538]. Більш того, читачам
подобається відчувати обізнаність, а різного роду стереотипи є «легким
способом спровокувати таке почуття у читача» [там само].
Культурний фактор. Культурні знання є необхідними для того, щоб читач міг
розпізнати в тексті інконгруентність з гумористичним потенціалом [5, с. 415].
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Обізнаність. В основному, «читач легше сприймає гумор, який вплетений
в знайомий контекст, а не є частиною нової інформації» [6, с. 538].
Повторення та варіативність. Саме по собі повторення можна розглядати
як опозицію скриптів, оскільки одна і та ж подія, що відбувається знову і знову,
є неможливою і перебільшеною в реальному житті (НОРМАЛЬНЕ /
НЕНОРМАЛЬНЕ). Більш того, чим частіше повторюється один і той же жарт,
тим більше смішний він стає, тому що читач вже знаходиться в очікуванні цього
жарту і готовий його сприймати [5, с. 417].
Цей список не є остаточним, однак, він вказує на важливість створення
правильного контексту для сприйняття гумору. Таким чином можна припустити,
що підсилювачі гумористичного ефекту розглядаються як один з важливих
компонентів гумористичних наративних світів, і це показує, що теорія
К. Триценберг є важливою, тому що вона доповнює інші лінгвістичні теорії
вербального гумору при дослідженні гумору у наративах (текстах) крупних форм.
Література:
1. Attardo S. Humorous Texts: A semantic and pragmatic analysis / Salvatore
Attardo. – Walter de Gruyter, 2000. – 264 p. 2. Attardo S. Linguistic Theories
of Humor / Salvatore Attardo. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1994. – 450 p.
3. Marszalek A. Humorous Worlds: a Cognitive Stylistic Approach to the Creation of
Humour in Comic Narratives / Agnes Marszalek. – University of Glasgow, 2012. –
32 p. 4. Raskin V. Semantic Mechanisms of Humour / Viktor Raskin. – Dodrecht:
D. Reidel Publishing Company, 1985. – 284 p. 5. Triezenberg K. Humor Enhancers in
the Study of Humorous Literature / Katrina Triezenberg. – Purdue University: Humor,
2004. – P. 411-418. 6. Triezenberg K. Humor in Literature / Katrina Triezenberg. –
Purdue University, 2008. – P. 523-542.
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ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ОБРАЗ ЯК РІЗНОВИД ПРЕЦЕДЕНТНИХ
ФЕНОМЕНІВ
Нефьодова О. Д., к.ф.н., доц. (м. Харків)
На сучасному етапі розвитку теорії інтертекстуальності її дослідницький
фокус змістився на аналіз прецедентних феноменів – відносно нового поняття,
котре з’явилося унаслідок генералізації поняття “прецедентний текст”.
Прецедентний феномен зберігає категоріальні ознаки прецедентного тексту
(лінгвокультурну цінність, відомість, відтворюваність [1, с. 216]), але,
на відміну від останнього, може формуватися без опори на вербальне джерело.
Прецедентний феномен стає родовим поняттям щодо прецедентного тексту,
прецедентної ситуації, прецедентного образу тощо.
Прецедентний

образ

формується

внаслідок

сприйняття

та концептуалізації інформації щодо реальної або утвореної особистості
і є структурою довгострокового конкретного знання. Саме низький ступінь
абстракції й відрізняє прецедентний образ від суміжних йому феноменів
лінгвокультурного типажу та стереотипу, досліджуваних лінгвокультурологією
та соціолінгвістикою. Від феномену модельної особистості прецедентний образ
відрізняється

ширшим

спектром

можливих

реакцій

членів

відповідної

лінгвокультурної спільноти.
Прецедентний образ є концептуальною структурою, котру зручно
моделювати як міжфремову мережу, утворену з низки фреймів (предметного,
таксономічного, акціонального, посесивного, компаративного) [4, с. 75],
що організує ознаки досліджуваного феномену (у термінології теорії
інтертекстуальності − аспекти прецедентності [2]). Таким чином, прецедентний
образ існує як невербальний конструкт, котрий, утім, може бути вербалізований
під час комунікації.
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Базовим засобом вербалізації прецедентного образу є актуалізація його
імені, зазвичай у вигляді цитати без лапок, котра, з точки зору стилістики, може
стати матеріалом для антономазії. Також прецедентний образ актуалізується
цитатами мовленнєвих конструкцій, котрі вживає відповідна реальна / вигадана
особистість. Такі цитати зазвичай спираються на стилістично або граматично
марковані структури різного мовного рівню та ступеню деформації. Ще одним
засобом відтворення прецедентного образу є так звана художня деталь –
метонімічна актуалізація образу шляхом вербалізації одного з його аспектів
прецедентності за допомогою алюзії.
У процесі комунікаційної актуалізації прецедентний образ бере участь
у концептуальній інтеграції з іншими вхідними просторами задля утворення
концептуального бленду. Завершення процесу концептуального блендінгу,
зокрема такого, в якому задіяний прецедентний образ, сприяє підсвідомим
процесам розуміння мовцем окремих елементів дійсності [3, с. 44] (як реальної,
так і можливої) та отримання ним задоволення від комунікації, особливо
якщо він ототожнює себе з прецедентним образом, схваленим в його
лінгвокультурній спільноті.
Інвентар таких прецедентних образів не є універсальним і залежить
від окремої лінгвокультури; також він зазнає змін у діахронії. З часом, окремі
прецедентні образи зникають із тезаурусу прецедентних феноменів такої
спільноти, або зовсім, або залишаючи закріплену у мові комеморативну
конструкцію-актуалізатор. Зазвичай з часом такі конструкції втрачають
первісну семантику та піддаються процесам вторинної семантизації.
Література:
1.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов –

М. : ЛКИ, 2010. – 264 с. 2. Чорновол-Ткаченко Р. С. Прецедентний текст
як основа лінгвостилістичної реалізації категорії інтертекстуальності (на матеріалі казок Льюіса Керрола). Автореф. дис. … канд. філол. наук, 10.02.04 /
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Р. С. Чорновол-Ткаченко. – Х., 2007. – 20 с. 3. Fauconnier G. The Way We Think:
conceptual blending and the mind’s hidden complexities / Gilles Fauconnier, Mark
Turner – NY : Basic Books, 2003. – 440 p. 4. Zhabotynska S. A. Principles of
Building Conceptual Models For Thesaurus Dictionaries / S. A. Zhabotynska //
Когниция. Коммуникация. Дискурс. – 2010. − №10. – С. 75-92.
ENGLISH AS THE LINGUA FRANCA
Valeriya Olekh (Bossier City, LA, USA),
Tatyana Varenko, Ph.D. in Pedagogy (Kharkiv, Ukraine)
It is common knowledge that English does not have the largest number of native
speakers. It comes after Mandarin Chinese and shares the II place with Spanish. Yet,
up to two billion people in the world speak it, which makes up a quarter of the world
population. Such an impressive number of non-native speakers gives it a lingua franca
status, meaning that it has been chosen as a common language for intercultural
communication.
Although this is not the first instance of such a phenomenon (other linguae fracas
emerged, blossomed, and declined over the course of history), many linguists believe
English to be able to evade such fate due to its unique position: its spread has long
surpassed the level of communication between neighboring countries to conquer the
world.
Similarly to any other language, English emerged as a local language, spoken by
the population of a single island off the Western coast of continental Europe. At first
(V c. AD), it wasn’t even known as “English”, acquiring this name hundreds of years
later (X c. AD). During the course of over a millennium the language gained influence
as a result of cultural, economic,

political trends, as well as technological

advancements, including but not limited to the growth of the British Empire, the US
political and economic influence, and the growing power of entertainment, tourism
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and

computer

technology

corporations.

Nowadays,

English

is

spoken

in 101 countries, and used by more people in more areas for a vaster range
of purposes than any other language.
This language is considered to be the mother tongue for 527 million people in
Britain, Ireland, the USA, Canada, Australia, New Zealand, and a number of countries
in the Caribbean. It is the official language in 35 countries, the most commonly used
unofficial language in many countries, including Israel, Switzerland, and Norway, and
the most studied foreign language in the world (1.5 billion learners) [1].
English is used as a language of choice by over 90% of international airlines,
and makes up about 75% of the world’s mail correspondence. It is the language
of two thirds of all scientific papers in the world [2]. In 2000, 95.9% of papers
published in the Science Citation Index Expanded were in English [3, p. 189]. Many
international businesses (OPEC, European Central Bank, ASEAN and the like) use it
as a working language.
The numbers are quite impressive, but they raise a few questions. What can be
considered proper English? How does one define an English speaker? What level of
language competence is enough to be included in the statistic? How reliable are these
data? English differs in many parts of the world. Distinctive variations of it are
spoken not just between the UK, the US, India, Nigeria, and others, but even within
countries themselves. Depending on where you go, you may drink soda, pop, coke, a
soft (fizzy) drink, or a tonic; and you may wear tennis (gym, running) shoes, sneakers,
plimsolls, or sandshoes.
An incredibly wide variety and spread of English prompted linguists
to reconsider its status as far back as in the end of the XX century. Michael Toolan for
that matter suggested renaming it “Global”, as it “is becoming increasingly released
from a sense of rootedness in one or more ethnic homelands” [4, p. 8]. According
to Braj Kachru, the “current sociological profile of English” dictates that it be
regarded as “Englishes” instead of “English” [5, p. 356–357]. The latter point of view
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has been more widely accepted, and such definitions as British English, American
English, and Pidgin English have become quite popular.
So, is English a language whose global spread has generated several different
varieties thereof across the globe, or is there now a family of English languages?
Currently, there are two impulses at work in the language itself that seem
incompatible and even opposite. On the one hand, it is diversifying, adjusting to the
multitude of cultures that use it. On the other hand, it is simplifying to allow for
mutual comprehensibility between people all over the world. This issue is the result of
the language’s unprecedented position. It is our belief that based on which process
becomes more dominant the answer to the above question will become more apparent.
Literature:
1. Noack R. and Lazaro Gamio. The World’s Languages, in 7 Maps and Charts /
R. Noack, L. Gamio // The Washington Post. – 2015. – Available at :
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/23/the-worldslanguages-in-7 maps-and-charts 2. “Who Speaks English?” // The History of English.
– 2011. – Available at : http://www.thehistoryofenglish.com/history_today.html.
3. Bordons M. English as a Single Language of Science? A Spanish View /
M. Bordons, I. Gómez. – Serials 17(2), 2004. –

pp. 189-195. 4. Toolan M.

Recentering English: New English and Global / M. Toolan // English Today, 1997. –
Vol. 13. – Iss. 04. – pp. 3-10. 5. Kachru B. The Other Tongue: English Across
Cultures / B. Kachru. – University of Illinois Press, 1992. – 384 p.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРЕЗЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА
В АУДИТОРІЇ
Оніщенко Н. А., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Відомо, що успішність навчального процесу залежить від багатьох
різнорідних чинників – від організації навчального матеріалу, стратегій і тактик
роботи з ним до особистісних якостей тих, хто навчається, і тих, хто навчає.
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Причому наукові праці з психології навчання насамперед акцентують особистість
учня, а не вчителя [2]. Специфіка роботи викладача зумовлює набір певних рис
психологічного портрету, притаманних професіям типу «людина – людина»:
потреба

в

спілкуванні

та

лабільність

емоцій,

конкретність

мислення,

продуктивніша робота в групі, більша напруженість із низьким порогом фрустрації
[3, URL]. Як і у випадку з іншими професіями, в самостійному режимі
інтелектуальна діяльність викладача проявляється нечасто, частіше вона
комбінується з іншими видами діяльності, насамперед організаційною [там само].
Так само неможливо вивчати інтелектуальні риси педагога у відриві
від актуальних емоційних станів та психоемоційного аспекту особистості
в цілому. Численні та різноманітні стресові ситуації, в яких опиняються агенти
навчального процесу, часто призводять до тривалих негативних емоційних
станів, котрі, в свою чергу, провокують розвиток і закріплення негативних
особистісних якостей педагога та опосередковано гальмують ефективність
начального

процесу,

утруднюють

міжособистісні

контакти

викладача

з учнями/студентами. У подальшому результатом може стати загальне
невдоволення викладача своєю професією [1, с. 110]. На думку дослідників,
проблема емоційної компетентності педагога пов’язана не лише з професійною
необхідністю (слухати і розуміти учнів, створити позитивну атмосферу
на занятті), але й з задоволенням від власної професійної компетентності,
переживанням особистісного зростання [там само, с. 113]. Одним із щаблів
до особистісного зростання є повне усвідомлення своїх станів і дій, а отже –
можливість ними керувати.
Обʼєктом нашого дослідження є категорія презентності як сукупності
чинників станів та дій людини, які визначають її особистісний та професійний
профіль. Презентність – це термін, який виник у психотерапії на позначення
актуального стану людини, його самовідчуття, положення тіла, міміки, жестів,
голосу і т.і., а зараз активно використовується в педагогіці, психології, особливо

