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УДК 811.111’42

МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ЖАРТУ
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ

Левшина К.Ю. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Самохіна В.О.

Статтю присвячено питанням формування і функціонування мовленнєвого
жанру жарту в британській лінгвокультурі, як відображення англійського
менталітету.

Ключові слова: гумор, комізм, комічний ефект, мовленнєвий жанр жарту,
мовлення.

Левшина Е.Ю. Речевой жанр шутки как отображение английского
менталитета. Статья посвящена вопросам формирования и функционирования
речевого жанра шутки в британской лингвокультуре, как отображение
английского менталитета.

Ключевые слова: комизм, комический эффект, речевой жанр шутки, речь,
юмор.

Levshyna K.Y. The Speech Genre of the Joke as a Reflection of the English
Mentality. This article investigates formation and functioning of a speech genre of
the joke in English lingvoculture, as a reflection of the English mentality.

Key words: comedy, comic effect, humor, speech, speech genre of jokes.

Актуальність дослідження обумовлена теоретичною і практичною
необхідністю дослідження мовленнєвого жанру жарту, як з погляду його
специфіки, так і з позиції мовленнєвих способів його репрезентації
в процесі комунікації. Об’єктом роботи, виступає мовленнєвий жанр
жарту як продукт інтенціональної лінгвокреативної діяльності індивідів.
Предметом аналізу є дискурсивні характеристики англомовних жартів,
тобто взаємозв’язок їх лінгвальних і позалінгвальних аспектів, а також
базовий механізм і прийоми створення комічного ефекту в жарті.
Новизна визначена описом непрямих мовленнєвих форм, що втілюють
жанр жарту. Метою дослідження є інтра- екстралінгвальний аналіз
мовленнєвого жанру жарту в  британській мовленнєвій культурі,
в контексті взаємодії текстово-дискурсивних аспектів, прийомів
створення в ньому комічного ефекту.
Мовленнєвий жанр жарту як один із видів мовленнєвої діяльності

є важливою стороною міжкультурної комунікації, оскільки в ньому
відбивається ментальність представників цієї культури. Він може
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як об’єднувати, так і віддаляти представників різних культур. Розуміння
гумору співрозмовника – ключ до успішної комунікації. Комічний ефект
у мовленнєвому жанрі жарту відображає суперечності життя у формі
естетичного піднесення над негативними його проявами та долання вад
носіїв – сміхом. Розгляд комічного неможливий без урахування
естетичного підходу, оскільки комічне – одна із чотирьох основних
категорій естетики. Національні особливості комічного визначаються
своєрідністю народного життєво-історичного досвіду в естетичному
переломленні. Естетичні функції комічного і форми його прояву
визначаються історичною і національною самобутністю певного народу,
а також залежать від індивідуальної манери автора. Можна говорити лише
про тенденції, що переважають, про основні напрямки, які в жодному
разі не виключають відхилень від традиційного трактування національних
особливостей комічного [2, с. 386].
Англія внаслідок особливих історичних умов її розвитку вважається

класичною країною гумору і комізму. Комізм англійської мови дуже
різноманітний, має багато відтінків і градацій: від ледь помітної усмішки
до найтоншої іронії, від дотепної гри слів – до невибагливого побутового
жарту, від смішних положень, які базуються на кумедному непорозумінні
або недоладному збігу обставин – до шаржованих образів і комічних
характерів. Англійці неймовірно серйозні, солідні, поважні. Вони
стримані, вміють притамовувати зовнішні прояви своїх емоцій. Саме ця
стриманість і недомовленість традиційно асоціюється з англійським
комізмом [1, с. 300].
Таке лінгвокультурне явище як “гумор” належить до якостей

англійського національного характеру, яким особливо пишаються англійці.
Відмінними ознаками англійського національного гумору є іронія та
дотепність. Це інтелектуальний гумор, який спирається на феномен слова,
при цьому смисл слід шукати в підтексті. Багато жартів побудовано на
омонімах, буквальному прочитанні ідіом тощо . Уміння посміятися над
собою англійці вважають ознакою зрілої цивілізації. Інший вияв
англійського гумору – терпимість до людських слабкостей. Особливу
категорію англійського гумору представляють абсурдний гумор, нонсенс,
втілені в лімериках (невеликих за обсягом гумористичних віршах) та
дитячих римовках. Саме англійці змогли зробити гумор брендом,
створивши йому репутацію “тонкого”, “інтелектуального” гумору, “куди
треба дорости”. Проте зовсім не у всіх іноземців він викликає посмішки.
Мовленнєвий жанр жарту є типовою розповсюдженою формою
спілкування. Гумор – річ відносна, неможливо сказати об’єктивно, що
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смішно, а що ні. Проте поєднання слів “англійський гумор” стало свого
роду кліше. У кожному асоціативному словнику поруч із словом
“англійський” серед інших буде “гумор”. І річ не в тому, що цей гумор
“хороший”, а інший ж – “поганий”, суть у тому, що жарт має незвичайну
цінність у цій культурі. Для гумору англійців нема перепон. Англійці
сміються над чим завгодно: над урядом, над погодою, над своєю
поведінкою, над своїми традиціями, над своєю зайвою манірністю, над
своїми історичними фактами. Англійський гумор присутній скрізь –
у телевізійних програмах, оголошеннях, рекламі, серіалах. В Англії не варто
ображатися на жарт, бо вміння посміятися з себе вважається гідністю.
Реакція на гумор являє собою перевірку на можливість подальшого
партнерства [5, с. 100].
Англійська лінгвокультура характеризується високою вимогливістю

дотримання тактовності. Особливості англійської комунікативної поведінки
знаходять свій вияв у текстах жартів, де виділяються ексцентричність
і дивацтво, які виражаються в небагатослівності, емоційній стриманості,
високому рівні самоконтролю і гумору. В сучасній комунікативній культурі
Великої Британії відзначається тенденція до зниження формальності
у спілкуванні, що виявляється у використанні зниженої розмовної лексики.
З британським гумором асоціюються інтелектуальні гумористичні форми:
дотепність, нонсенс, в основі яких перебуває інконгруентність [4, с. 518].
Для створення комічного ефекту англійці використовують багато

стилістичних засобів, серед яких: метафора, зевгма, неоднорідність
синтаксично однорідних членів, оксиморон (антифразис), слова в
чужому для них стилістичному контексті. Також вони розрізняють три
ступеня гумору: позитивний (оптимістичний), негативний (сатиричний)
та гумор примирення, що перемагає заперечення (іронічний). Комізм
виникає  в  переважній  більшості  випадків  через  семантичну
неоднорідність синтаксично однорідних членів, коли в один ряд поставлені
предмети конкретні й абстрактні, живі й неживі, піднесені й прозаїчні.
Специфічною для зазначеного засобу стала його взаємодія з іншими
прийомами експресивного синтаксису, такими як парцеляція, вставлені,
приєднувальні конструкції, паралелізм, що сприяє, таким чином,
посиленню комічного ефекту:

“There, as it should be, the druggist is a counselor, a confessor, an adviser,
an able and willing missionary and mentor whose learning is respected,
whose occult wisdom is venerated and whose medicine is often poured,
untasted, into the gutter” (The Book of Classic Insults, p. 161).
Наведений приклад складається за своєю структурою із двох
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паралельних конструкцій, кожна з яких містить синтаксичні моделі
перерахування.
Використовуючи в першій частині речення синтаксично однорідні

іменники і підсилюючи при цьому створюваний ефект включенням (as it
should be – як і повинно бути), автор іронізує над Америкою початку
ХХ століття. І, таким чином, ця гіперболізована іронія підкреслює недоліки
американського суспільства того часу. Комізм другої частини речення
будується на ефекті невиправданого сподівання.
З британським гумором асоціюються інтелектуальні гумористичні

форми: дотепність, нонсенс, в основі яких перебуває інконгруентність.
Саме цей когнітивний процес до отримання морального задоволення від
усвідомлення своєї власної значущості є для британців одним з основних
психологічних стимулів до аналізу гумору. Характерна риса британського
менталітету,  а  значить,  стереотипу британця – незворушність
у неправдоподібних ситуаціях. В сучасній комунікативній культурі Великої
Британії відзначається тенденція до зниження формальності у спілкуванні,
що виявляється у використанні зниженої розмовної лексики [3, c. 350].
З кожним днем гумор набуває все більш широкого розповсюдження в

англійській мові. Будь-яка розмова несе в собі певну ідею, якій підкоряються
мовностилістичні засоби. Гумор являє собою багатобічне явище, яке варто
вивчати з  різних сторін,  з  використанням  антропоцентричної ,
культурологічної і когнітивної наукових парадигм. Він служить важливою
умовою нормальної життєдіяльності суспільства, будучи елементом
творчості й освітнього процессу.
Подальше дослідження таких концептів як гумор та мовленнєвий жанр

жарту є перспективним як в теоретичному, так і в практичному планах,
тому що вони допоможуть простежити зміни в свідомості нації під впливом
масової культури, що також відбивається на гумористичній тематиці.
Перспективою роботи є також опис непрямих мовленнєвих форм,
що втілюють мовленнєвий жанр жарту.
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УДК 811. 111’ 42

ЦИТАТА ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНЕ ВКЛЮЧЕННЯ
В МЕДІАПРОСТОРІ США

(жанр аналітичної статті)

Легуцька О.І. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Самохіна В.О.