101

в тренінгових практиках [4, URL]. У нашій роботі презентність розглядається
на предмет її аспектів, свідомих і зокрема автоматизованих, з метою гармонізації комплексного стану презентності викладача в аудиторії під час занять
і підвищення ефективності взаємодії вчителя і учня в рамках аудиторної роботи.
За критерієм задіяних внутрішніх ресурсів та їх зовнішніх проявів, умовно
розподіляємо презентність викладача в аудиторії на 3 аспекти: вербальний,
невербальний та емоційний. До вербального аспекту відносимо: голос
(артикуляція, інтонація, гучність); форми мовлення (адаптацію до рівня
слухачів А1 – С1); силенціальність (мовчання або реакцію на мовчання); право
відповіді (надання або забирання); формулювання завдань; техніку запитань;
виправлення; пояснення; привертання уваги; паузи; наявність/відсутність ехоповторів. Невербальний аспект включає: поставу (положення голови, тулуба,
рук, ніг); погляд (зоровий контакт або «вільний» погляд); рух у приміщенні;
сидіння; проксеміку (горизонтальну та вертикальну дистанцію); міміку; жести.
Емоційний аспект складається з: похвали/погодження; створення дружньої
атмосфери; дисципліни; заохочення; флексибельності; варіативності.
Література:
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DISCOURSE TYPES
Owoeye Samuel Oluwatimileyin (Kharkiv, Ukraine)
Discourse Definition
Discourse in its simple term can be defined as the “Systems of thoughts composed
of ideas, attitudes, and courses of action, beliefs and practices that systematically
construct the subjects and the worlds of which they speak.” Originally it has roots in the
Latin language. The term assumes slightly different meanings in different contexts but in
literature discourse means speech or writingnormally longer than sentences which deals
with a certain subject formally in the form of writing or speech. In other words, discourse
is the presentation of language in its entirety while performing an intellectual inquiry in a
particular area or field i.e. theological discourse or cultural discourse.
General Classification of Discourse
Discourse can be classified into four main categories namely:
Exposition
The main focus of this type of discourse is to make the audience aware about the
topic of the discussion.Definitions and comparative analysis of different ideas and
beliefs are examples of discourse exposition.
Narration
Narration is a type of discourse that relies on stories, folklore or a drama as a
medium of communication.
Stage play, story, folklore etc. are narrative discourse examples.
Description
It involves describing something in relation to the senses. Descriptive discourse
enables the audience to develop a mental picture of what is being discussed.
Descriptive parts of novel or essays are descriptive discourse examples.
Argument
This type of discourse is based on valid logic and, through correct reasoning tries
to motivate the audience.
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Examples of argumentative discourse include lectures, essays, and prose.
Literary Discourses
Poetic Discourse
It is a type of literary conversation which focuses on the expression of feelings,
ideas, imaginations, events and places through specific rhymes and rhythms. Poetic
discourse makes use of common words in appealing ways to presents feelings and
emotions. The mechanism of poetic discourse involves certain steps starting from
different sources, then entering mental process, mental realization
Expressive Discourse
Expressive discourse does not involve the presentation of facts or the motivating
of others but is rather a reflection of our emotions which form the foundation of our
expressions. This is a form of basic or entry level discourse and is beneficial for
beginners in the field of literature or other fields. It primarily deals with generating
ideas with no concrete source. Examples are academic essays and diaries.
Transactional Discourse
The basic aim in this kind of discourse is to convey the message in such a way
that it is clearly understood without any confusion. Whatever is said has no
ambiguity. Everything is clear for the reader. Usually this type of discourse is in
active voice.
Examples include: Instructions, Guidelines, Manuals, Privacy Policies, Patient’s
Instructions as written by doctors etc.
Functions of Discourse
The role of discourse is hard to ignore in our daily intellectual pursuits, for it
provides a basis to conduct a comparative analysis and frame our perceptions about
different things. For instance, two competing discourses about the civil war in Syria
today can be used thereby either qualifying the war as ‘war against dictatorship’ or
‘war against imperialism’. On the other hand, it could “war against Islam” or “war for
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humanity”. Thus, both discourses provide a distinct style, vocabulary and presentation
which are required to convey the respective ideas to a specific audience.
According to Jacques Lucan and Ferdinand de Saussure, language (Discourse)
is the main force which works behind all kinds of human activities and changes
in social fabric, whereas the Modernists attribute discourse to development
and progress. Another important function of discourse is to generate and preserve
truth as argued by the Postmodernist theories.
Literature:
http://literarydevices.net/discourse/
http://www.mhhe.com/socscience/philosophy/reichenbach/m5_chap06studyguide.htm
ЕМОЦІЙНА АРГУМЕНТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА
АРГУМЕНТАТИВНО-ПЕРСУАЗИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЦИТАТНОГО
ДИСКУРСУ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ
Паповянц Е. Г., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Сучасні

мовознавчі

студії

характеризуються

спрямованістю

на дослідження мови як інструмента переконання та впливу на масову
свідомість. Вищезгадане зумовлює актуальність дослідження, що присвячене
аналізу особливого комунікативного типу цитації, яка реалізує стратегію
переконуючого впливу в сучасному англомовному газетному дискурсі.
Мета дослідження полягає у виявленні ролі емоційної аргументації
як складової аргументативно-персуазивного потенціалу цитатного дискурсу
в англомовній пресі.
Аргументація як комунікативний процес є неоднорідним явищем,
яке реалізується шляхом здійснення впливу на раціональну або емоційну сферу
свідомості
та

адресата.

емоційну

Відповідно

аргументацію.

дослідники

Мета

розмежовують

раціональної
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раціональну

аргументації

полягає

в

обґрунтуванні

достовірності

знання

на

основі

сукупності

логіко-

гносеологічних процедур. В основі емоційної аргументації лежить теза
у вигляді особистої думки адресанта, яку він намагається довести за допомогою
аргументів-образів – риторичних фігур, яким властивий емоційний потенціал.
Аналітична

діяльність

суб’єктів

комунікації

практично

невід’ємна

від сфери емоційного і чуттєво-образного сприйняття, що зумовлює наявність
емоційно-експресивної

складової

в

аргументативно-персуазивній

цитації,

незважаючи на превалюючий характер раціональних аргументів. Прагнучи
збільшити силу переданої впливаючої інформації, автор тексту газети здійснює
цілеспрямований підбір цитат відповідно до індексу експресивності.
Широку перспективу в цьому плані відкриває введення в аргументативний
процес у цитатному дискурсі стилістичних прийомів і стилістично забарвленої
лексики, що є важливими засобами підвищення сили впливаючою інформації.
Одним з найефективніших засобів емоційного впливу є риторичне
запитання, що використовується для емоційного вираження твердження
або непрямого спонукання до дії.
Дієвим засобом активізації адресата також можна вважати використання
конструкцій питально-відповідального ходу. Імітуючи сумніви, адресант
за допомогою питання створює ефект співбесіди, викликаючи у адресата
бажання погодитися з тезою або спростувати її. Відповідь на запитання
у питально-відповідальному ході є констатуючим висловлюванням, яке при
безпосередньому впливі мовця на адресата виконує аргументативну функцію.
Важливим прийомом у техніці емоційної аргументації є використання
повторів. Повтор є не тільки надійним засобом зв’язку, який реалізує певні
синтаксичні моделі в тексті, але й дозволяє втримувати увагу на предметі
аргументації. Найбільш ефективним є анафоричний повтор на початку кожного
речення, що сприяє концентрації уваги на предметі аргументації.
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У деяких випадках аргументативно-персуазивна цитація виявляє високий
ступінь метафоризації, що досягається у результаті включення різних типів
метафоризованих мовних елементів.
Цитатні

фрагменти

можуть

включати

також

афоризми,

алюзії,

які у згорнутому вигляді відсилають до фактів накопиченого соціального
знання, викликаючи стилістичний ефект, що знаходиться у прямій залежності
від типу взаємодії цитації і контексту.
Аналіз емпіричного матеріалу свідчить про те, що для аргументативноперсуазивної цитації характерні стилістичні та емоційно-експресивні конотації,
які є дієвим засобом формування експресивного аспекту тексту газети.
Здатність адресата до сприйняття чуттєво-образної інформації у вигляді
риторичних

запитань,

конструкцій

питально-відповідального

ходу,

стилістичного повтору, емоційно-забарвленої лексики, алюзійних включень
та

афоризмів

базується

на

психологічних

якостях,

особистісному

комунікативному досвіді і розвиненості уяви об’єкта мовленнєвого впливу.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАЛЕКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ
У ФРАНЦУЗСЬКІЙ РИТОРИЦІ
Пасинок В. Г., д.п.н., проф. (м. Харків)
Актуальність дослідження полягає у розгляді французької риторики
за

принципами

діалектичної

логіки.

Виділяємо

три

базові

принципи

діалектичної логіки: принцип взаємозв’язку, принцип саморозвитку та принцип
діалектичного протиріччя.
Принцип взаємозв'язку – основний у діалектиці. Він указує на те, що все
в суспільстві перебуває в постійному взаємозв'язку. Зміст цього принципу
виражається

категоріями

відношення,

зв'язку,

взаємодії,

співіснування.

Цей принцип у діалектичній логіці підводить до розуміння зв’язку таких наук,
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як риторика та герменевтика, про що зазначає у своїй роботі С. М. Квіт.
Риторика експлікується в текстах, а герменевтика – це теорія інтерпретації
змісту тексту. Герменевтика діалектично розвивалася з античної філології,
що звалася граматикою в часи класичної риторики. Остання займалася
критикою тексту та роз’ясненням незрозумілих місць. Пояснювалися, перш
за все, незрозумілі слова за допомогою їх перекладу на сучасну мову (голоси),
крім того, надавались реальні коментарі до тексту (схоли) [Fontanier]. Якщо
риторика розрахована на потреби мовця, того, хто створює тексти, письмові
або усні, то герменевтика обслуговує слухача та читача, того, хто сприймає
тексти. Риторика, як і герменевтика, орієнтована на створення текстів, які ще
не існують, а риторичний розбір існуючих текстів також підпорядковується цій
задачі. Герменевтика займається текстами, які вже створені.
Риторика

і

герменевтика

орієнтовані

на

культуру

мовлення,

що розвивалася в зв’язку з проблемою нормування національних літературних
мов та занепадом риторики, що традиційно займається саме культуванням мови.
Культура мови в її сьогоденній інтерпретації включає нормативний компонент,
етичний компонент (етика спілкування) і комунікативний компонент, під яким
розуміється не тільки правильне використання мови, а й «мовленнєва
майстерність» [К. А. Аллендорф]. Усі ці три сторони культури мови, особливо
остання, тісно пов’язані з завданнями риторики.
Слід зазначити, що риторика має тісний зв'язок з наукою, що розвивалася
в зв’язку з проблемою нормування національних літературних мов, занепадом
риторики та традиційно займається саме культуванням мови – культурою мови.
В її сьогоденній інтерпретації включається нормативний компонент, етичний
компонент (етика спілкування) і комунікативний компонент, під яким
розуміється не тільки правильне використання мови, а й мовленнєва
майстерність. Усі ці три сторони культури мови, особливо остання, тісно
переплітаються з завданнями риторики.
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Комунікативний компонент культури мовлення, з одного боку, спирається
на функціональну стилістику, яка рекомендує найбільш умісний та відповідний
сфері та умовам мовленнєвої комунікації вибір мовленнєвих засобів, з іншого
боку – він пов'язаний безпосередньо з мовленнєвою майстерністю, тобто
риторика також взаємодіє зі стилістикою. З функціональною стилістикою
риторику поєднує прагматичний підхід до мови. Риторична побудова постає
як методика використання наявних мовних засобів для вираження думки
і як обгрунтування запропонованих ритором ідей. Особливістю власне
риторичних поглядів французького вченого Б. Ламі є універсалізм категорії
стилю. Тому риторика Б. Ламі виявляється свого роду універсальною
філософією мови, яка мислиться як раціональна норма будь-якої мовленнєвої
діяльності [Е. А. Реферовская].
Неможливо уявити розвиток риторики без такого важливого аспекту
як красномовство, яке отримало найбільший розвиток у Франції. Помітний
внесок у розвиток риторики внесли французькі письменники і мислителі –
Блез Паскаль та Мішель Монтень [З. Н. Волкова]. У їхніх творах на перший
план, як в античності, висувається дієвість промови, здатність оратора захопити
аудиторію, мобілізувати її на конкретну дію. Красномовство переймається
світськими мотивами, набуваючи соціально-політичної спрямованості. Ціла
програма дій оратора міститься у висловлюванні французького філософа
і фізика Б. Паскаля (1623-1662), який високо цінив гармонію змісту і форми
публічної промови: «Красномовство – це мистецтво говорити так, щоб ті,
до кого ми звертаємося, слухали не лише без праці, але і з задоволенням
і щоб захоплені темою і підбурювані самолюбством, вони захотіли в нього
вникнути. Тобто, воно полягає в умінні встановити зв'язок між умами і серцями
наших слухачів і нашими власними думками і словами, а це значить, що, перш
за все, ми повинні добре вивчити людське серце, знати всі його пружини, –
тільки тоді наша мова дійде до нього і його переконає» [Р. Барт].
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У Франції серйозна увага приділяється, як завжди, техніці мови, манерам
оратора, жестикуляції, міміці. Формується світська риторика: риторика бесіди,
епістолярна риторика, риторика портрета, риторика загадки і т. ін. З мистецтва
мовлення

риторика

перетворюється

на

цілий

життєвий

кодекс

[Н. А. Катагощина]. Як і в багатьох інших європейських країнах, у Франції
домінує духовне красномовство. Поруч з сухим філософом з'являється
красномовний оратор, що володіє витонченим смаком та літературною формою.
Мистецтво красномовства оголошується найблагороднішим з усіх мистецтв.
ДИТЯЧА АВТОРИТАРНІСТЬ У СИТУАЦІЯХ
СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ
Пахаренко А. В. (м. Харків)
Мовлення дитини як повноправного члену комунікативного процесу може
відзначатися проявами авторитарності у певних ситуаціях взаємодії. Втілення
авторитарної дитячої комунікативної поведінки відбувається у спілкуванні
як із однолітками, так і зі старшими за мовця комунікантами. У роботі наша увага
зосереджена на авторитарній поведінці по відношенню до дорослого комуніканта
в інституційному (статусно-орієнтованому) спілкуванні, де мовець виступає
як представник певної соціальної групи з притаманними їй відмітними рисами [1].
Домінуюче

положення,

яке

дитина

часто

намагається

зайняти

та експлікувати у такому виді взаємодії, може бути зумовлене приналежністю її
сім’ї або оточення до відмінного від співрозмовника соціального прошарку
суспільства, різницею у матеріальному статусі, культурному, освітньому
та духовному рівнях. За такої соціально зумовленої нерівності комунікантів,
авторитарні стратегії (тиск, маніпулювання, домінування) [2] і тактики (погрози,
висунення вимог, брехні, спонукання до дії), застосовані дитиною, є достатньо
успішними

і

у

більшості

випадків

110

повністю

реалізують

ініціальну

комунікативну інтенцію адресанта чинити тиск на співрозмовника та змусити
його підкоритися. Наприклад, 10-річний хлопчик Колін, син багатого
спадкоємця, різким тоном наказує садівнику, який взнав про його таємницю,
тримати її у секреті. Не дивлячись на те, що чоловік набагато старший за нього,
Колін

позиціонує

себе

як

господар,

якому

усі

повинні

підкорятися

та догоджати: "I'm your master," he said, "when my father is away. And you are to
obey me. This is my garden. Don't dare to say a word about it! You get down from
that ladder and go out to the Long Walk and Miss Mary will meet you and bring you
here. I want to talk to you. We did not want you, but now you will have to be in the
secret. Be quick!" [1].
У манері спілкування дитина спирається на досвід, отриманий від дорослих
комунікантів. Для вербального втілення авторитарної комунікативної поведінки
дитини характерним стає використання імперативів, директивів, модальних слів
облігаторного характеру, вживання займенників I, my, me, а також монологічність
у окремих ситуаціях. Однак на відміну від дорослих, авторитарна поведінка
дитини може відрізнятися невмотивованістю, спонтанністю, а інколи –
відсутністю логічного підґрунтя, що простежується у зловживанні мовними
засобами, їх невідповідності ситуації та порушенні норм спілкування.
На основі вищезазначеного, очевидно, що дитина розуміє своє домінуюче
становище відносно дорослого співрозмовника, зумовлене власним більш
високим соціальним статусом. Вона намагається змінити ситуацію на свою
користь і отримати від неї переваги; авторитарна комунікативна поведінка
сприяє самоствердженню маленького мовця та досягненню ним своїх цілей.
Перспективи

дослідження

полягають

у

вивченні

особливостей

авторитарного мовлення дітей різних вікових груп у спілкуванні один з одним.
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дискурс
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кандидата філологічних наук : 10.02.04 / П. Г. Крючкова. – К., 2003. – 193 с.
Джерела ілюстративного матеріалу:
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МОВНА ГРА В ТЕКСТАХ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
Пєшкова О. Г. (м. Харків)
Мовна гра є багаторівневим явищем, яке, з одного боку, демонструє творчі
можливості учасників спілкування та, з іншого боку, розкриває еволюційні
потенції мови. Таким чином, антропоцентрична природа об’єкту дослідження
і зумовлює його актуальність. Автором терміну є австрійський філософ Людвиг
Вітгенштейн, який вказує на те, що комуніканти далеко не завжди спілкуються
за допомогою розповідних речень, а часто застосовують накази, прохання,
висловлюють власні думки та сподівання, жартують, що, на його думку,
і є прикладами використання мовної гри. Таким чином, за Л. Вітгенштейном,
мовна гра є особливою діяльністю носіїв мови, яка має на меті створення
змістів, що демонструють зв'язок мови з законами природи та логіки.
В суто лінгвістичному сенсі ми використовуємо визначення поняття
«мовна

гра»,

надане

О. П. Сковородниковим:

«Мовна

гра

–

творче,

нестандартне (неканонічне) використання будь-яких мовних одиниць та / або
категорій для створення влучних висловлювань, в тому числі – комічного
характеру, яке характеризується відхиленням від мовної / мовленнєвої, в тому
числі – стилістичної, логічної норми». В той же час, мовна гра є естетично
мотивованою та використовується свідомо в межах ідіостиля автора [3, с. 54].
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На

думку

О. П. Сковородникова,

мовна

гра

нерозривно

пов’язана

з категорією комічного як семантична категорія, у складі якої відрізняються
різновиди,

що

диференціюються

пейоративно-оціночної

за

модальності

ступенем
(гумор,

представленості

іронія,

сатира,

в

них

сарказм),

та балагурство, якому притаманний не оціночний, а розважальний характер.
Таким чином, мовна гра є таким використанням риторичних засобів (засобів
мовленнєвої виразності), яке націлене на створення дотепних, здебільшого
комічних

висловлювань,

яким

притаманні

влучність,

оригінальність

та несподіваність, а факультативно – ексцентричність, епатажність в різних
наборах та комбінаціях [3].
На перший погляд, мовна гра не може виступати рисою, характерною
для текстів наукового дискурсу, адже комізм та ексцентричність не є поняттями,
безпосередньо пов’язаними к науковим дискурсом як типом інституційного
дискурсу. Можна виділити такі основні особливості наукового тексту порівняно
з

іншими

видами

текстових

матеріалів.

Насамперед,

слід

зазначити,

що науковий текст має раціональний характер, він складається із суджень,
умовиводів, побудованих за правилами логіки науки і формальної логіки [2].
Таким

чином,

будь-яке

порушення

норм

логіки,

навіть

незначне,

буде привертати увагу читача. Також важливою його особливістю є широке
використання

понятійного, категоріального апарату науки. На відміну

від художнього тексту, він не базується на образі, не активізує почуттєвий світ
його читача, а орієнтований на сферу раціонального мислення. На відміну
від публіцистичного тексту, він не припускає спрощення і користується
понятійним апаратом. Його призначення не в тому, щоб змусити повірити,
а в тому, щоб довести, обґрунтувати, аргументувати істину, при цьому концепт
ІСТИНА є основним для наукового дискурсу. В той же час, використання
в текстах наукового дискурсу прийомів мовної гри представляє не спрощення,
а, в певних випадках, полегшення сприймання понятійного апарату науки.
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Важливо зазначити, що частотність використання авторами мовної гри
в текстах наукового дискурсу варіюється в залежності від стилю та підстилю
наукового спілкування. Р. С. Алікаєв в межах наукового стилю виділяє наступні
підстилі: власне науковий (академічний), науково-навчальний, науковотехнічний,

науково-публіцистичний,

розмовний

[1].

Здебільшого

науково-інформаційний

використання

прийомів

та

мовної

науковогри

буде

притаманним для текстів науково-публіцистичного та науково-розмовного
стилю, оскільки вони дозволяють автору більший ступінь свободи у виборі
засобів виразності, які і будуть використовуватися з метою зацікавити слухача,
звернути його особливу увагу на певні факти.
Література:
1. Аликаев Р. С. Язык науки в парадигме современной лингвистики /
Р. С. Аликаев. – Нальчик, 1999. – 210 с. 2. Карасик В. И. О типах дискурса /
В. И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный
дискурс. – Волгоград : Перемена, 2000. – С. 5–20. 3. Сковородников А. П.
Об определении понятия «языковая игра» / А. П. Сковородников // Игра как прием
текстопорождения : коллектив. монография под ред. А. П. Сковородникова. –
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2010. – С. 50–62.
THE COMPOSITION OF SPEECH WORK
AND PRECONDITIONS FOR ITS SELF-ORGANIZATION
Pikhtovnikova L. S. (Kharkiv)
The composition of the text/voice work is still remaining an insufficiently
developed problem. The studying of the self-composition mechanisms is particularly
of current interest.
We understand a speech work as a certain type of a discourse, realized in the
text; as a message of arbitrary length with a relatively complete sense expressed
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verbally, but relying on the context and, perhaps, creating subtext. With this
interpretation, in our opinion, we embrace all the cases of linguistic expression of
possible meanings, i.e. the fullness of the possibilities of speech.
The most famous interpretations of composition, at first glance, cannot be
brought to common terms, and are even somewhat contradictory. But this only
reflects the diversity of the concept of composition, and its various interpretations
should be taken on the principle of complementarity.
The concept of composition in the terms of linguistics and literary studies are
intertwined and difficult to separate. The most famous, basic explanations of composition
of text date back to the works of 70s-90s. (B. A. Uspensky, A. Moles, E. Riesel,
V. Ya. Mizetskaya, L. S. Pikhtovnikova, U. Eco). The work by H. H. Moskalchuk should
be considered as a specific refraction of the concept of composition in terms of
quantitative linguistics in respect of text structure self-organization.
According to B. A. Uspensky conception, composition equates the system of
narrative projections of work of fiction. The concept of composition by
H. H. Moskalchuk deeply reflects the content layer of the composition of text, but the
overall concept of composition is much broader.
According to A. Moles, composition of any message is a system of mutual
compensation of originality on several hierarchical levels of a speech work.
Compensation is required to ensure that the recipient has received a certain minimum
of ease of access to the proposed message. When building a meaningful message,
both the excess of original information and the availability of known information at
all levels of communication are equally important. Their system interaction can be
called a mutual compensation (as proposed by A. Moles) but the concept of system
interaction is still wider and reflects the organization of the message more objectively.
Researches by U. Eco are devoted to many aspects and problems of semiotics,
including structural semiotics. Much attention is paid to the sign nature of structural
elements of different messages, relationships between structure and codes, as well as the

115

property of structures to generate the information. Most of structural and semantic ideas
expressed in the book by U. Eco are applied to the composition of speech works as well.
The most detailed systematic structural description of the text composition
belongs to E. G. Riesel and the work on the material of German fable
(L. S. Pikhtovnikova, 1992) became the further development and complement of the
description. 4 composition levels can be distinguished in this conception: formal,
formal-substantive, content and figurative-symbolic or conceptual. Using the 4-level
model of the composition, it is possible to explore stylistic features of the work
(E. Riesel;

N. M. Annenkova;

L. S. Pikhtovnikova

(1992,

2000,

2008);

O. M. Goncharuk; Ya. V. Mukataeva; I. M. Yaremchuk), information aspect of the
composition according to A. Moles narrative projections, as well as to search for
strong positions in the text, the zones of influence on the content level of composition
according to H. H. Moskalchuk. Potentially, this universal approach contains the
possibility for synergistic study of composition.
СУГГЕСТИВНО-АРГУМЕНТАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО СИНТАКСИСА ПУБЛИЧНЫХ РЕЧЕЙ
Б. ОБАМЫ И Д. КЕМЕРОНА
Поникарёва А. Ю. (г. Харьков)
1.

Сложноподчиненный

синтаксис

публичных

речей

Б. Обамы

и Д. Кемерона представлен предложениями, содержащими от двух до шести
предикаций. Сложноподчиненные предложения объединяются в единое
синтаксическое

целое

на

основе

различных

конфигураций

базовых

синтаксических связей подчинения (смыслового и структурно-смыслового
инкорпорирования), а также цепочного инкорпорирования, занимающего
промежуточную позицию между сочинением и подчинением.
1.1. При структурно-смысловом инкорпорировании клауза, следующая
первой в синтагматической цепочке (как правило, главная), демонстрирует
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как

структурную,

так

и

смысловую

незавершенность,

восполняемую

последующей клаузой; наблюдается фиксированный порядок следования клауз.
Такая связь характерна для подлежащных, предикативных, дополнительных,
расширительных и определительных сложноподчиненных предложений.
1.2. При смысловом инкорпорировании позиции главной и подчиненной клауз
в синтагматической цепочке не фиксированы; клаузы сохраняют относительную
структурную полноценность, при этом подчиненной клаузе присуща смысловая
незавершенность, восполняемая главной клаузой. Смысловое инкорпорирование
лежит в основе обстоятельственных сложноподчиненных предложений причины,
условия, времени, уступки, сравнения / способа действия, а также сложноподчиненных предложений, включающих вводные клаузы.
1.3. Цепочное инкорпорирование находится на стыке подчинения и сочинения:
с одной стороны, фиксированность позиций предикаций и относительная
структурная и семантическая автономность, а с другой, – логико-смысловые
отношения подчинения (цель действия – результат реализации цели действия).
2.