Стаття присвячена розгляду проблем теорії інтертекстуальності, зокрема,
особливостям  уживання цитати в  медіапросторі США.  Розглянуто та
проаналізовано різноманітні цитати в сучасній американській пресі, що
допомагають автору підвищити авторитетність свого слова. Виявлені основні
джерела цитації.

Ключові слова: інтертекстуальність, медіапростір США, преса, цитата.

Легуцкая  О .И .  Цитата как  интертекстуальное  включение
в медиапространстве США (жанр аналитической статьи). Статья посвящена
рассмотрению проблем теории интертекстуальности, в частности, использованию
цитаты в медиапространстве США. В современной американской прессе
рассмотрены и проанализированы различные цитаты, которые помогают автору
повысить авторитетность свого слова. Выявлены основные источники цитат.

Ключевые слова: интертекстуальность, медиапространство США, преса,
цитата.

Legutskaya O. I. The Quotation as the Intertextual Implication in Media
Space of the USA (the genre of an analytical article). The article deals with the
issues concerning the theory of intertextuality, in particular, the usage of quotations
in the mass media of the USA. In modern American press we consider and analyze
different quotations that help the author to increase the competence of his words. The
main sources of quotations have been singled out.

Key words: intertextuality, mass media of the USA, press, quotation.
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На сучасному етапі розвитку лінгвістики тексту інтертекстуальность
визнається умовою існування будь-якого тексту. Інтертекстуальні зв’язки
в тексті мають свою специфіку, виконують особливі функції в кожному
конкретному тексті [3, c. 67].
Актуальність дослідження обумовлена тим, що в багатьох жанрах

медіапростору США жанр аналітичної статті ще не був об’єктом
лінгвістичного аналізу. Проблеми інтертекстуальності, а саме цитати як
інтертекстуальні включення не були предметом досліджень.
Об’єктом дослідження інтертекстуальності в статтях сучасної

американської преси.
Предметом дослідження є вивчення особливостей реалізації та

функціонування цитати як інтертекстуального включення в американській
газеті.
Метою цієї роботи є виявлення, опис, комплексне дослідження і аналіз

закономірностей і специфіки реалізації інтертекстуальності в публіцистиці
США.
Інтертекстуальність має важливе значення для сучасної медіакультури,

оскільки в умовах тотальної глобалізації і інформатизації суспільства,
що характеризують сучасний етап його розвитку, відбувається активний
процес взаємодії культур шляхом взаємодії текстів, ними породжених.
Вивчення інтертекстуальних зв’язків можна здійснювати у різних текстах.
Унаслідок динамічного розвитку засобів масової інформації (ЗМІ)
в останні десятиліття, медіатексти стали займати особливе місце [2, с. 34].
У зв’язку з цим, представляється цікавим та перспективним звернутися
до явища інтертекстуальності, а саме, до цитати та її застосування в
медіапросторі США.
Цитата – одне з основних понять теорії інтертекстуальності, це точне

або дещо трансформоване відтворення зразка. Зазвичай автори статей
використовують цитати для досягнення певних цілей [1, с. 57].
Публіцисти часто вдаються до висловів відомих людей як до джерел

цитат. В одній з них, що присвячена сучасним технічним досягненням,
журналіст скористався словами Марка Твена, поставивши їх у сильну
позицію – початок публікації:
(1) «A lie can travel halfway around the world,» Mark Twain is said to have

exclaimed, «while the truth is putting on its shoes.» What an optimist he
was. In this age of the Internet, lies go around the globe many times
before the truth can even find its shoes (The Chicago Tribune, Jan. 24,
2011).
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Письменник Герберт Уеллс також не залишився непоміченим
американським журналістом. Рядок з його твору знадобився публіцисту
для матеріалу про космічні дослідження:
(2) As Н. G. Wells, the Arthur С. Clarke of the paleoindustrial age, once

wrote: «There is no way back into the past. The choice is the Universe –
or nothing» (The New York Times, July 3, 2012).
Цитата з роману американського письменника Френсіса Скотта

Фіцджеральда «The Great Gatsby» стала для автора публікації засобом
щодо характеристики британців в певній економічній ситуації:
(3) In contemplation of the terrible gulf between credit and deposits, Britons

are liable to sound like the disillusioned narrator Nick Carraway in
«The Great Gatsby» as he assesses the brutal world of Tom and Daisy
Buchanan: «They smashed up things and creatures and then retreated
back into their money or their vast carelessness or whatever it was that
kept them together, and let other people clean up the mess they made»
(The New York Times, Oct. 16, 2012).
Цей твір став джерелом наступної цитати, використаної журналістом

для аналізу передвиборчої кампанії в США:
(4) This presidential race should be about how to fix the scary cascading

crises in the country and the world. But as Obama offers himself as an
avatar of modernity, the horizon fills with Swift boats against the current,
and he is, Gatsby-like, «borne back ceaselessly into the past» (The New
York Times, July 2, 2011).
Більшість виявлених цитат уводяться в текст за допомогою слів, які

відсилають до джерела запозичення, як це продемонстрували приклади
вище. Популярність вищезгаданих особистостей не викликає сумніву, і
тому часте звернення журналістів до висловлювань такого роду людей
пояснюється їх заслуженим авторитетом.
Повертаючись до питання про позицію цитат у текстах газетних

публікацій, варто відзначити, що найчастіше вони зустрічаються саме в
початковій позиції, що виявляє намір автора висунути їх на перший план
свого оповідання,  тому вони є семантично релевантними.  На
підтвердження цієї думки наведемо наступний приклад, в якому в ролі
вступної пропозиції в статті виступає біблійна цитата, що в більшій мірі
зближує її з епіграфом:
(5) «A prophet is not without honor, except in his own country, and among

his own kindred...» (The Washington Post, Dec. 30, 2012).
Перефразована цитата, розглянута в якості наступного прикладу,

запозичена з наукової літератури. Тим не менш, її автор та його твір повинні
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бути відомі широкій аудиторії, оскільки журналіст перефразував одне
з найзнаменитіших тверджень цього вченого. Мова йде про М. Маклюен
і його відому фразу «Medium is the message». Публіцист задається
питанням на самому початку своєї статті:
(6) «Is there suddenly a message in this medium?» (The Chicago Tribune,

March 5, 2013),
маючи на увазі під медіумом – кіно, роздумам про яке і присвячена

його стаття.
Продовжуючи тему кіно, слід зазначити цей жанр мистецтва як

невичерпне джерело цитат. Фільм «Casablanca», удостоєний премії Оскар
і визнаний одним з кращих фільмів за всю історію Голлівуду, часто змушує
журналістів звертатися до його епізодів через цитування. Ось кілька
прикладів, які відсилають читача до цієї кінокартини:
(7) «We were misinformed (from a tart Humphrey Bogart line «Casablanca»)

by financial media that failed to dig into rosy releases...» (The New York
Times, July 15, 2012).

(8) «A line from «Casablanca» has been running through my head since he
was arrested last July: «Round up the usual suspects»» (The Washington
Post, April 3, 2011).