Результаты

анализа

структурно-семантических

коммуникативного

типов

в

терминах

потенциала
когнитивных

выделенных
операций

конструирования внимания (сфера внимания / фон и фокус внимания / фигура)
показывают, что структурно-семантический тип определяет линейность /
нелинейность схемы распределения внимания.
2.1. Структурно-смысловое инкорпорирование обеспечивает линейную смену
фона и фигуры по ходу разворачивания синтагматической цепочки. Смысловое
инкорпорирование задает как линейную, так и нелинейную смену фона и фигуры в
зависимости от позиции главной клаузы. Финальная позиция главной клаузы
обеспечивает прогрессивное движение фокуса внимания, а инициальная /
медиальная – регрессивное движение фокуса на соответствующих участках
синтагматической цепочки. При цепочном инкорпорировании, опирающемся на
смысловые связи подчинения, смена фона и фигуры носит линейный характер
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благодаря фиксированной финальной позиции предикации, выполняющей логикосмысловую функцию главной клаузы.
3. Дополнительное фокусирование внимания на значимой информации
достигается: а) перемещением фокуса внимания в конец синтагматической
цепочки с помощью расщепления подлежащего на структурное и смысловое;
б) введением значимой информации в сферу внимания путем разрыва предикации.
4. В аспекте речевого воздействия выявлено два паттерна аранжирования
предикаций сложноподчиненного синтаксиса публичных речей Б. Обамы
и Д. Кемерона: суггестивный и аргументативный.
4.1. Структурно-смысловое и цепочное инкорпорирование, базирующиеся
на логико-смысловых связях сочинения, способствуют автоматизации внимания
аудитории, создавая суггестивный ритм, задаваемый однотипным паттерном
последовательной смены фона и фигуры.
4.2. Смысловое инкорпорирование нарушает автоматизированность восприятия, сосредоточивая внимание аудитории на смысловых зависимостях между
пропозициональным содержанием объединяемых в предложения предикаций.
ОЦЕНИВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
МАГИСТРОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Попова Н. В., д.ф.н., проф. (г. Санкт-Петербург),
Трофимова Г. С., к.ф.н. (г. Ижевск)
Обучение иностранному языку магистрантов российского неязыкового вуза
представляло собой большую лингводидактическую проблему, поскольку
до последнего времени не существовало примерной программы по дисциплине
иностранный язык (ИЯ), которая отражала бы современную компетентностную
парадигму и нацеленность всего процесса обучения на формирование
компетенций по новым стандартам ФГОС-3 и ФГОС-3+. Опубликованная
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недавно примерная программа подготовки магистров по ИЯ для неязыковых
вузов и факультетов [1] является важным рекомендательным документом,
который необходимо учитывать при составлении рабочих программ кафедр
для организации обучения по ИЯ.
В программе даны формулировки десяти компетенций, составляющих
необходимый минимум сформированности нужного уровня межкультурного
профессионально

ориентированного

общения

современного

магистра.

Это лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, прагматическая,
межкультурная, социальная, дискурсивная, стратегическая, компенсаторная
и профессиональная иноязычные компетенции, которые, на наш взгляд,
сформулированы весьма обобщенно и многословно, что затрудняет понимание
их сущности для выстраивания процесса их постепенного

формирования

и контроля сформированности их составляющих.
Примером

неоднозначной

формулировки

может

быть

формулировка

профессиональной иноязычной компетенции, т.е. способности «осуществлять
коммуникацию

в

условиях

делового

/

профессионального

общения

в академической / научной среде с учетом специфики разных сфер общения,
основываясь на владении соответствующими речевыми средствами, типичными
для данной коммуникативной ситуации, формулами этикетной речи, различными
стратегиями общения в устной и письменной форме, добиваясь поставленной цели
и реализуя собственные коммуникативные намерения» [1, c. 20].
Если учесть то, что все компетенции должны актуализироваться в учебном
процессе как самостоятельные частные цели обучения, которые могут достигаться
путем

выполнения

комплексов

определенных

лингвистических

заданий,

то задачей составителей рабочих программ кафедр является расстановка акцентов
в рамках формируемых компетенций. Одним из вариантов разработки стратегии
формирования профессиональной иноязычной

компетенции может стать

сознательное акцентирование использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для постижения магистрами ИЯ.
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Использование ИКТ также заложено в анализируемой нами примерной
программе обучения: магистранты должны уметь пользоваться современными
мультимедийными

средствами,

аутентичными

Интернет-ресурсами,

различными типами деловой корреспонденции в режиме онлайн-общения
в ходе решения профессиональных задач.
Примером практикоориентированного задания для формирования и проверки
сформированности профессиональной иноязычной компетенции магистров может
стать выполнение профессионально-ориентированных проблемных проектов
в мини-группах по 3-4 человека, в ходе которых студенты должны показать
не только знание своей темы (например, физика плазмы или, скажем,
антикризисный менеджмент), но и четко продемонстрировать профессионализм
использования ИКТ при подготовке обобщающего представления проекта в конце
семестра. Создаваемые студентами продукты учебной деятельности (презентации,
отчеты, деловые письма и т.п.) являются удобными и осязаемыми творческими
формами контроля сформированности выбранных компетенций, а также
воплощением личностно-ориентированного подхода в обучении ИЯ.
Литература:
1. Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки магистров (неязыковые вузы). – М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. – 50 с.
МЕНТАЛЬНІ ОБРАЗИ ВЕЛИКОГО МІСТА
ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У КІНОТВОРАХ
Пшеничних А. М., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Загальним у визначенні образу як міждисциплінарного поняття є те,
що він використовується на позначення зображення або репрезентації певної
ситуації. Образ трактуємо і досліджуємо з позицій когнітивної лінгвістики та семіотики. У когнітивному розумінні ментальний образ – частина особистісного
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суб’єктивного або феноменального досвіду [3, с. 8], який формується у процесі
концептуалізації дійсності [4, с. 30], тобто будь-якого ментального досвіду, що
його отримує суб’єкт під час взаємодії зі світом. З позицій семіотики знак-образ
або знак-ікона репрезентує об’єкт, головним чином, через схожість, іншими
словами, між знаком та об’єктом встановлюються відношення іконічності
[2,

с. 200-205],

що

є

своєрідністю

ігрового

фільму

[1,

с. 12, 69, 70].

Кінематографічне зображення ВЕЛИКОГО МІСТА, а саме Нью Йорку
і Москви, у кінострічках “Сніданок у Тіффані” (1961 р., режисер – Блейк
Едвардс), а також радянської кінокомедії “Службовий роман” (1977 р., режисер
– Ельдар Рязанов) слугує “доступом” до вивчення його ментальних образів,
які конструюються у відмінних культурних, соціополітичних контекстах.
Загалом, Нью Йорк та Москва характеризуються наявністю меж, зовнішнім
та внутрішнім простором, поділом внутрішнього простору на дві зони згідно
діяльності його мешканців. Концептуально місто у двох кінострічках відповідає
схемному образу КОНТЕЙНЕР, на що вказують дейктичні мовні одиниці to get
moved in (New York), to be in New York, а також в этом городе, в нашем городе.
Проте, цей образ дещо відмінно специфікується у досліджуваних кінотворах.
Конструювання межі Нью Йорку грунтується на схемних образах
ВІДСУТНІСТЬ ЗАБОРОНИ, а також ПРИТЯГАННЯ: це місто є привабливим
для інших американців та іноземців, і вони можуть легко туди потрапити. Межі
Москви характеризуються відкритістю для тих, хто щодня приїжджає
працювати, але метонімічно є БАР'ЄРОМ, що розповсюджується на кордон
між Радянським Союзом та іншими державами. Саме зовнішній простір стає
об'єктом ПРИТЯГАННЯ для мешканців Москви: іноземні речі неодмінно
потрапляють

до

фокусу

уваги

героїв

та

кінокамери,

вони

завжди

концептуалізуються як ФІГУРА, навіть коли візуально є фоном.
У фільмах діяльність мешканців Нью Йорку та Москви закріплена за двома
зонами: зона заробітку та зона відпочинку. Головною особливістю зони
заробітку Нью Йорку є те, що праця у традиційному розумінні тут відсутня:
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предметом споживання стають розваги, а СТОСУНКИ концептуалізуються
як ТОРГІВЛЯ. Інші образи, які характеризують зону заробітку Нью Йорку –
це конструювання мешканців як МАСИ, НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, БЕЗЛАДДЯ
та БОЖЕВІЛЛЯ. Описані образи частково характерні зоні заробітку Москви:
мешканці міста конструюються як невизначена гомогенна маса, що рухається
по вулицях до своїх робочих місць. Додатковою характеристикою зони
заробітку

Москви

є

АБСУРДНІСТЬ

виконуваної

роботи,

а

також

конструювання міста як “прозорого лабіринту”, головним чином завдяки
високому куту зйомки, появі прозорих та відзеркалюючих об'єктів у кадрі.
Образи зони заробітку Нью Йорку і Москви є прямо протилежними
образам зони відпочинку. Основна метафора, яка характеризує цю зону
Нью Йорку –

СПОЖИВАННЯ – ЦЕ ВІДПОЧИНОК та ЗАСПОКІЙЛИВЕ.

На відміну від зони заробітку, тут панує порядок і тиша, а головні герої чітко
виокремлюються з натовпу. Зоною відпочинку у Москві є парки, але вони
ніколи не виконують цю функцію і характеризуються БЕЗЛЮДНІСТЮ:
тут можна побачити лише підмітальників вулиць, які не можуть знаходитися
поза цією зоною та виконувати свої функції одночасно.
Таким чином, об'єкт концептуалізації, а саме ВЕЛИКЕ МІСТО, отримує
відмінні кінематографічні та ментальні інтерпретації в результаті відмінних
перспектив, або позицій споглядання, авторів фільму. Ці перспективи
окреслюють своєрідні рамки, які накладаються на об'єкт, та обумовлюють
конструювання його образів.
Література:
1. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности /
З. Кракауэр ; [пер. с англ. Д. Ф. Соколовой]. – М. : Искусство, 1974. – 424 c.
2. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения / Ч. С. Пирс. – М. : Логос,
2000. – 448 с. 3. Ричардсон Д. Т. Э. Мысленные образы: Когнитивный подход /
Д. Т. Э. Ричардсон ; [пер. с англ.]. – М. : “Когнито-Центр”, 2006. – 175 с. –
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(Университетское психологическое образование). 4. Langacker R. W. Cognitive
Grammar. A Basic Introduction / R. W. Langacker. – Oxford : Oxford University
Press, 2008. – 562 p.
КАРНАВАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ(ИЗМ)
Самохина В. А., д.ф.н., проф. (г. Харьков)
М. М. Бахтину – 120!
Изучению феноменов «карнавал» и «диалогизм» М. М. Бахтин уделял много
внимания. В основе учения о диалогизме – принцип диалога, духовного контакта
субъектов общения. Ученый пришел к пониманию диалогической деятельности
как диалога сознаний, форм продуцирования их ментальной деятельности.
В развитии философии диалога М. М. Бахтина есть три этапа: «преддиалогический», «высокий диалог» и «карнавализированный диалог». В этой связи
последний интерпретируется как «двухголосовое слово» и «мир как спектакль».
Карнавальная поэтика трактуется с позиции диалогизма (ср. бахтинские концепты
«мениппея», «карнавальная амбивалентность», «полифония»). М. М. Бахтин также
выделил черты карнавального смеха: 1) всенародность, 2) универсальность «на все
и на всех») – разумеется до известных пределов; 3) амбивалентность – сочетание
насмешки, сатиры – веселья, ликования.
Диалогический принцип в карнавальном дискурсе юмора предполагает
диалектическое

взаимодействие

и

интерпретацию

комического

«действа»

как фундаментального основания подлинных человеческих взаимоотношений.
В этой связи диалогизм можно определить как центральную метафору
дискурсивного карнавального мышления. В высказываниях М. М. Бахтина «Бытие
– есть общение» и «Быть значит общаться» выражена суть дискурсивной
карнавальной деятельности человека. Карнавал в одиночку невозможен, это –
не монологизм. Это – атмосфера единения, контакта, всеобщности. Карнавал –
это коллектив, общность людей, которые взаимодействуют в конкретное время и в
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конкретном месте. Поэтому карнавал глубоко диалогичен, а точнее, многоголосен,
это особый тип бытия-общения. Это – диалог веселящихся сознаний, где нужда
в «Другом» выступает как доминирующий фактор (М. М. Бахтин). Основа
концепции диалогизма Бахтина – идея диалога как бытия, образованного связью
а) человека и мира, б) человека и человека, в) человека и Абсолюта в качестве
равноправных партнеров. Данная концепция находит отражение в карнавале:
содержание карнавального диалога представляется как отношения «Я и Ты»,
«Я и Другой», т.е. как человек познающий и интерпретирующий, что связывается
с субъективностью. Для карнавала феноменологическая идея «жизненного мира»,
«интерсубъективности», «интенциональности», герменевтическая интерпретация
комического