(9) «While some reforms are needed, like prohibiting employees of the
appointers from serving on the boards, legislators calling for reform is
like the line in «Casablanca» where the police inspector professes shock
that there is gambling going on» (The New York Times, June 10, 2012).
Очевидно, що фільм «Casablanca» – це класика американського

кінематографа, тому звернення до будь-якого з його епізодів інформативно
насичене для читачів аналітичних статей. Що ж до авторів публікацій, то їм
репліки героїв кінокартини допомагають провести паралель між
проаналізованою ситуацією і референтною сценою з фільму.
Отже, статтям  американської преси притаманні  цитати,  що

представляють собою висловлювання відомих людей, рядки с творів. Сфера
кінематографії є основним джерелом інтекстів для американської
аналітичної публіцистики.
Інтертекстуальність у різноманітних своїх проявах широко

представлена на сторінках сучасної англомовної преси. Публіцисти
розкривають актуальні проблеми, підносячи їх читачеві у світлі історії,
літератури, кінематографу і т.ін. Все це обумовлено основним завданням,
що стоїть перед журналістом, що полягає в глибокому дослідженні та
всебічному аналізі фактів, в їх оцінці і прогнозуванні, що в підсумку
повинно впливати на читача, його думку і точку зору.
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Перспективами цього дослідження є подальше вивчення способів
прояву інтертекстуальності в мові сучасної преси США; в тому числі,
звернення до проблеми реалізації різних видів інтертекстуальності (алюзій,
ремінісценцій, пародіювання тощо).
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УДК 821.112.2 – 1.08

МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТЕКСТІВ ВІЗУАЛЬНОЇ ПОЕЗІЇ

Липчанська В.О. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Сотникова С.І.

У статті розглядається сучасний стан досліджень у галузі візуальної поезії,
визначаються мовно-стилістичні особливості даного жанру, порівнюються
класифікації деяких дослідників та виявляються причини неоднозначності
інтерпретації творів візуальної поезії, а також представлена класифікація даного
жанру, в основу якої покладено принцип обліку вербальних та невербальних
ознак віршів візуальної поезії.

Ключові слова: вербальні ознаки, візуалізація, візуальна поезія, невербальні
ознаки, фігурний вірш.

Липчанская В.А. Языково-стилистические особенности текстов
визуальной поэзии. В статье рассматривается современное состояние
исследований в области визуальной поэзии,  определяются культурно-
стилистические особенности данного жанра, сравниваются классификации
некоторых  исследователей и выявляются причины  неоднозначности
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интерпретации произведений визуальной поэзии, а также представлена
классификация данного жанра, в основу которой положен принцип учета
вербальных и невербальных признаков стихов визуальной поэзии.

Ключевые слова: вербальные признаки, визуализация, визуальная поэзия,
невербальные признаки, фигурный стих.

Lypchanska V.O. Linguistic and stylistic features in visual poetry. In the
article, we examine the current state of research in the field of visual poetry, determine
the linguistic and stylistic features of this genre classification compared to some
researchers, identify the causes of ambiguity and interpretation of works of visual
poetry, and present the genre classification that is based on the principle of keeping
verbal and non-verbal signs of poems visual poetry.

Keywords: nonverbal signs, poem shaped, verbal signs, visual poetry, visualization.

У сучасному світі, що стрімко змінюється, а разом з ним і суспільстві,
процес візуалізації займає одну з провідних позицій. Візуалізація важлива
не тільки в рекламній, політичній, психологічній, освітній, маркетинговій
та інших сферах життя людини, але і в лінгвістиці. Дослідження, що пов’язані
з візуалізацією поетичного жанру, стають популярними в зв’язку із
інтересом до гіпотетичних наслідків глобалізації, що зростає з кожним
роком, оскільки спочатку візуальна поезія створювалася як жанр на стику
поезії та мистецтва (живопису, графіки, скульптури, прикладного
творчості), що був і покликаний стерти межі мовних відмінностей. При
цьому технології, принципи та методи створення візуальних поетичних
творів з лінгвістичної точки зору залишаються маловивченими.
Візуальним стає все: образи, думки, мрії, бажання і навіть поезія. І це

не дивно, адже сучасного поета не може не хвилювати те, як його творіння
виглядає на папері. У результаті розвитку комп’ютерних технологій стало
нескладно змінювати довжину рядка, відстань між строфами, а також
розмір і, що важливо, колір шрифту. Всі ці метаморфози трансформують
зміст самого твору.
Сьогодні вивчення структури та аналіз знакових трансформацій

полікодових текстів стають необхідними для застосування результатів
досліджень з метою визначення лінгвістично обгрунтованих способів
створення творів такого жанру. Все вищезазначене, а також інтерес
наукової лінгвістичної спільноти до досліджень тексту як складної
семіотичної системи в цілому, зумовило актуальність даного дослідження.
Об’єктом даного дослідження є твори візуальної поезії.
Предметом дослідження стали структурно-семіотичні характеристики

візуальної поезії.
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Мета роботи полягає у виявленні та стилістичному аналізі структурно-
семіотичних аспектів вербальних та невербальних конституентів текстів
візуальної поезії.
У відповідності з метою дослідження були сформульовані такі

завдання:
1) вивчити і проаналізувати основні теоретичні положення з теми

дослідження,  простеживши становлення візуальної  поезії  як
експериментального поетичного жанру;

2) узагальнивши вивчений матеріал, запропонувати класифікацію
компонентів візуальної поезії;

3) визначити особливості інтерпретації візуальної поезії та роль
реципієнта при сприйнятті даного поетичного жанру;

4) виявити особливості взаємодії вербальних та паралінгвістичних
складових у візуальній поезії як у семіотично ускладненому тексті.
Матеріалом для дослідження послужили німецькомовні тексти

візуальної поезії. Основним критерієм відбору була наявність вербального
компонента у творі. Вірші, що складаються лише з невербальних
компонентів (математичні знаки, цифри, малюнки та ін.), в цьому
дослідженні не розглядалися, оскільки вони знаходяться поза лінгвістичною
компетенцією та вимагають мистецтвознавчих, психологічних та інших
підходів. Також для практичного матеріалу не відбиралися вірші, що
включають тільки фонеми, оскільки такий вид поезії (“саунд-поезія”)
виділяється окремим підвидом візуальної поезії. Цим пояснюється виняток
фонеми зі складу лінгвістичних компонентів.
Теоретичною базою дослідження послужили роботи вітчизняних та

зарубіжних вчених у галузі дослідження креолізованих текстів та текстів
візуальної поезії
Основними методами дослідження стали:
1) аналітично-описовий метод для вивчення теоретичної бази

дослідження;
2) метод випадкової  вибірки практичного матеріалу для

мовностилістичних аналізу;
3) порівняльний стилістичний, структурний і лінгвосеміотичний аналіз

прикладів текстів візуальної поезії.
Теоретична значущість роботи полягає в тому, що вона уточнює деякі

положення лінгвістики тексту, пропонує класифікацію компонентів
візуального поетичного тексту, розробляє комплексний аналіз структурно-
семіотичних компонентів візуальної поезії, а також розглядає ряд факторів,
що впливають на реалізацію естетичної функції експериментального
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поетичного жанру. Результати роботи допомагають розширити можливості
інтерпретації візуальної поезії.
Практична значущість дослідження полягає в можливості застосування

результатів дослідження в курсах стилістики, семіотики, теорії тексту,
зарубіжної літератури, у викладанні основ інтерпретації тексту, у спецкурсі
з експериментальної поезії. Виявлені структурно-семіотичні аспекти
даного поетичного жанру можуть стати основою розробки механізмів та
принципів створення нових прикладів візуальної поезії.
Новизна цієї роботи полягає в виокремленні, класифікації та

комплексному аналізі конституентів візуальної поезії, узагальненні
теоретичного матеріалу вітчизняних і зарубіжних дослідників з даної
проблеми, а також у виявленні факторів семантичної когерентності
компонентів візуальної поезії як способу реалізації її естетичної функції.
Перші приклади фігурної поезії відомі ще з давніх часів, але цей вид

віршування стає популярним  лише в  середині  XX століття та
проголошується поезією модернізму і постмодернізму, покликаної не так
передавати глибокий зміст, скільки епатувати глядача. Трістан Тцара і
пізніше Марсель Дюшан довели це не тільки своїми віршами, що
принижували підвалини того часу, а й творчими вчинками, створенням
інсталяцій, що викликають резонанс громадської думки. Але, незважаючи
на це, жанру візуальної поезії вдалося “вижити” та перетворитися.
Незважаючи на багаторічне існування цього жанру, лінгвістам та

поетам-візуалістам не вдалося дійти спільної думки про визначення чітких
меж візуальної поезії. Це можна пояснити не тільки багатоплановістю
розглянутого жанру, але й недостатньою вивченістю проблеми,
пов’язаної з науковим скептицизмом щодо семантичної значущості
творів візуальної поезії.
Оскільки класифікація покликана допомогти як творцям творів

візуальної поезії у виборі найбільш вдалих принципів поєднання її
компонентів для посилення впливу на читача, так і реципієнтам – у більш
структурованому й глибокому декодуванні ідеї твору, у ході дослідження
були розглянуті питання класифікації компонентів візуальної поезії і були
визначені вербальні та невербальні ознаки. До невербальних ознак нами
було віднесено колір, форму розташування вербального компонента,
ступінь інтеграції вербального компонента в іконічний, матеріал
виконання вірша , розташування в  просторі .  Вербальні  ознаки
представлені групами літер, лексичними та текстовими групами.
Крім особливих структурних ознак у візуальній поезії можна також

виділити графічну образність, нелінійність сприйняття, а також відносну
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індивідуальність інтерпретації та багатогранність значення, що було
розкрито в ній – характеристики, властиві і символу. Твори візуальної поезії
можуть виступати в ролі символу, а значить, й інтерпретувати їх потрібно
виходячи з символьних характеристик.

“Конкретна” або візуальна поезія – авангардний напрям на стику поезії
та образотворчого мистецтва; в рамках цього напрямку особливе значення
набуває візуалізація тексту графічними елементами, які розширюють його
образне і смислове значення. У візуальному тексті смислова і художня
навантаження розподіляються між поетичним повідомленням і графічній
або образотворчої формою його вираження, при цьому створюване
комплексне значення не може бути виражене ні одним з художніх коштів,
узятих окремо.
Візуальна поезія не стільки працює на сенс, скільки навпаки, робить

його вторинним, текст розшаровується на два  одночасно не які
сприймаються рівня: образотворчий і вербальний, і другий зазвичай
програє.
Поклавши в основу класифікації насамперед візуальний принцип,

зовнішній вигляд, можна виявити три основні групи подібних творів:
а) геометричні зображення (текст розташований в вигляді суворо
геометричної фігури);

б) зображення під конкретні предмети (зовнішня форма повторює
обриси якої речі);

в) абстрактні живописні зображення, що визначаються автором як
віршів (їх приналежність до поезії встановлюється, як правило, тільки
завдяки такій заданості у заголовку або розташуванню в контексті
інших віршів).

Як універсальна формальна ознака візуальної поезії розглядається
наявність вербальних компонентів (тобто літер, слів, речень тощо) у творі.
Виходячи з цієї ознаки, виділяють візуально-поетичну типологію сучасних
візуально-поетичних технік і прийомів:

1. Нестандартне розташування тексту на площині.
2. Фігури, що складаються з тексту або його елементів.
3. Літери як значимі елементи композиції.
4. Текст як фон або частина фону роботи.
5. Текст як декоративний елемент (текстовий дизайн).
6. Палімпсест.
7. Абстрактні композиції з тексту або його складових.
8. Деструкція і метаморфоза тексту.
9. Зображення як слово або частина слова (ребус).
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10. Текст як елемент схем, діаграм.
11. Анаграма.
12. Книги – візуальні поеми.
13. Нестандартне розташування тексту на площині – текст як
розшифровка зображення.

У першу чергу в візуальній поезії слід виділити нестандартність
вираження поетичної думки, багатопланову образність такого тексту, а
також складність його аналізу. Візуальний текст розширює прояви образу,
створеного поетом за рахунок тривимірного зображення, у цьому
випадку наче додається новий рівень вираження авторської ідеї.
Незважаючи на своє активне поширення в сучасному мистецтві,
візуальна поезія носить досить традиційний характер, залишаючись
протягом довгого часу досить актуальним явищем як у поезії, так і в
літературній критиці.
Твори візуальної поезії відзначаються тяжінням до художнього

експерименту, в основі якого часто лежать мовні явища.
У поезії Є. Яндля слід відзначити розуміння мови як системи правил і

структурних конструкцій, конвенціональних для даної мови, як
протиставлення рідної та іноземної мови, їх співвідношення, протистояння,
злиття та інші модальності взаємодії.
У поетиці митця простежуються кілька одночасних процесів: це його

поступовий перехід до інфінітивних не тільки конструкцій, але і форм;
переплетення,  поєднання і  злиття звучання і  написання та  їх
взаємозамінності; синтаксична  мінімізація фрази; еліптизація
висловлювання. Основними механізмами при цьому виступають
редуплікація текстових компонентів і повтори.
Семіотичний процес між знаком у мові для позначення об’єкта і самим

об’єктом переміщається із площини нез’ясовного походження зв’язку
слова і речі в простір відмінності між побаченим і почутим. Така відмінність
і  породжує гостре відчуття слова і його надзвичайно особисте
переживання.
В осмисленні такого мистецтва помітна спільність для багатьох авторів

XX в.: Це розуміння “конкретного” і “концептуального” як “мовного”,
яке стає “художнім” силою максимального редукування матеріалу
вистави – самої мови. Словом “мова” (Sprache) позначається мовний жест,
усний чи письмовий. Лише А. Гомрінгер, говорячи про конвенціональну
граматику, стосується специфіки відмінності соссюрівськоі дихотомії
“langue - parole”. Визначальним для авторів у 90-х рр. стає факт мовності
як словесності, виражається прямими або кривими лініями – шрифтом –
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фіксацією мови як вербального феномена. Тим самим проблематика
“конкретності” і конкретизації явищ мистецтвом звужується і стає цілком
у дусі часу, виразом перетворення візуальних форм.
Загальна тема дослідження “медіума” знаходиться на межі естетики та

вивчення пізнавальних можливостей суб’єкта. Увага до нього як засобу
репрезентації актуалізує питання форми, визначальне для Є. Яндля.
Осмислення форми в нероздільній гомогенності мови, мови і іконічного,
визначення ролі структурування (зорового і акустичного) мовного потоку
стають і для конкретних поетів, і для Є. Яндля основою поезісу через нове
визначення, – з тією різницею, що вірші автора стверджують не тільки
зміну мовного матеріалу, але й відмінність між авторською мовою та
мовою як конвенціональним знаменником комунікації суб’єктів. Коротко
кажучи, мова письменника постулює його оригінальну онтологічну
модальність у творчості.
Виразні засоби конкретних віршів австрійського поета включають в

себе відсутність синтаксису, інфінітивні форми, акцентовано нелінійне
розташування вербальних компонентів на сторінці; переважно вірші
формуються візуально як вертикалі, чотири- і трикутники. Питання про
розрізнення мови як організуючого принципу поезісу (презентація та
здійснення смислопородження) і мова як репрезентація, авторська поетика
в кожному окремому вірші об’єднує на рівні “писемного мовлення” як
словесні, так і візуальні компоненти різного порядку.
Отримані результати не вичерпують проблему повністю. В якості

перспективи досліджень з даного питання можна запропонувати
порівняльний аналіз творів візуальної поезії авторів різних країн.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ

Любицька А.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Михайлова О.В.

Дане дослідження присвячено аналізу термінологічних особливостей
англомовного юридичного дискурсу.  Застосування дескриптивного та
дефініційного методів дозволяє встановити граматичні характеристики юридичних
термінів, їхнє походження та дефініції в рамках когнітивно-дискурсівної
парадигми.

Ключові слова: запозичення з латинської і французької мов, мова юристів,
юридичний дискурс, юридичні терміни.

Любицкая  А.В.  Терминологические особенности  юридического
дискурса. Данное исследование посвящено анализу терминологических
особенностей английского юридического дискурса. Применение дескриптивного
и дефиниционного методов анализа позволяет установить грамматические
характеристики юридических терминов, их происхождение и определения в
рамках когнитивно-дискурсивной парадигми.