диалога

как

искусства

понимания сути

комизма

является

основополагающей и представляет собой новый способ общения на основе
комического слова в живом общении, порождающем бытие – комическое событие.
Во время карнавала в контакт вступают разные люди, выполняющие
различные роли. Их контакты в иных ситуациях были бы невозможны, точки
зрения – немыслимы. Однако на короткое время карнавала они объединяются,
получают возможность посмотреть на мир глазами другого или через призму
совершенно невероятной в обычных условиях роли. Карнавальный диалогизм
обнаруживает себя в т. н. «карнавальных островках» – на эстраде, в ток-шоу
на TV, на площади, даже на кухне, где нет никакого обличения, наоборот,
звучат комические интонации, разыгрываются «человеческие комедии» в виде
шуток, забавных анекдотов, маскарада, юмористических песен – все в народносмеховой, карнавальной манере. Карнавал – это массовый диалог, это – игра.
Карнавал – фамильярен, профанен, ироничен, пародичен, юмористичен.
В карнавальных жанрах присутствуют диалогические элементы: тезис и антитезис,
амбивалентность принятия и отрицания, комизма и трагизма, смеха и слез.
Главной особенностью карнавального диалогизма является вопрос о диалогичности

слова,

в

котором

содержится

огромный

комический

потенциал,

позволяющий говорить о специфике его роли и места в карнавальном сознании
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индивидуума. Прежде всего, комическое слово фундировано способностью
к диалогу и возможностью развертывания карнавального действия-дискурса.
Апофеоз комического воздействия слова выражается смеховой реакцией
в диалогическом карнавальном взаимодействии его участников. В карнавальном
диалоге его участники испытывают эмоциональные сопереживания и получают
эстетическое удовольствие. Диалогическое сотворчество провоцирует интерес,
является действенным источником развития личности. М. М. Бахтин относил
диалог не к художественной театрально-зрелищной форме, а как бы и реальной
(но временной) форме самой жизни, которую не просто разыгрывали, а которой
жили на самом деле (на срок карнавала) [1, с. 12].
В исторической перспективе карнавальный диалог как способ бытия людей
постоянно меняется, наполняется новым содержанием и новыми формами.
Изучение

диалогической

природы

карнавала

позволяет

приблизиться

и его осмыслению как имманентного современному мировосприятию феномена,
соотносимого с традициями и культурой народа.
Литература:
1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
Средневековья и Ренессанса. – М.: Худ. лит., 1965. – 527 с.
КОНЦЕПЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ МЕЖОВОЇ СИТУАЦІЇ
В ХРОНОТОПНІЙ МОДЕЛІ РОМАНУ МАРҐЕРІТ ЮРСЕНАР
«ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ»
Сатановська Г. С. (м. Харків)
Сюжет роману М. Юрсенар (1903–1987) «Філософський камінь» (1968)
охоплює європейський простір ХVI століття, яким подорожує в пошуках своєї
ідентичності головний герой твору – лікар та алхімік Зенон. Жанрова оболонка
історичного роману, роману шляху постає в М. Юрсенар як форма роману
філософсько-інтелектуального, а його екзистенціальна проблематика (зокрема,
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концепція

межової

ситуації)

втілюється

в

хронотопній

моделі

твору

за посередництва низки просторових образів межовості.
Для екзистенціалізму властивим є розуміння світу як ворожого особистості,
хаотичного, абсурдного, в якому людина приречена на відчуження від інших.
Екзистенціальний індивід неодмінно опиняється в межовій ситуації – ситуації
на межі життя і смерті, у просторі якої відбувається прозріння екзистенції. Людина
звільняється від тенет буденності, натомість відчуває потребу пізнати істинність
свого

індивідуального

існування.

«Межові

ситуації

використовуються

для виділення героїчних виборів, що з ними зіштовхуються звичайні індивіди,
котрі живуть у напрямі невирішеного майбутнього» [1, с. 235].
Ю. Лотман у дослідженні «Семіотика простору» [2] стверджує, що межі
просторів та підпросторів у художньому тексті можуть отримувати свою
реалізацію в таких просторових образах (локусах) як дім, вікно, ворота.
Одним із маркерів перехідних меж у хронотопній моделі роману
«Філософський камінь» є часопросторовий образ вікна, який домінує в розділі
«Останні скитання Зенона». Тут сама назва реалізує змістовий код закінчення
періоду поневірянь героя і вже наміченого початку перехідної стадії його життя.
Отже, жага нових вражень і знань приводить Зенона до двору шведського короля,
де він зупиняється як особистий лікар правителя в замку Вадстена. Проводячи тут
довгі зимові вечори, Зенон, обпершись ліктями об високе вікно, між холодним
небом і померзлими рівнинами озера, займається вирахуванням позицій зірок.
Необхідно підкреслити, що екзистенційна межова ситуація героя Зенона,
який вже пройшов довгий шлях дорогами різних країн і замислюється
над поверненням до рідних країв, реалізується у просторовому розмежуванні
по горизонталі (замок – природа) і по вертикалі (небо – озеро), при цьому тут
відкритий простір постає холодним, померзлим, тобто недобрим до людини
в міфопоетичному аспекті.
Окрім образу вікна, схожим за метаморфічним семантичним кодом
межової ситуації є образ дзеркала: знову, як і в попередньому прикладі, думки
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Зенона спрямованні на повернення з Парижу до Брюґґе і знаходження
там сховища від церковних переслідувань. Герой випадково бачить себе
у флорентійському дзеркалі – декілька відображень підштовхують його
до думки, що він є втікачем, закритим у своєму маленькому світові вигнанців філософів. Отже, образ дзеркала демонструє розчарування Зенона в ідеї
абсолютної свободи людини в її найкращому проявленні; герой втрачає
цікавість до мандрувань, оскільки вже сумнівається в досягненні своєї мети.
Таким

чином,

проблематика

екзистенціальної

межової

ситуації

реалізується в романі «ФК» в концепції життєвого шляху протагоніста Зенона,
втілюючись на поетологічному рівні в домінантних просторових образах вікна
і дзеркала. Її актуалізація відтворює кризу особистості і проблему свободи
вибору, що корелює з тенденціями світової літератури ХХ століття.
Література:
1.

Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век /

Леонид Андреев. – М. : Гелиос, 2004. – 415 с. 2. Лотман Ю. Избранные статьи /
Ю. Лотман. – Таллинн: Александра, 1992. – Т.1. – С. 392–404. 3. Yourcenar M.
L’Œuvre au Noir / Yourcenar M. – P. : Editions Gallimard, 1988. – 339 p.
ТЕМА БОЖЕВІЛЛЯ У ТВОРЧОСТІ ОРАСІО КІРОГИ
Світлична М. О. (м. Харків)
Перша збірка оповідань Орасіо Кіроги «Злочин іншого» («El crimen del
otro»), що вийшла в Буенос-Айресі в 1904 році, ясно позначила низку мотивів,
що домінували в творчості письменника протягом тринадцяти наступних років.
Серед

них головними є теми безумства, патології,

хвороби, смерті,

кошмарів. Стійкий, подекуди маніакальний інтерес Кіроги

до відхилень

людської психіки й патологічному стану особистості в критиці зазвичай
поясняють впливом Едгара По, а також фактами біографії.
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Треба зазначити, що Кірогу тема божевілля цікавить не як об’єкт
психології, а перш за все як естетична категорія. Божевілля – це вихід за межу
реальності в світ уявний, створений нездоровою фантазією, але при цьому світ
набагато більш насичений та вражаючий, ніж об’єктивна дійсність. Крім того,
божевілля – це бунт проти норми, здорового глузду, повсякденності. Нарешті,
на найглибшому рівні естетичної реалізації божевілля містить в собі довільну
гру смислів та значень, протиставлену раціональній логіці.
Привертає увагу така деталь: в творах Кіроги божевілля майже завжди
трактується не як вроджена, а як набута хвороба, яку частіше за все провокує
текст, розмова, роздуми, але не події. Божевілля врешті решт бере початок в
Слові, представляючи його нове сприйняття та тлумачення. Божевілля, що
створює новий світ всупереч і в опозиції до світу реального, втілює в собі
творчий акт, акт проголошення індивідуальної духовної свободи. Саме тому в
стані безумства буття героя досягає максимального ступеню інтенсивності, а
сам герой – максимального ступеню особистісного самовираження.
З урахуванням вказаних смислових відтінків тема божевілля в оповіданнях
Кіроги проявляється як чисто модерністська багатозначна естетична категорія, що
містить в собі прагнення до естетизації дійсності. З іншого боку, ця тема дозволяла
письменнику вивчати та розробляти психологію особистості – те, чого не було в попередній уругвайській прозі, яка відтворювала головним чином психологію типу.
СТАНОВЛЕНИЕ ФОРМ ВРЕМЕННОЙ ОТНЕСЕННОСТИ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Сердюк В. Н., к.ф.н., доц. (г. Харьков)
Данное исследование посвящено диахроническому изучению форм
временной отнесенности. Материал анализа – переводы Евангелия: д.а. язык
(англо-саксонский перевод, 995 г.); с.а. язык (Уиклиф, 1389 г.); р.н.а. язык
(Тиндейл, 1526 г.); так называемый авторизованный перевод (1611 г.).
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Для передачи значения перфективности в д.а. языке использовалась
в основном синтаксическая конструкция habban + причастие II переходных
глаголов, а для передачи сходных значений с причастием II непереходных
глаголов употреблялся глагол beon/wesan (см.: [1, с. 414]). Напр.: … and cydde
hu mycel se hælend him gedon hæfde (Luke 8 : 39. Anglo-Saxon, 995). Fæder
tid ys cumen geswutela sunu… (John 17 : 1. Anglo-Saxon, 995).
Причастие II в конструкциях с глаголом habban часто согласуется в роде,
числе и падеже с прямым дополнением, которое употребляется после него.
Такие сочетания означали, что субъект владеет предметом, обладающим
признаком, который этот предмет приобрел в результате действия над ним
совершенного.

Именно

из

этого

сочетания

развился

так

называемый

результативный перфект, но различия между ним и стативным сочетанием
с have появились на более поздних этапах развития английского языка.
В с.а. период увеличивается частотность конструкций habban с причастием
II непереходных глаголов, т.е. прослеживается тенденция к вытеснению
сочетаний с глаголом be сочетанием с глаголом have. В р.н.а. период, после
того, как были утрачены контакты с другими германскими языками, функциональная нагрузка перфектных форм с глаголом be возрастает в семь раз.
Исследователи пришли к выводу, что причины языковых изменений
не всегда кроются в самом языке. Необходимо учесть, что во французском
языке глагол бытия с причастием II непереходных глаголов передавал
перфектные значения [3, с. 32]. В кельтских языках в сходных значениях также
употребляется конструкция с глаголом be [4, с. 98]. Это находит подтверждение
в шетландском диалекте английского языка [2, с. 27]. Такое двойное
воздействие на английский язык не могло не сказаться на его развитии
и на время приостановить наметившуюся тенденцию к вытеснению сочетаний
с be сочетаниями с have.
Употребление простой формы глагола в переводе Тиндейла вместо
сочетания have с причастием II в переводе Уиклифа свидетельствует о том,
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что в р.н.а. период еще не произошла семантическая дифференциация простых
и перфектных форм. Ср.: ... a manfool hath bildid his hous (Matthew 7:26.
Wycliffe, 1389). …a folysh man bilt his housse (Matthew 7:26. Tyndale, 1526).
Становление перфектных форм связано с тем, что в с.а. период
древнеанглийские префиксы ge- и а-, использовавшиеся для выражения
значения завершенности, начали редуцироваться. В р.н.а. период употребление
префикса

становилось

а-

менее

мотивированным,

что

привело

к его исчезновению перед причастием II. Напр.: I have sene wyth my father
(John 8:38; Tyndale, 1526). I have seen with my Father (John 8:38. Authorized
Version, 1611).
Проведенный диахронический анализ позволяет заключить, что формы
временной
английского

отнесенности
языка.