Ключевые слова: заимствования из латинского и французского языков,
юридический дискурс, юридические термины, язык юристов.
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Liubytska A.V. Terminological peculiarities in legal discourse. This research
focuses on the analysis of legal terminology in English legal discourse. Within the
framework of the cognitive, communicative and definitional analysis the peculiarities
of the use of legal terms ware researched.

Key words: Latin and French borrowings, legal discourse, legalese, legal terms.

Розвиток наукової думки наприкінці  ХХ – початку ХХІ ст.
характеризується інтеграцією наук, унаслідок чого на стику окремих
галузей виникають нові науки, такі як, наприклад, юридична лінгвістика,
яка вирішує проблеми, пов’язані з лінгвістичним забезпеченням розвитку
правознавчої науки й поліпшенням законодавчої і юридичної практики.
Становленню даної науки спряли праці присвячені вивченню “Правових
проблем мови” і “Мовних проблем права”, до яких належать роботи
українських учених, юристів і лінгвістів С.П. Кравченко, В.Я. Радецької,
А.С. Токарської, З.А. Тростюк і О.Ф. Юрчук та ін. [3; 9; 12; 13; 17].
Спілкування людей зайнятих в  юридичній сфері  діяльності

характеризується функціонуванням специфічних слів та виразів, які точно
визначають певні поняття. Як зазначає В.Г. Пасинок, формування
інформаційно-комунікативної культури майбутніх фахівців тісно пов’язане
з сферою їхньої діяльності [7]. Важливість правильного розуміння,
використання та перекладу юридичних текстів передбачає знання
англомовної юридичної термінології, особливостей устрою юридичного
дискурсу, правил укладання різних типів юридичних документів. Отже,
об’єкт дослідження становить юридична термінологія на предмет її
функціонування в юридичному дискурсі.
Важливість вивчення термінології в сучасному світі незаперечна,

так як, з одного боку, вона є сполучною ланкою між різними галузями
знань, а з іншого боку сприяє чіткому розмежуванню понять. Юридична
термінологія є унікальним  об’єктом  дослідження,  тому що
характеризується розмаїттям сфер застосування в порівнянні з іншими
терміносистемами.
Актуальність роботи обумовлена загальною спрямованістю сучасної

лінгвістичної науки на комплексне вивчення юридичної термінології в
рамках когнітивно-дискурсивного підходу.
Мета дипломної роботи полягає у комплексному аналізі юридичної

термінології в англомовному юридичному дискурсі.
Для реалізації поставленої мети необхідно здійснити наступні завдання:
1) визначити відмінності тексту та дискурсу; 2) охарактеризувати

юридичну термінологію; 3) класифікувати юридичну термінологію;
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4) надати визначення найуживанішим юридичним термінам; 5) визначити
граматичні особливості юридичної термінології .
Матеріал аналізу становлять англомовні юридичні тексти та документи,

а також, окремі терміни, відібрані шляхом суцільної вибірки з англомовних
спеціальних словників та інших довідникових джерел.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що аналіз термінологічних

особливостей юридичного дискурсу проводиться вперше. У результаті
такого аналізу встановлені основні характеристики англомовного
юридичного дискурсу, класифікація англомовної юридичної термінології
та особливості її функціонування.
Поняття “дискурс” у лінгвістиці визначається самими різними

способами. Іноді його розуміють як тип розмови, іноді визначають
як складну комунікативну подію в цілому, іноді як конкретну розмову
або жанр (науковий, політичний дискурс). Праці присвячені аналізу
функціонування й варіативності мови в реальному житті, сприяли
становленню та розвитку наукової парадигми дискурс-аналізу, який являє
собою міждисциплінарне дослідження [2; 5; 6; 11; 18–20].
Дискурс – це реалізація соціальної взаємодії в мовній формі.

Найважливішою властивістю дискурсу є динаміка контексту, що поступово
розгортається в часі. Зміст дискурсу при цьому концентрується навколо
певної макротеми (наприклад, розгляд судової справи в суді). Дискурс
аналіз досліджує предметно-змістовну сторону мовної комунікації,
фокусуючи свою увагу як на формально лінгвістичній, так і на соціальній
організації комунікації.
Поняття дискурсу широко застосовується соціальними

і гуманітарними науками. Наприклад, Р. Барт застосовує дискурсивний
аналіз в літературознавстві [1]. М. Фуко досліджуючи мову та дискурс
розглядає еволюцію західної культури [14]. М.Л. Макаров визначає дискурс
через формальну, функціональну та ситуативну інтерпретації. Де дискурс
в формальному плані – це мовні утворення більші ніж речення.
Функціональне розуміння дискурсу це – вживання мови. Ситуативна
інтерпретація дискурсу це – врахування усіх значимих умов та обставин
спілкування [4, c. 70]. В.Є. Чернявська визначає два типи дискурсу
1) як “сукупність тематично пов’язаних текстів” та 2) як “комунікативну
подію, зафіксовану письмовими текстами й усним мовленням, що
відбувається в певному комунікативному просторі” [15, c. 53].
Когнітивний підхід, дозволяє описати одиниці і структури дискурсу та

змоделювати структури мислення учасників комунікації. Моделювання
когнітивної бази дискурсу здійснюється через аналіз фреймів і концептів
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різних типів дискурсу, метафоричних моделей та стереотипів, що є в основі
засобів переконання [18].
В рамках когнітивного підходу досліджується взаємозв’язок мови

і ідеології. В залежності від типів спілкування воно може бути
ідеологізованим, так як комуніканти виступають не як особистості,
а, як представники соціальних інститутів і груп. Під ідеологією розуміється
система принципів, яка полягає в основі групових знань та думок,
що базується на групових цінностях. Ментальні схеми суб’єктів
спілкування, обумовлені ідеологією, визначають вербальну їхню
поведінку, зокрема, стратегії і риторичні прийоми, імплікації і пресупозиції,
мовленнєві ходи і тематичну структуру дискурсу.
Так, в рамках когнітивно-комунікативного підходу, дискурс розуміється,

як “інтегральний феномен, як мисленнєво-комунікативна діяльність, яка є
сукупністю процесу й результату і включає як позалінгвальний, так і власне
лінгвальний аспект; в останньому крім тексту виділяється пресупозиція і
контекст (прагматичний, соціальний, когнітивний), які обумовлюють вибір
мовних засобів” [16].
Термін дискурс описує усну і письмову комунікацію. Протиставлення

усного й письмового дискурсу, насамперед, пов’язане з каналом передачі
інформації: при усному дискурсі канал – акустичний, при письмовому –
візуальний. Так, при усному дискурсі, на відміну від письмового, існує
наявність контакту між мовцем й адресатом у часі й просторі. Залучення
мовця й адресата в ситуацію спілкування, характеризується вживанням
займенників першої й другої осіб, вказівок на розумові процеси й емоції
мовця й адресата, використанням жестів й інших невербальних засобів
і т.д. Письмовий дискурс, є похідним від усного й характеризується
відстороненням мовця й адресата від реалізованої дискурсом інформації,
що, зокрема, виражається у вживанні пасивних конструкцій та інтеграції
простих предикативних одиниць у складні речення та інші синтаксичні
конструкції й об’єднання. Цілісність та зв’язність дискурсу тісно пов’язані
з ментальними й соціальними характеристиками учасників комунікації
(загальноприйнятий спосіб мислення, говоріння й поводження усередині
окремої соціальної групи).
Вивчення юридичного дискурсу в плані інтерпретації юридичних

термінів має велике значення в цей час, оскільки понятійний обсяг деяких
лексичних одиниць структурується неадекватним способом. Часто
переважає не наукове,  а  повсякденне (багатозначне) розуміння
й тлумачення термінів, що неприпустимо при розробці юридичних
документів, законів, статей кодексів та ін.. Проблема інтерпретації в області
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права і юриспруденції, з одного боку, зберігає особливості, властиві зразкам
наукового міркування, а,  з іншого боку,  здобуває специфіку цієї
професійної сфери людської діяльності. Тому аналіз досліджень у цій сфері
сприяє повного розуміння й правильного тлумачення юридичного тексту,
головної складової юридичного дискурсу.
У сучасній науці дискурс розуміється як складне явище, що складається

з учасників комунікації, ситуації спілкування й самого тексту. Дискурсивне
співтовариство являє собою групу людей (наприклад, юристів), поєднуваних
тим, що вони спільно володіють певною кількістю типів або жанрів дискурсу,
за допомогою яких вони здійснюють свої комунікативні цілі (укладання
договору, захист у суді, мовлення прокурора, тлумачення закону й ін.).
У широкому змісті дискурс відбиває загальні особливості даного
дискурсивного співтовариства, особливі умови комунікації його конкретних
учасників .  Реалізація юридичного типу дискурсу відбувається
в комунікативних ситуаціях, пов’язаних з діяльністю людини в правовій сфері.
Юридичний дискурс – це специфічний вид комунікації, який

функціонує у різних середовищах: 1) судові засідання; 2) консультація
(адвокат – клієнт); 3) допит свідка в усній формі; 4) законодавчі документи
(закони, контракти, угоди; 5) судові протоколи та рішення суду. Юридична
сфера охоплює широкий діапазон явищ: 1) юридичні товариства
та спільноти; 2) юридичні суб’єкти, інститути; 3) нормативні підсистеми,
традиції, процесуальні особливості ведення судових засідань, винесення
рішень; 4) методи, засоби юридичної діяльності; 5) юридична етика
та культура. Всі елементи юридичного поля опосередковані дискурсом,
відображаються в дискурсі,  реалізуються через  дискурс: вони
або становлять предмет спілкування (його референтний аспект),
або виступають як елементи прагматичного контексту. В межах
юридичного дискурсу виокремлюємо такі  його основні  типи:
1) законодавчий; 2) судовий; 3) документальний. Інтегральною ознакою
юридичного дискурсу виступає ситуація спілкування в юридичній сфері,
яка разом з екстралінгвістичними чинниками визначає його диференційні
мовні ознаки. Ситуація спілкування зумовлює головну комунікативну
настанову будь-якого типу юридичного дискурсу.
Юридичний дискурс розуміється нами, як текст права в динаміці,

у процесі тлумачення й роз’яснення. Текст юридичних документів –
головна складова юридичного дискурсу. У роботі він розуміється як
комплекс всіх текстів права. Текст який виконує функцію інформаційного-
впливу, але розкриває соціально-прагматичну позицію автора юридичного
тексту. Учасниками юридичного дискурсу є, з одного боку, автор
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(професіонал-юрист) і, з іншого боку, реципієнт. Перший створює
інформаційне повідомлення, виражаючи суть юриспруденції, другий
сприймає й інтерпретує повідомлення.
Юридичний текст має подібні риси як з науковим текстом, так і з текстом

інструкції, оскільки виконує й пізнавальну, і регулюючу функції. Таке
комунікативне завдання мають закони, а також всі підзаконні акти,
які регулюють відносини людей у суспільстві в рамках однієї країни.
Юридичному тексту властива багатозначність й омонімія семантики,

що породжує неможливість чіткої й правильної інтерпретації тексту закону
й, у свою чергу, викликає труднощі розуміння юридичного тексту рядовим
носієм мови. Наприклад, звичайному громадянинові важко зрозуміти такі
юридичні терміни, як legal entity, franchise, intangible assets, й ін., і тільки
правильне тлумачення терміна, сприяє його розумінню.
Юридичний текст представляє особливу юридичну термінологічну

систему. Тематика текстів юридичного дискурсу охоплює широкий
спектр концептів права, на кшталт: justice, law, crime, court, та ін..
Насиченість тексту спеціальними термінами та термінологічними
словосполученнями є найбільш  типовою  лексичною ознакою
юридичного дискурсу.
У юридичних текстах використаються також кліше, характерні для

юридичної мови: counsel for the defence, counsel for the prosecution, to
commit a crime, testimony evidence, decision of a court, parties enter into
contract, та ін.
Необхідність повно й однозначно виразити кожне положення, уникаючи

двозначних тлумачень, приводить до вживання однорідних членів речення
та складних синтаксичних конструкцій: Наприклад: null and void, perform
and discharge or the provisions for termination hereinafter appearing.
Юридична термінологія сприяє точному і ясному формулюванню

правових настанов. Юридична термінологія являє собою базу юридичного
дискурсу. Важливою рисою юридичних термінів, як засобів професійної
комунікації, є їхній тісний зв’язок з політичними і юридичними теоріями,
науковими напрямками, правовим досвідом.
До юридичних термінів належать слова та словосполучення, які вжиті

в законодавстві та правових документах є узагальненими найменуваннями
юридичних понять, що мають точний і певний зміст, і відрізняються
значеннєвою однозначністю, функціональною стійкістю [8].
Термінологія правової сфери відрізняється від терміносистем інших

галузей знань. Так, як зазнала значного впливу іншомовних лексичних
одиниць, насамперед, латини. В Англійській правовій традиції правова
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термінологія стає зрозумілої тільки фахівцям в галузі юриспруденції. Цей
феномен обумовлений історичними подіями, які сприяли залученню після
нормандського завоювання Британії значної кількості термінів запозичених
з французької мови. До них належать: coroner, bar, bill, petition, complaint,
juror, felon, evidence, proof, bail, ransom, verdict, sentence, suit, treason, fine,
prison, goal, barrister, defendant, attorney, jury, case, damages, plaintiff [10].
Терміни, що вживаються під час ведення судових засідань та у ділових

паперах – юридичних документах відносимо до термінології юридичної
практики.
Класифікація юридичних термінів може базуватися на приналежності

слова до певної сфери діяльності людини. При горизонтальному аналізі
дослідники вивчають міжгалузеву термінологію (яка вживається у всіх
сферах юридичного дискурсу), наприклад, crime, offender, law та ін. Під
час вертикального аналізу юридичної термінології увага дослідника
ґрунтується на предметно-логічних зв’язках і відносинах відповідних понять,
що відбивають специфіку конкретної сфери правових відносин. Наприклад,
waiver clause, consideration, та ін. в рамках договірного права.
Юридичні терміни – це мовні знаки (слово або група слів), що передають

в межах даної галузі або спеціалізації конкретний і єдиний смисл.
Наприклад, juducial authority – судовий орган; court rules – судові
прецеденти; cost – судові росходи; paper mill – судовий архів; court
briefing – судовий бріфінг; crier of court, crier – судовий глашатай;
writ – судовий документ; injunction – судова заборона.
Головною ознакою юридичного терміну є його однозначність,

наприклад: slander, libel, misdemeanour, felоny, чітко класифікують типи
злочинів (усний наклеп, письмовий наклеп, проступок, кримінальний
злочин відповідно).
Когнітивну інформацію передають юридичні  терміни,  які

характеризуються усіма ознаками термінів: однозначністю, відсутністю
емоційного фарбування, незалежністю від контексту, наприклад: offense,
judgment, defence, plaintiff, defendant, evidence, witness та ін..
Серед термінів юридичної документації найуживанішими є назви

юридичних дій, документів та назви осіб, що беруть участь у тих чи інших
правових відносинах, такі як: defendant, landlord, tenant, statement of claim,
undertaking, witness statement, lease.
Актуальність залучення дефініційного аналізу до вивчення мовних

одиниць обумовлена  особливістю юридичного дискурсу,  який
характеризується високою частотністю вживання запозичень з латинської
та французької. До цих запозичень відносяться такі вислови, як: bona
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fide, ex officio, рrocиs-verbal, travaux prйparatoires та ін. Внаслідок
процесу запозичення іншомовної  лексики юридичний дискурс
характеризується вживанням однорідних членів речення, наприклад:
 null and void .
Враховується, тип юридичного дискурсу, наприклад, цивільне vs

кримінальне впровадження та різні стадії розгляду справи, наприклад:
 Lawsuit is a case before a court. Case is a situation requiring

investigation or action (as by the police); the object of investigation or
consideration. Litigation is a legal proceeding in a court; a judicial contest
to determine and enforce legal rights
Граматична класифікація юридичної термінології, що функціонує в