развивались

Контакты

с

на

базе

кельтскими

собственных

языками

и

ресурсов

французским

затормозили стремление глагола have стать единственным вспомогательным
глаголом перфекта. В становлении данных форм решающую роль сыграла
наметившаяся в с.а. период тенденция редукции префиксов и полное
их исчезновение в р.н.а. период.
Литература:
1. Кузнецова Л. В. Происхождение и становление перфекта в системе
временных

форм
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материале
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Джерела ілюстративного матеріалу:
1. Bosworth J. The Gothic and Anglo-Saxon Gospels in Parallel Columns with
the Versions of Wycliffe and Tyndale / J. Bosworth: 3 ed. – London: Reeves and
Turner, 1888. – 584 p. 2. The Bible. Authorized Version (1611) / J. Sterling (ed). –
London: The British and Foreign Bible Society, 1956. – 1056 p.
ВАРІАТИВНІСТЬ ВЕРБАЛЬНОЇ ТА НЕВЕРБАЛЬНОЇ
ПОВЕДІНКИ ЖІНКИ ПРИ ЗМІНІ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ
Скриннік Ю. С. (м. Харків)
Актуальність

дослідження

варіювання

вербальної

та

невербальної

поведінки жінки при зміні її соціальних ролей обумовлена тим, що воно
дозволяє забезпечити ефективність спілкування мовців у різних соціальнокомунікативних ситуаціях.
Соціальну роль розглядаємо як різновид поведінки, що задається
суспільством та сподіваннями оточуючих незалежно від індивідуальних
особливостей особистості, а також фіксацію певного положення, що особистість
займає у системі суспільних відносин [1, с. 105]. Об’єктом цього дослідження
є комунікативна поведінка жінки у різних соціальних ролях – матері та бізнеследі, предметом – особливості використання нею вербальних та невербальних
засобів при зміні соціальної ролі. Мета дослідження полягає у виявленні впливу
професійної діяльності комуніканта на його вербальну та невербальну
поведінку у сімейному спілкуванні.
Дві суттєво різні соціальні ролі спостерігаються у суттєво різних видах
дискурсу, а саме – у побутовому (в якому реалізується роль матері)
та в інституціональному (в якому реалізується роль бізнес-леді). Характерними
особливостями побутового дискурсу вважаються високий рівень спонтанності
спілкування, ситуативна залежність, відносна суб’єктивність у розв’язанні
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загальноціннісних побутових проблем, і в результаті – порушення логіки, вільне
оперування структурними, лексико-граматичними та стилістичними засобами
оформлення висловлень і висока концентрація невербальних комунікативних
компонентів у мовленні [2, с. 210]. Діловий діалогічний дискурс є більш
жорстко

структурованим,

менш

емоційним,

невербальні

компоненти

використовуються головним чином не спонтанно, а свідомо, з чіткою метою.
Мовець,

при

переході

від

ділового

до

побутового

спілкування

має

контролювати тональність спілкування для запобігання комунікативних
проблем. Розмовляючи з донькою про її нового хлопця, Фіона, керівник великої
компанії, намагається зробити спілкування невимушеним, позитивно емоційним
як на вербальному, так і невербальному рівнях:
“What’s he like?” Fiona asked (Alyssa, her daughter) with interest.
“He’s nice, he’s a junior, he’s on the football team. His name is John Weston.
And his dad runs UPI.” “Marshall Weston’s son?” Fiona looked surprised.
“His father is the poster boy of what CEOs are supposed to look like, the perfect
All-American guy. I think he played football in college too, or looks like he should
have.” “I met his dad last weekend,” Alyssa said casually, “He says he’s a big fan of
yours.” “He’s just being polite.” Fiona brushed off the compliment and searched her
daughter’s eyes. “Is that serious?”
Роль бізнес-леді проявляється, коли донька повідомляє про ставлення
батька Джона до її матері (He says he’s a big fan of yours). Жінка не приймає
комплімент (He’s just being polite). Це є характерним для жінок, які працюють
на керівних посадах, в умовах, де важливим є досвід у роботі та професійність.
Дослідження варіативності вербальної та невербальної поведінки жінки
при зміні її соціальної ролі є перспективним з огляду на необхідність аналізу
впливу

особливостей

організації

діалогічного дискурсу один

побутового

та

інституційного

типів

на одного з метою уникнення проблем

при спілкуванні за різних обставин, а саме у побутових та офіційних ситуаціях.
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ
У СТВОРЕННІ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ
Солощук Л. В., д.ф.н., проф. (м. Харків)
Гумор є високо розвиненою формою суспільної свідомості, яка дає
можливість виходу за межі логічного мислення, має цілий ряд важливих
когнітивних,

комунікативних,

соціальних,

психологічних

та

естетичних

функцій, впливає на становлення нових аксіологічних парадигм на певних
етапах розвитку суспільства.
Дослідження механізмів породження гумористичності
актуальності

у

різних

галузях

науки.

Всебічно

не втрачає

розглядаючи

сутність

гумористичного спілкування у сучасному комунікативному просторі Великої
Британії та США на основі теорії інконгруентності, В. О. Самохіна, один
з провідних дослідників сміхової культури у сучасному мовознавстві,
стверджує, що когнітивний механізм комічного створюється за допомогою
прийомів та засобів, в основі яких знаходиться порушення норм, що є нормою
в жарті. Докладна характеристика порушення онтологічних, логіко-поняттєвих,
валоративних норм у жарті, яка приводить до комічної інконгруентності,
базується на аналізі мовних засобів їх відображення у жарті [1]. Але людина
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творить комунікативний процес із залученням різних семіотичних систем,
які корелюють з мовною системою. У цьому сенсі актуальності набуває
системна презентація невербальних засобів, які використовуються для
створення гумористичного ефекту в англомовному дискурсі. До невербальних
засобів ми відносимо набір компонентів немовного характеру, які створюються
у

результаті

жестово-рухової

(кінесичні

та

проксемічні

компоненти)

та голосової діяльності (просодичні компоненти) мовця під час комунікації
та використовуються ним поряд із вербальними засобами комунікації через
набуття комунікативно значущого характеру в процесі спілкування [2].
Обравши за об’єкт дослідження є невербальні компоненти комунікації,
які вживаються для створення сміхового ефекту, предметом дослідження
визначаємо

аналіз

особливостей

взаємодії

невербальних

компонентів

комунікації з вербальними компонентами у процесі творення комічного ефекту.
Метою дослідження є визначення ролі невербальних компонентів комунікації
у створенні комічного ефекту.
Маючи функціонально-динамічний характер, у якому відображаються їхні
універсальні,
невербальні

етноспецифічні
компоненти

та

індивідуально

комунікації

за

своєю

означені

властивості,

природою

є

знаками

неоднорідними, які поєднують різноманітні, інколи навіть протилежні
за змістом риси. Це стає можливим через порушення стереотипного уявлення
про функціональну спрямованість невербальних компонентів. Таким чином,
сприйняття невербального компоненту залежить і від комунікативного досвіду
адресата. Враховуючи той факт, що жарт є спрямованим на адресата,
створюється заради нього, і саме адресат виконує когнітивну операцію з його
розшифровки [1, с. 173], поліфункціональність невербальних компонентів
комунікації дає можливість використовувати їх для створення комічного ефекту
за рахунок порушення відповідних норм комунікації, коли інконгруентність
проявляється на невербальному рівні, і адресат сприймає інформацію залежно
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від своїх знань, досвіду, намірів тощо. Комічний ефект при цьому може бути
створений

як

при

взаємодії

невербальних

компонентів

комунікації

з вербальними компонентами на макрорівні, так і на мікрорівні [2].
Перспективним

вбачаємо

встановлення

особливостей

взаємодії

комунікативних компонентів різнорідної знакової природи для створення
комічного ефекту у різних типах сучасного англомовного дискурсу.
Література:
1. Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої
Британії та США : монографія / Вікторія Опанасівна Самохіна. – Вид. 2-е,
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Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному
англомовному дискурсі : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / Солощук
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ТИПОЛОГІЯ ДУРНІВ У БРИТАНСЬКІЙ СМІХОВІЙ КУЛЬТУРІ
Тарасова С. О. (м. Харків)
Народний сміх та його форми – це найменш вивчена область народної
творчості [2, с. 201-202]. Однією з найбільш загадкових

та невизначених

в британській сміховій культурі залишається постать дурня. В.П. Пономарьова
зазначає: «Спочатку було слово, і слово це було ….дурень» [3]. Поняття
«дурень» з’явилося у 13 ст. в Середньовічній Англії і виконувало функцію
іншого, створюючи навколо себе свої окремі хронотопи [].
Виділяємо основні типи дурнів:
1)

Cправжній, природній (natural) дурень. Справжні дурні – це, перш

за все, – предмет багатьох жартів та іронічного висміювання у всьому світі.
Дурні виконують роль простаків, недотеп та недолугих людей. Такими
характеристиками володіють славнозвісні дурні
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з “Wise Men of Gotham”,

які пустилися по морю у зливу в тазу, відомі люди Коггзолла, Уілтширські
дурні з відомих англійських народних казок. Різновидом цих типажів також
виступають жарти про божевільних, шалених людей, які у сучасній британській
сміховій культурі отримали назву ‘morons’ [3, с. 87-95]. Наприклад,
Three little morons were sleeping in a bed. It was kind of crowded so one put his
pillow on the floor to sleep there. Another leaned over and said, "You might as well
come back in. It's not crowded now" (Once, р. 200).
Комічність ситуації створюється механізмом абсурдного алогізму.
2) Удаваний, неприродній (artificial) дурень. Постаті вдаваних дурнів
мають не пряме, а переносне значення – їх не можна розуміти буквально,
їх буття є відображенням когось іншого (створення модусу пародійного сміху).
Вони є лицедіями життя, їх буття повністю співпадає з їх роллю, поза межами
якої вони не існують [1, с. 85-97]. Основні особливості неприродніх дурнів:
а) «розумне» дивацтво; б) комічне порушення норм; в) ексцентричність;
г) дотепність; д) пародійність. Такий дурень виконує роль «чужого» в цьому
світі – бачить світ навиворіт та вдягає маску, сміється сам і висміює інших.
Його сміх має публічний народно-площадний характер. Б.Свейн виділяє два
рівні буття вдаваних дурнів, які існують одночасно – манерний ідіот (перший
поверхневий рівень) та звичайна людина, яка заперечує усю показність та є
споглядачем [4, с.145-146]. Удавані дурні володіють особливим знанням щодо
життєвої несправедливості та є ідеалістами з досвідом. З 15 ст. неприродні
дурні отримали нову роль професійного сценічного блазня. Найвизначнішими
постатями вдаваних дурнів у британській сміховій культурі є Річард Тарлтон,
Уільям Кемп та Роберт Армін. Наприклад,

Р. Тарлтон уважається першим

професійним дурнем та улюбленим блазнем королеви Єлизавети І у 16 ст.
3)

Дурень-адресат. В основі цього типу дурнів полягає процес

сприйняття жарту. Через високий рівень концентрації комічної інформації
в жарті виникає проблема забезпечення адекватності його розуміння,
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тому людина, яка сприймає інформацію, теж залишається в дурнях, адже її
примушують повірити в написане – обдурюють, «шиють» у «дурні». Такі
постаті «дурнів» зустрічаємо в британських казках «Three Feathers», «Rabit
Benny Manny» та інш.
Таким чином, розглянувши основні комунікативні типи дурнів, можемо
відзначити, що дослідження їх ролі та функцій у британській сміховій культурі.
Література:
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В. О. Самохина. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразина, 2012. – 435 с. 3. Школа
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–
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ресурс].

–

Режим
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ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПРЯМИХ
МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ В АДРЕСАТНИХ ВИСЛОВЛЮВАННЯХ
У ПОБУТОВОМУ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ ТИПАХ ДИСКУРСУ
Устименко С. Є. (м. Харків)
Сучасна парадигма мовознавства характеризується особливою увагою
науковців до проблем комунікації та дискурсивної поведінки комунікантів
[3, 4]. Визначальною рисою англійської мови є інтенсивне вживання питальних
висловлювань [1, с. 19], які задовольняють пізнавальні наміри мовця
і

передають

прагматичні

смисли

інших

типів

модально-інтенційних

висловлювань [2]. Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричним
підходом до процесу комунікації та необхідністю розвідок щодо порівняння
інтенційної спрямованості мовленнєвих актів комунікантів у процесі реалізації
своїх

статусно-рольових

можливостей

з поведінкою у побутовій сфері.
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у

межах

суспільних

інститутів

До основних прагмасемантичних настанов непрямих мовленнєвих актів
в адресатних висловлюваннях у межах діалогічного дискурсу відносимо
констативність та директивність.
Серед прагмасемантичних різновидів директива виділяємо: ін’юнктиви
(наказ/заборона,
і

реквестиви

пропозиція,
(прохання,

запрошення,

виклик,

заклик).

порада,

побажання,

Кількісний

аналіз

вимога)
показав,

що у побутовому дискурсі непрямі мовленнєві акти директиви передають
такі настанови: пропозиція (40%), заборона (30%), прохання (переконання)
(30%), у той час як у рамках соціальних інститутів реалізації таких мовленнєвих
актів не було констатовано.
У нашому дослідженні було встановлено, що у побутовому дискурсі
адресат реалізує непрямі мовленнєві акти констативи при відповіді з метою
виразити згоду (40%), звинувачення/дорікання (40%), незгоду/відмову (20%).
В інституціональному типі дискурсу питальні висловлювання, які реалізують
непрямі мовленнєві акти констативи, мають такі прагмасемантичні настанови
як сумнів (10%), незгода (30%), згода (40%), звинувачення (20%).
Отже, порушуючи комунікативно-прагматичну кореляцію “питання –
пряма

відповідь”,

адресат

змінює

стратегічну

спрямованість

діалогу.

На комунікативно-прагматичному рівні у сфері особистісно-побутового
спілкування непрямі мовленнєві акти у ході питально-респонсивного обміну
характеризуються іллокутивною силою експресивності, у той час як у межах
інституціонального

дискурсу

вони

передають

інтенціональні

категорії

оцінності, персуазивності та імперативності.
Перспективність нашого дослідження полягає у вивченні та порівнянні
взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації у різних типах
побутового та інституціонального дискурсу, що залежать від статусно-рольових
та гендерних характеристик комунікантів.
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Література:
1.

Калитюк

Л.