різних типах юридичного дискурсу, яка була проведена на морфологічному
та синтаксичному рівнях, демонструє високу частотність вживання
номінативних конструкцій – 45% термінів blank endorsement – бланк
скріплений підписом; та безприйменникових сполучень юридичних
термінів, з’єднаних засобом керування – 75% entire contract – нероздільний
договір.
За типом структури юридичні терміни поділяються на прості (77%)

active trust – довірена власність, entire contract – нероздільний договір
та складні (13%) словосполучення: legal effect of an agreement – юридична
сила договору.
За своєю будовою терміни поділяються на: прості (larceny); складні (the

undermentioned), терміни-словосполучення (the Ins of Court). За своєю
ознакою терміни поділяються на: терміни загального значення (accomplice,
employee, спеціальні юридичні терміни (consideration, waiver); спеціально-
технічні терміни, які передають спеціальні знання з техніки, економіки,
медицини і т.д., наприклад:, default; tender, nuclear-free.
Семантичний аналіз юридичної термінології залежить від типу

юридичного дискурсу. Так, змінюючи своє вживання в різних контекстах
термін реалізовуватиме юридичну дефініцію. Наприклад, термін CAPACITY
може означати здатність фізичної  особи щось робити; втім
в юридичному контексті цей термін означає правову компетентність –
здатність предстати перед судом.
Отже, основне в специфіці терміну є його спеціальне, професійне

вживання. Для правильної передачі значення того чи іншого терміну або
термінологічного словосполучення дуже важливо знати його дефініцію.
Юридичний дискурс – це специфічний вид комунікації, який функціонує у
різних середовищах: 1) судові засідання; 2) консультація (адвокат – клієнт);
3) допит свідка в усній формі; 4) законодавчі документи (закони, контракти,
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угоди; 5) судові протоколи та рішення суду. В межах юридичного дискурсу
виокремлюємо такі його основні типи: 1) законодавчий; 2) судовий;
3) документальний. Юридичний дискурс розуміється нами, як текст права
в динаміці, у процесі тлумачення й роз’яснення. Текст юридичних
документів – головна складова юридичного дискурсу, комплекс всіх текстів
права.
Перспективу подальших досліджень становить функціонально-

синтаксичний аналіз юридичної термінології в різних типах дискурсу.
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ЗАСОБИ КОМІЗМУ В НІМЕЦЬКИХ
НАРОДНИХ ПОБУТОВИХ КАЗКАХ

Манагадзе Н.Т. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Сотникова С.І.

У статті розглядається казка як жанр народної творчості, аналізується
проблема класифікації народних казок, розглядається комізм, засоби його
вираження та особливості використання мовних засобів комізму в німецьких
народних побутових казках.

Ключові слова: гумор, іронія, казка, комізм, народна творчість, сарказм,
сатира, фольклор.

Манагадзе Н.Т. Средства комизма в немецких народных бытовых
сказках. В статье рассматривается сказка как жанр народного творчества,
анализируется проблема классификации народных сказок, рассматривается
комизм, средства его выражения и особенности использования языковых средств
комизма в немецких народных бытовых сказках.

Ключевые слова: ирония, комизм, народное творчество, сарказм, сатира,
сказка, фольклор, юмор.
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Managadze N.T. Means of comic in German folk household fairy tales. In
the article we examine the fairy tale as a genre of folk art, analyze the problem of
classification of folk tales, and present the comic, the means of expression and features
of using language of comic in German folk household fairy tales.

Key words: comic, irony, folk, folklore, humor, sarcasm, satire.

Казки є одним з найпоширеніших видів оповідальної народної
творчості. На земній кулі нема жодного народу, який би не створив свого
казкового епосу. Кожен народ має свої казки і сюжети, в якій він вкладає
свою життєву і соціальну філософію, зумовлену побутом та історією.
Казка – це фольклорний розповідний твір про вигадані, а часто
й фантастичні події.У мовознавстві, літературознавстві та фольклористиці
казковий текст неодноразово виступав об’єктом досліджень: структурного
(А. Аарне, А. Дандес, С. Томпсон, А. Греймас, Т. Коротич, К. Леві-Стросс,
Е. Мелетинський, В. Пропп, С. Швачко), синтаксичного (Л. Блум,
A. Жоллес, Ф. Карлінгер, В. Борковський, Н. Тищенко), структурно-
типологічного (С. Апо, К. Ранке, Р. Бредніх, М. Люті, А. Никифоров,
Е.  Померанцева , О.  Сорокотенко,  Л. Дунаєвська),  фонетичного
(Х. Джейсон, Ш. Нойгауз, М. Дворжецкая, Т. Саєнко), стилістичного
(Г. Рьоллеке, Г. Бонгайм, Т. Вавринюк, О. Гронская, О. Лещенко,
О. Нефьодова, О. Тараненко), перекладознавчого (М. Венгреновская),
діахронічного (С. Апо, A. Aaрне, A. Дандес, Е. Мелетинський, В. Пропп).
У сучасному українському мовознавстві дослідження, присвячені казці,
виконані переважно в руслі лінгвістики тексту (Т. Вавринюк, С. Лавриненко,
О. Леонтьєва, Н. Мастилко, С. Сотникова, С. Шевчук). Разом із тим,
вивчення текстових особливостей німецької народної казки не можна
вважати достатнім, оскільки основна увага зосереджувалась на вивченні
текстів чарівних казок, у той час як інший досить розповсюджений
різновид – побутова казка – так і не стала предметом спеціальних
лінгвістичних і літературознавчих наукових розвідок. Це і визначає
актуальність звернення до даної теми дослідження.
Об’єктом дослідження у межах даної дипломної роботи стали тексти

німецьких народних побутових казок.
Предметом дослідження є засоби створення комічного ефекту в них.
Мета дослідження – визначити особливості засобів комізму в німецьких

народних побутових казках.
Завдання дослідження включають:
- узагальнення рис казки як жанру народної творчості;
- з’ясування проблеми класифікації народних казок;
- аналіз мовних засобів комічного в німецьких народних казках.
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 Теоретичне значення дослідження ґрунтується на узагальненні
теоретичного аспекту казки як народного жанру.
Практична цінність дослідження пов’язана із безпосереднім аналізом

засобів комізму в німецьких народних побутових казках.
Термін “казка” походить від слова “казати” (казки розказуються).

Своєрідну класифікацію казок за трьома групами – казки з чарівним
змістом, казки побутові, казки про тварин – запропонував російський
дослідник В. Міллер (1848–1913), який у свій час очолював історичну школу
фольклористики. Його класифікація певною мірою збігається з
класифікацією міфологічної школи, за якою виділяються казки міфічні,
про тварин і побутові. Відповідно, німецький вчений В. Вундт у дослідженні
“Психологія народів” виділив сім розрядів казок: міфологічні казки-байки,
чисті чарівні казки, біологічні казки і байки, чисті байки про тварин, казки
“про походження”, жартівливі казки і байки; моральні байки [3, c. 16].
І. Франко у своїй спробі класифікації відокремив: 1) казки звірині; 2) казки
властиві; а) казки чудесні; б) казки легендарного характеру; в) казки-
новели; г) казки про дурного чорта або велетня; 3) анекдоти [4, c. 46].
Казки класифікуються також таким чином:

1) за формою організації художнього мислення – поетичні, прозові,
драматичні казки;

2) за адресним призначенням – казки для дітей, для дорослих, для
дорослих і дітей;

3) за автентичністю сюжету – казки оригінальні, художні перекази чи
переробки відомих сюжетів;

4) за жанрово-родовою приналежністю – казки-поеми, казки-балади,
казки-повісті, казки-п’єси тощо.
Комічне – одна з форм перебування людини у свободі та спосіб

позбутися серйозності, що властива буденній свідомості, схильній зводити
дріб’язкові цінності у ранг вищих, надавати їм глобального значення.
Поняття “комічне” походить від грецького “koikуs” – “веселий”, “смішний”.
Основними формами комічного, що склалися в історичному досвіді
реагування людства на негативні явища дійсності, є: сарказм, сатира, іронія
та гумор [3, c. 23].
Початки розробки комічного належать Платону та Аристотелю.