П. Особливості

вживання

питальних

висловлень

як директивних мовленнєвих актів в англійській мові ХІІ-ХVІІ ст. /
Л. П. Калитюк // Studia philologica. – 2012. – Вип. 1. – С. 19–24. 2. Сітко А. В.
Відтворення

комунікативної

семантики

англійських

інтерогативних

конструкцій у перекладі: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Сітко
Алла Василівна ; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». –
О., 2011. – 19 с. 3. Coulthard M. An introduction to discourse analysis
(New edition) / M. Coulthard. – Longman : London, 1985. – 217 p. 4. Sacks H.
Lectures on Conversation / H. Sacks ; [ed. G. Jefferson, with an introduction by
E. A. Schegloff]. – Cambridge, MA : Blackwell, 1992. – Vol. 2. – P. 554–560.
ІНСТИТУЦІЙНІСТЬ ДИСКУРСУ
ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЕКОЛІНГВІСТИКИ
Фещенко О. В. (м. Харків)
Аналіз різноманітних типів дискурсів, які кореспондують зі сферами
комунікації, нерозривно пов'язаний з вивченням соціокультурних чинників,
оскільки кожна комунікативна сфера – це, по суті, соціальна сфера в межах
певної культури, особливо коли йдеться про комунікації, де суб’єкт постає
не як особистість, а як індивід, залучений до діяльності суспільних інститутів.
У цьому зв’язку інституційність дискурсу – це поняття, котре може і має бути
по трактоване в термінах соціокультурної еколінгвістики.
Поняття інституційність, з опорою на дані соціології та лінгвістики,
в нашому дослідженні тлумачиться як взаємозв’язок суспільної діяльності
інститутів,

репрезентованих

установами,

й

розумово-комунікативної

вербалізованої взаємодії в рамках цих установ. За наявності цього взаємозв’язку
певний тип дискурсу визначається як інституційний. Інституційні властивості
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дискурсу кореспондують, на наш погляд, не лише з ролями його суб’єктів
(АГЕНТИ, КЛІЄНТИ), а з усіма тими критеріями, що покладені в основу
виокремлення типів / різновидів розумово-комунікативної взаємодії: сферою
комунікації, характером комунікації, адресантно-адресатною конфігурацією.
У той самий час, усі ці критерії взаємопов’язані, оскільки кожна сфера
інституційної діяльності визначає рольову інфраструктуру, а також стратегії
учасників, скеровані на досягнення тієї мети, заради якої існує певний
суспільний інститут та його установи. Таким чином, інституційний дискурс
є таким типом розумово-комунікативної взаємодії, який формується у руслі
діяльності установ, що належать до того чи іншого соціального інституту.
Водночас, наявні розвідки доводять, що кожна установа випрацьовує свої
особливі форми вербальної взаємодії, які впливають на діяльність цієї установи
в цілому. Відповідно, здійснюється вплив і на діяльність інституту. Отже,
можна стверджувати, що інституційний дискурс бере участь у формуванні
соціокультурного середовища через уплив на діяльність соціальних інститутів.
Цілком очевидно, що інтенсивність цього впливу залежить від ступеню
інституційності дискурсу, оскільки загальновизнаною є наявність жорстко
й не жорстко інституційних дискурсів. Це виносить на порядок денний важливу
проблему визначення того, яким чином у термінах еколінгвістичного підходу
може бути визначений ступінь інституціності того чи іншого типу розумовокомунікативної взаємодії.
Цю проблему в нашому дослідженні, у фокусі якого перебуває дискурс
американського слідства, пропонується вирішити виходячи з таких міркувань:
• слідство як суспільний інститут США існує задля розкриття злочину,
отже саме ця мета має визначати тематику спілкування та стратегії
АГЕНТІВ/КЛІЄНТІВ;
• дискурс

американського

слідства

структурований

низкою

комунікативних ситуацій, учасники яких виступають у ролях АГЕНТІВ
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або АГЕНТІВ і КЛІЄНТІВ та виконують якесь конкретне завдання, спрямоване
на досягнення загальної мети;
• виявом інституційності є нелабільність (тобто прив’язка до ситуації)
тематики спілкування та його стратегії;
• процентне співвідношення нелабільних і лабільних тем і стратегій
визначає ступінь інституційності дискурсу американського слідства, причому
цей ступінь є різним у різних комунікативних ситуаціях і в різних установах.
Таким

чином,

інституційності

запропонований

дискурсу

еколінгвістичному підходу,

цілком
оскільки

спосіб

розв’язання

відповідає
дозволяє виявити,

проблеми

соціокультурному
як

мовленнєва

діяльність в установах бере участь у функціонуванні культурно-специфічного
соціального інституту, зокрема інституту слідства.
РОЛЬ СУБ’ЄКТА ДИСКУРСУ
У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Фролова І. Є., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Розгляд вербалізованої розумово-комунікативної взаємодії є значною
мірою аналізом взаємного впливу в екосистемі «індивід – соціальний світ».
На відміну від попередніх напрямів лінгвістичного аналізу, дискурсологія
спирається на розуміння взаємодії не стільки як обміну вербальними
повідомленнями, який має місце у діалозі, а передовсім як діалогу свідомостей
індивідів, де вербальні повідомлення слугують опорами побудови дискурсивних
смислів (пор. «у діалозі з кожною реплікою відбувається зміна контексту
й утворюються нові смисли» [3, c. 24]).
Зміна контексту кореспондує зі змінами соціокультурного середовища:
«в інтеракції шляхом дискурсивних дій створюються і відтворюються соціальні
інститути і культурні схеми, системи цінностей, формуються людські
суспільства і соціальні аспекти особистостей» [1, с. 41].
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Отже, чинники соціокультурного середовища слід розглядати як такі,
що утворені в процесі дискурсивної взаємодії індивідів. Утворення цих
чинників є, по суті, формуванням історичного соціокультурного контексту,
який, своєю чергою, чинить вплив на діяльність суб’єкта дискурсу. Це вказує
на двоспрямовану природу впливу: індивід у взаємодії із іншими утворює
систему вірувань, цінностей, переконань, правил і норм суспільної поведінки,
а надалі ця система починає регулювати свідомість і поведінку індивідів. Звісно,
культурне й соціальне середовище формується також залежно від фізичних
умов існування соціуму, але пріоритет людської свідомості засвідчений
відмінностями культур і соціумів спільнот, які перебувають в аналогічних
географічно-кліматичних умовах.
У взаємодії із соціальним світом індивід постає у двох іпостасях: по-перше,
він є унікальною особистістю, по-друге, він залучений до діяльності низки
соціальних інститутів, належить до певного прошарку суспільства, входить
до певних соціальних груп. Обидві ці іпостасі проявляються у вербалізованій
діяльності індивіда, оскільки мова визнана таким різновидом людської поведінки,
що являє собою водночас психологічний (біологічний) факт – прояв людського
організму й соціологічний факт – такий прояв, який залежить від сумісного життя
цього організму з іншими організмами в умовах взаємодії [2, с. 17].
Слід звернути увагу на ту обставину, що саме умови взаємодії складають
основу розподілу дискурсів на інституційні та неінституційні. Ці умови
взаємодії фактично утворює суб’єкт дискурсу, нівелюючи одну із своїх
іпостасей та акцентуючи іншу, що надає йому можливість відтворювати /
утворювати чинники соціокультурної або приватної (психологічної) сфери.
Література:
1. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК
«Гнозис», 2003. – 280 с. 2. Якубинский Л. П. Избранное: Язык и его
функционирование / Л. П. Якубинский. – М. : Наука, 1986. – 207 с. 3. Shotter J.
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Social construction: Knowledge, self, others, and continuing the conversation /
J. Shotter, K. J. Gergen // Communication Yearbook. – Thousand Oaks, 1994. –
Vol. 17. – P. 3 - 33.
МОДЕЛЮВАННЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ
НАВИЧКАМ ПИСЬМОВОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ
Чорновол-Ткаченко О. О., к.ф.н., доц. (м. Харків)
Той факт, що навчання навичкам англомовної міжнародної наукової
комунікації вже увійшло до нормативних програм підготовки магістрів
та аспірантів в університетах світу та що йому присвячено досить велику
кількість

лінгводидактичних

досліджень,

свідчить

про

високий

статус

англійської мови як універсального засобу спілкування науковців. Поглиблення
глобалізації усіх форм людської діяльності, включаючи наукову, вимагає
швидкої та якісної підготовки науковців, які б могли успішно спілкуватись
англійською мовою із членами світової наукової спільноти. Формування
у науковців чіткої системи дисциплінарного мислення передбачає освоєння
не лише набору професійних знань, але й надбання навичок їх застосування.
До таких навичок неодмінно входять методики роботи з науковим текстом
як на стадії його сприйняття та засвоєння, так і на стадії вербалізації.
Для вирішення означеного вище методичного завдання гіпотетично
припустимо, що, маючи високий ступінь конвенціональності та типізованості,
тексти наукового дискурсу побудовано за певною типізованою когнітивною
моделлю. Надаючи науковцям, що вивчають англійську мову, таку модель
конкретного типу тексту наукового дискурсу (статті, анотації, доповіді і т.д.),
викладач отримує можливість продуктивно впливати на формування навичок
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вивчення, анотування, реферування та продукування такого тексту шляхом
залучення текстоаналітичної діяльності слухачів курсу.
Для побудови когнітивної моделі комунікативної ситуації наукового
спілкування візьмемо анотацію з огляду на поширеність цього виду наукового
тексту

та

певну

складність

написання

слухачами

курсу

«Англійська

для науковців». Анотація до статті інформує адресата про певні дані про статтю
та її автора та стисло розкриває її тематику. Це і є завданням адресанта,
що реалізується у письмовому вигляді, і саме тому текст анотації не може
містити аргументації або критичної оцінки.
Складання

анотації

передбачає

володіння

навичками

згортання

текстуальної інформації, виділення головної інформації у стислому вигляді.
Сутність анотування виходить із мотивів, які має адресант, а саме: узагальнити
зміст тексту статті та оформити ці дані у вигляді короткої довідки.
Уміння репрезентувати зміст тексту у стислій, простій та чіткій формі
за відсутності докладних описів та деталізації не приходить само собою,
його необхідно систематично розвивати. Здатність залишити осторонь
другорядну інформацію, побачити головне та стисло передати зміст є одним
з необхідних комунікативних умінь аналітичного мислення. Ця здатність
базується на ряді навичок:
- розташовування матеріалу у логічній послідовності;
- узагальнення інформації у чіткій та лаконічній формі;
- згортання інформації.
Структура анотації до статті містить:
1.

Бібліографічний опис (автор, назва, вихідні дані).

2.

Тему статті.

3.

Інформацію про адресата.
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З огляду на проведений вище аналіз продукування тексту анотації
як комунікативної ситуації вважаємо за можливе надати практичні методичні
рекомендації (алгоритм) щодо анотування наукової статті:
- Процесу укладання анотації передує аналітична процедура: розподілити
текст статті на смислові частини та виділити у кожній з них основну думку.
- Перерахувати

основні

думки,

положення,

висновки,

пропозиції.

Визначити значущість тексту.
- Пам’ятати, що текст анотації є максимально стислим та формалізованим,
та

використовувати

певні

кліше,

завдяки

яким

досягається

стислість

та формалізованість.
Додержуючись такого алгоритму, науковці поступово отримують уміння
оформлення анотації як типізованого тексту та навичку використання
англійської мови у науковій мовленнєвій діяльності.
БУДДИСТСЬКИЙ КОД В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ
АНТУАНА ВОЛОДІНА «ДОНДОГ»
Чуб В. П. (м. Харків)
Поетикальний аналіз роману Антуана Володіна «Дондог» (2002 р., пер. рос.
2010 р.) виявляє провідну роль у його структурі елементів буддистської парадигми,
оніричного дискурсу та інтерекстуальних зв’язків із східною культурою.
Дослідники констатують роль традицій шаманізму та буддизму як другого після
«радянської мрії» джерела інспірації для А. Володіна [4, с. 309]. Письменник
демонструє неприйняття західного індивідуалізму, відмову від європейського
уявлення про «людину-атом», ізольовану від оточуючої дійсності, ідею
концентрації буття всередині свідомості. Такі ідеологічні засади є цілком
співзвучними з тенденцією А. Володіна залучати «дивності» та фантасмагорії
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для втілення загальної поетологічної інтенції – «ствердження сторонності його
творів будь-яким відомим або існуючим явищам чи течіям» [3, с. 237].
Буддистський код роману виявляємо у прямих та непрямих алюзіях
на східні вірування. В таборах Дондог знайомиться зі вченням тантричних
монахів, його цікавить стан Бардо як «перехідний період, який передує, власне
кажучи, кінцевій смерті» [6, с. 191]. Поряд із чисельними зверненнями
до Тібетської книги мертвих в романі зустрічаємо буддистські мотиви лами,
тантри, монахів.
Буддистський код знайшов утілення у хронотопі, сюжеті, системі
персонажів роману. Невизначеність часопросторових координат метафорично
відображає світ як хаос, за межами якого є світ вищий – світ снів та галюцинацій, світ на межі життя і смерті. Репрезентація художньої реальності
роману як візуалізації спогадів та сновидінь Дондога виявляється співзвучною
буддистській ідеї про домінантність свідомості. Протагоніст проходить шлях
звільнення свідомості, її наповнення вищим змістом через розуміння
ілюзорності матеріального світу. Його шлях є втіленням «благородних істин»
буддизму, за якими світ розглядається як психокосм, життя є страждання,
породжене бажанням, а кінець життя – звільнення від страждань [5]. Дондог
переживає переродження: його біологічний статус знижено до «недолюдини»
[6, с. 73], «таркаша» [6, с. 137]. Він перебуває у стані бардо, який є співзвучним
трансцендентальному переходу у європейській філософії. Буддистський код
відображає проходження ключового в постмодернізмі шляху «ініціації» [1].
Зацікавленість ірреальним та звернення до філософських конструктів
Сходу актуалізуються в контексті трансформацій постмодерністського дискурсу
в епоху кризи матеріалістичного світогляду, заперечення раціоналізму, пошуку
«синтезу, ідеї, що об’єднує, центрує» [2, с. 131]. Тотальний антиутопічний
характер роману досягає апогею в песимістичній констатації «Ось і все з моїм
життям» [6, с. 263]. Але кінець життя матеріального виявляється шансом
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на відродження духовне, якому цілковито присвячено наступний роман автора
«Бардо or not Бардо» (2004).
Таким

чином,

буддистський

код

роману

А.

Володіна

«Дондог»

відображено у філософській проблематиці, інтертекстуальності, системі
персонажів, хронотопі, мотивах, «гіперреалістичності» художньої реальності,
поєднанні рис антиутопії, політичного та фантастичного дискурсу. Вважаємо
буддистську парадигму однією із ключових рис поетики автора, яка допомагає
йому «писати французькою іноземну літературу».
Література:
1. Краснящих А. П. К проблеме типологии постмодернистского сюжета /
А. П. Краснящих // Питання літературознавства. – 2006. – Вип. 71. – С. 58–63.
2. Мережинская А. Ю. Художественная парадигма переходной культурной
эпохи. Русская проза 80–90-х годов XX века / А. Ю. Мережинская. – Киев, 2001.
– 443 с. 3. Пестерев В. А. Романная проза Запада рубежа ХХ и ХХІ веков.
Статья вторая / Пестерев В. А. // Вестник Пермского университета. Российская
и зарубежная филология. – 2011. – № 4(16). – C. 232–241. 4. Скард-Лапидус А.
Постэкзотизм… да, слово дико / Арнаут Скард-Лапидус // Дондог / Антуан
Володин. – СПб. : Амфора, 2010. – С. 333–349. 5. Торчинов Е. Введение в
буддологию: курс лекций / Евгений Алексеевич Торчинов. – СПб., 2000. – 304 с.
6. Volodine A. Dondog / Antoine Volodine. – Paris : Seuil, 2002. – 365 p.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ Л. Ф. СЕЛІНА
У БРИТАНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Шапарєва Н. О. (м. Харків)
Луї-Фердінан Селін (1894 – 1961 рр.) увійшов у французьке колективне
несвідоме ХХ ст. як культова, знакова постать. Особливий інтерес спільноти
був

викликаний

як

його

безпосередньою
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літературною

творчістю,

так і неординарною позалітературною діяльністю, яка резонувала із усталеними
суспільними нормами. Творчому доробку письменника присвячено багато
критичних праць по всьому світові. Англофонна критика також не залишалась
осторонь цієї видатної літературної особистості, хоча досліджень британських
учених існує не так багато.
Британський дослідник Н. Х’юїт у монографії «Золотий вік Луї-Фердінана
Селіна» [1] (1987 р.) розглядає міжвоєнні твори Л. Ф. Селіна та твори часів
Окупації, які він вважає вершиною його літературної творчості, та намагається
вписати їх у літературно-інтелектуальний контекст сучасної Франції. Окрім
того, дослідник намагається віднайти точки перетину поетики міжвоєнних
творів Л. Ф. Селіна із Е. Золя та В. Шекспіром.
Інший британський дослідник А. Ноубел у роботі «Мова та нарація творів
Селіна: виклик безладу» [2] (1987 р.) намагається вписати романи Л. Ф. Селіна
в історію жанру та, використовуючи сучасні методи текстуального аналізу,
демонструє, яким чином мова та структура його романів ставлять під сумнів
задуми реалістичного роману в аспекті наративних категорій, художніх образів
та своєрідності суб’єкту письма. Окрім того, дослідник доводить, що в основі
романів та памфлетів Л. Ф. Селіна лежить конфлікт порядку та безпорядку,
від якого залежать усі інші категорії його художніх творів.
У дисертаційному дослідженні Т. Квіна «Правда та вигадка: „Подорож
на край ночі” Луї-Фердінана Селіна та пам’ять Великої війни 1914–1918» [3]
(2002 р.) британський фахівець розглядає твір Л. Ф. Селіна як репрезентацію
воєнної пам’яті та особистого досвіду письменника. Воєнні події були настільки
уразливими для психіки письменника, що своїм твором він намагається
переписати події Першої світової війни та таким чином звільнитись від тягаря
пам’яті про неї шляхом створення літературного наративу особистого минулого.
Дослідник намагається встановити транспозицію від реального героїчного
солдата Ф. Детуша до фікційного автопортрету в обличчі Бардамю.
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Література:
1. Hewitt N. The Golden Age of Louis-Ferdinand Céline / N. Hewitt. – Oxford :
Berg Publishers, 1987. – 241 p. 2. Noble I. Language and Narration in Céline’s
Writings: the Challenge of Disorder / I. Noble. – London : Humanity Books,
1987. – 234 p. 3. Quinn Th. Truth and Untruth: Louis-Ferdinand Céline’s Voyage au
bout de la nuit and the Memory of the Great War 1914 –1918 / Th. Quinn. – Dublin,
2002. – 366 p.
ФАТИЧНА ТА ІНФОРМАТИВНА СКЛАДОВІ КОНТАКТУ
У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОБУТОВОМУ ДИСКУРСІ
Шпак О. В. (м. Харків)
Об’єктом дослідження є комунікативна категорія КОНТАКТ, а предметом – засоби реалізації комунікативної категорії КОНТАКТ у різних типах
ситуацій англомовного неінституційного/побутового дискурсу (далі – АПД).
Комунікативна категорія КОНТАКТ є гіпердискурсивною культурноспецифічною комунікативною категорією, що регулює взаємодію комунікантів
у фазах контактовстановлення, контактопідтримання і контакторозмикання,
та визначається: а) двошаровістю (актуалізує фатичність та інформативність),
і б) двополярністю, (характеризується комунікативним унісоном «плюсполярність» й комунікативним дисонансом «мінус-полярність»).
У своїй програмній статті «Фатична комунікація» Г. Г. Почепцов
[1, с. 52 - 59] висунув низку питань щодо взаємодії комунікативного
і метакомунікативного планів та факторів, що визначають необхідність
уживання метакомунікативних показників. Тож метою роботи є виявлення
засобів

вираження

комунікативної

категорії

КОНТАКТ

у

сучасному

англомовному дискурсі. Звернення до вивчення комунікативної категорії
КОНТАКТ з позицій функціонально-комунікативного підходу та з точки зору
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дискурсології

вбачається

актуальним.

Феномен

контакту,

складного

національно-специфічного діяльнісного явища, набуває цілісного висвітлення
як фатично-інформативна єдність його фаз на основі ситуативних факторів
і комунікативних стратегій учасників комунікації.
Засоби комунікативної категорії КОНТАКТ виходять за межі мовленнєвого
етикету,

фатики

й

метакомунікації.

Функції

контактовстановлення,

контактопідтримання і контакторозмикання та фатична функція співвідносяться
як загальне і часткове. За тема-рематичним членуванням дискурсу фатичність
на початку контакту є встановленням відносин комунікантів та привертанням
уваги до майбутньої теми розмови, а розмикання контакту свідчить про те,
що тема спілкування вичерпана або обговорення її припинено. Переростання
фатичності в інформативність, що маніфестує повноцінний контакт, залежить
від інтенцій комунікантів та типів ситуацій у дискурсах: ординарних
(унормоване

повсякденне

спілкування),

неординарних

(спілкування

у нестандартних ситуаціях, що виходять за рамки повсякденної практики)
та екстраординарних (спілкування в екстремальних умовах, що погрожують
життю людини). Наростання інформативності від min до max відбувається
під час ускладнення умов спілкування. Як демонструє фактичний матеріал,
у

57 %

засоби контакту в англомовному побутовому дискурсі виконують

функції інформативного характеру, 43% комунікативних подій контакту
зосереджені

на

питаннях

особистих

відносин,

являючи

собою

обмін

суб’єктивною інформацією. До інформативних функцій контакту в АПД
належать: контактовстановлююча функція представлення запропонування
допомоги, залучення до спільної дії, повідомлення, з’ясування стану справ;
контактопідтримуюча функція уточнення знань, заперечення,

залучення

до спільної дії; контакторозмикаюча функція залучення до спільної дії
та солідаризації, ратифікації розуміння, інформування. До фатичних функцій

150

відносимо контактовстановлюючі функції привітання, емоційно-забарвленої
реакції

на

зустріч,

привертання

уваги

та

функція

компліменту;

контактопідтримуючі функціі підтримки та згоди, висловлення зацікавленості
та здивування,

заспокоювання; контакторозмикаючі функції

прощання,

подяки, інформування про розставання, побажання, призначення нової зустрічі,
підкорення та згоди. Таким чином, співвідношення фатичної й інформативної
складових

у

реалізаціях

контакту

обумовлено

характером

(фатичним

або інформативним) функцій, які виконують засоби контакту у фазах
контактовстановлення, контактопідтримання й контакторозмикання.
Література:
1. Почепцов Г. Г. Фатическая метакоммуникация / Г. Г. Почепцов //
Семантика и прагматика синтаксических единств. – Калинин : Изд-во Калининского университета, 1981. – С. 52–59.
ТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДИСКУРСУ
В СВІТЛІ ЕКОЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
Юшкевич В. І. (м. Житомир)
Поняття теми, що належить до базових у лінгвістиці тексту, не втрачає
своєї значущості в дискурсології, де зміст цього поняття зазнає певного
розвитку.
Тема

кореспондує

зі

змістовим

аспектом

мовленнєвої

взаємодії

та розглядається у двох аспектах – дискретному та лінійному.
У дискретному аспекті тема постає як ієрархічна структура, утворена
макротемою, (можливо) підтемами та мікротемами, останні, своєю чергою,
охоплюють одну чи декілька референтних ситуацій. Ця структура кореспондує
з однією з базових категорій тексту – категорією інформативності.
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У лінійному аспекті тема являє собою ланцюжок мінімальних одиниць,
належність яких до однієї мікротеми та наявність логічних зв’язків між якими
репрезентують базові текстові категорії когеренції та когезії.
З погляду дискурсології обидві ці структури тлумачаться як моделі –
абстраговані схеми організації змісту, зафіксовані свідомістю соціологізованого
індивіда та відтворювані ним у розумово-комунікативній взаємодії.
Утворення тематичних моделей відбувається у процесі набуття індивідом
суспільно значущого комунікативного досвіду, де, зокрема, розум окремої
людини засвоює абстраговані схеми організації змісту спілкування.
Засвоєний спільний досвід стає підґрунтям інформаційного обміну,
де задіяні особисті мотиви й потреби індивіда, піддані впливу чинників того
дискурсу, суб’єктом якого виступає індивід.
В англомовному діловому дискурсі [1; 2], який перебуває у фокусі нашого
дослідження, так само, як і в інших професійних дискурсах, тематичні моделі
відіграють надзвичайно важливу роль. Це зумовлено тією обставиною,
що інформативність спілкування, спільність предмета обговорення, зв’язність
інформаційного обміну забезпечують не лише успішність комунікації,
але й успішність фахової діяльності.
Саме це свідчить, що аналіз тематичних моделей англомовного ділового
дискурсу

лежить

у

площині

еколінгвістики,

зокрема

соціокультурної

еколінгвістики, яка вивчає взаємодію мови та соціокультурного середовища
в аспекті взаємного впливу.
Стосовно об’єкту нашого дослідження вияви цього впливу є такими:
• наповнення тематичних моделей під впливом чинників дискурсивного
контексту;
• здійснення дій у площині ділової діяльності під впливом змісту
професійної комунікації.
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Перший напрям впливу пов’язаний із зв’язком між діловим дискурсом
і його базовими концептами, які й визначають суть і структуру змістового
аспекту. Іншими словами, суб’єкт ділового дискурсу знає, що його
вербалізована розумово-комунікативна діяльність у цій соціальній сфері має
зв’язок із певними фрагментами концептуалізованого знання – базовими
концептами цього дискурсу, які й тематизуються суб’єктом.
Другий напрям впливу вбачаємо в тому, що тематизація базових концептів
в англомовному діловому дискурсі формує зміст професійної комунікації,
який, своєю чергою визначає суть ділової діяльності суб’єктів.
Таким чином, з позицій соціокультурної еколінгвістики тематичні моделі
англомовного ділового дискурсу виступають чинником взаємної адаптації
в екосистемі «мова/мовлення – професійна ділова діяльність в англомовному
соціумі».
Література:
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Буркитбаева

Г.

Г.
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дискурс:

Онтология

и

жанры

/

Г. Г. Буркитбаева. – Алматы : «Гылым», 2005. – 232 с. 2. Науменко Л. П.
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