У  Давньому Римі  дослідником  комічного був Цицерон.  У  добу
Середньовіччя сміх перебуває поза межами офіційних сфер ідеології. Раннє
християнство засуджує сміх, вважаючи, що християнству подобає лише
серйозність. Питань комічного торкаються у своїх працях Р. Декарт,
Б. Спіноза, Т. Гоббс, Д. Юм [5, c. 45].
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Розглядають такі види комічного, як гумор, сатира, гротеск, іронія,
карикатура, пародія тощо. Подібне виділення видів комічного виникає від
змішування форм і прийомів комічного. Гротеск, карикатура, пародія
входять в техніку гіперболи і в сукупності становлять прийом деформації
явищ, характерів. Ось чому їх не можна вважати формами комічного.
Вони однаковою мірою служать і сатирі і гумору. Багато авторів у своїх
роботах розглядають такі види комічного, як гумор та іронія в єдиному
значенні [6, c. 70].
У відповідності з етимологією слова, гумор свідомо “норовливий”,

“суб’єктивний”, особистісно зумовлений, відзначений відбитком
“дивного” умонастрою самого “гумориста”. На відміну від власне
комічного трактування, гумор, рефлектуючи, налаштовує на більш
вдумливе, серйозне ставлення до предмету сміху, на осягнення його
правди, незважаючи на смішні дивні речі, – у цьому гумор протилежний
руйнівним видам сміху. У цілому гумор прагне до складної, як саме життя
оцінки, вільної від однобічних загальноприйнятих стереотипів [1].
Іронія – це особливий вид комічного і категорія естетичного

відношення, що відображає двоїстість смислу: видимого і прихованого.
Це обернене відношення, в якому за зовні позитивною формою оцінки
криється знущальний і викривально-заперечний зміст. Іронія укорінена в
культурі з часів античності, але особливо широкого застосування набуває
в добу Відродження у філософії гуманістів, згодом — у філософії та
естетиці Просвітництва і романтизму [1, c. 27].
Сатира – це гостра і знущальна форма емоційно-естетичного

відношення, що заперечує саму сутність предмета висміювання, а отже, і
його право на існування. Способом естетичного відношення є вияв
внутрішньої нікчемності явища через загострення його вад, гіперболізацію
(перебільшення), що акцентує риси недосконалості. Ідеал утверджується
засобами сатири через викриття “антиідеалу”.
Сарказм – це їдка і дошкульна іронія, що має на меті викриття явища

через знущання над ним, не залишаючи жодних ілюзій щодо його якостей.
Вона не лише боляче ранить, а й заперечує право явища на існування.
Естетична форма, в якій здійснюється заперечення, посилений контраст
між текстом і підтекстом, тим, що мається на увазі щодо сутності явища, і
тим, як ця сутність відкривається у способах її вираження. Отже, предметом
комічного є явища потворного та низького, які перемагають сміх, зокрема
такі його естетичні форми, як сатира та сарказм. Диференціація цих форм
надзвичайно важлива з огляду естетичної міри сміху. Адже невідповідність
міри здатна руйнувати духовно цінні явища. Відтак застосування естетичної
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міри сміху – це необхідна умова естетично визначеного ставлення до явищ
дійсності [1, c. 30].
У лінгвістиці комічне завжди було одним з предметів дослідження.

З часом розуміння людиною комічного змінюється, разом з тим
змінюються форми комічного та стилі авторів. Кожен окремий автор
використовує такі прийоми та засоби вираження комічного, що його мова
та стиль стають неповторними. Тож, “комічне – це категорія естетики, що
виражає у формі осміяння історично обумовлену (повну або часткову)
невідповідність даного соціального явища, діяльності та поведінки людей,
їх традицій і звичаїв об’єктивному плину речей і естетичному ідеалу
прогресивних громадських сил”. Комічне за своїм походженням, сутністю
та естетичною функцією носить соціальний характер. Його витоки беруть
основу в об’єктивних суперечностях суспільного життя. Комічне може
виявлятися по-різному: у невідповідності нового і старого, змісту і форми,
мети і засобів, дії та обставин, реальної сутності людини та її думки про
себе. Видом комічного є, наприклад, спроба потворного, історично
приреченого, нелюдського лицемірно зображати себе прекрасним,
передовим і гуманним. У цьому випадку комічне викликає гнівний сміх і
сатиричне, негативне ставлення. Комічна безглузда жага накопичення
заради накопичення, оскільки вона знаходиться в протиріччі з ідеалом
всебічно розвиненої людини .
Комунікативною установкою німецької народної побутової казки

з позиції автора є передача казкового повідомлення як суб’єктивної
інформації, що відображає сприйняття навколишнього світу, з метою:

1) забезпечити естетичний вплив на читача, апелювати до емоційної та
інтелектуальної сфер для прищеплення моральних норм;

2) спонукати читача/слухача до відповідної поведінки;
3) виразити власне ставлення до героїв та їхніх вчинків.
Казка – це єдність інформаційних та архетипічних характеристик. Однак,

німецька народна побутова казка не завжди відкрито демонструє
інформативність. Казка трансформує відношення між позначуваним та
позначеним і замінює їхню еквівалентність ілюзією інших відношень
(атрибутивності, причинності тощо). У нашому дослідженні множинність
цих відношень обмежується кількістю таксономічних рівнів у структурі
архетипу героя німецької народної побутової казки:

1) тип героя за характером здійснюваних дій;
2) атрибутивні характеристики героя;
3) належність до одного зі світів;
4) герой як втілення певної моральної ідеї;
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5) локалізація героя;
6) мотиви, що лежать в основі певних дій героя [7, c. 69].
 Комізм казок реалізується уже в комічній номінації дійових осіб казки.

Власні імена представлені в німецьких побутових казках основними
лексико-семантичними групами:

1) прізвиська людей (Doktor Allwissend, Bärenhäuter);
2) власне імена (die kluge Else, Katherlieschen);
3) назви-міфоніми (Tod, Gott);
4) зооніми (Fundvogel, Reinecke-Fuchs).
При називанні казкового героя його ім’я стає тематичним словом,

яке в різних казках може мати зовсім різні контексти. Так, наприклад,
чоловіче ім’я Hans, яке найбільш часто вживається в німецьких народних
казках, може бути співвіднесеним з різними референтами, які повністю
відрізняються один від одного своїми денотатами (так, герой казки
“Der Eisenhans” – це богатир, смілий і хоробрий; “Der Spielhans” –
запальний, веселий, безтурботний, але кмітливий і хитрий чоловік; “Hans
im Glück” – дурень). Таким чином, ім’я входить у текст семантично
порожнім, готовим прийняти будь-яке наповнення. Наповнення його
змісту відбувається поступово, за допомогою зображення дій, мови
персонажа, оцінки його здібностей, яка дається автором/розповідачем чи
іншими персонажами [8, c. 86].
У ролі героїв казок головним чином виступають:
1) кухарі, шевці, пастухи, слуги, купці, лікарі, пралі (Köchinnen,

Schneider, Hirtenjungen, Knechte, Kaufleute, Feldscherer, Doktoren,
Spinnerinnen);

2) селяни (Bauern), солдати (Soldaten);
3) злочинці (Räuber).
Що стосується побутових казок з елементам комізму, їх умовно можна

поділити на:
1) сатиричні, що висміюють людські вади, недоліки системи: “Der

Nagel“, “Die drei Faulen“;
2) гумористичні або розважальні казки: “Der gescheite Hans“, “Der

gute Handel“.
Побутові казки як твори відносно пізнього походження дещо відходять

фантастичного сприймання дійсності. Вони більш реалістичні, ніж чарівні
казки, але в них світ зображається крізь призму народного бачення та
розуміння. Переважна більшість цих казок виявляє гумористично-
сатиричне ставлення їх творців до життя, тому основними художньо-
стильовими засобами побутових казок є різноманітні прийоми комізму.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


33

До перспектив дослідження слід віднести вивчення таких питань:
- аналіз специфіки прояву комізму в німецьких народних казках

у співставленні з текстами українських казок;
- вияв особливостей перекладу мовних засобів комізму українською

мовою;
- вивчення характерних мовних засобів, що створюють комічний

ефект, на матеріалі інших різновидів німецьких народних казок.
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КОНТЕКСТУАЛЬНА ЕМОТИВНІСТЬ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ
 ЯК МАРКЕР ОЦІННОГО СПРИЙНЯТТЯ ПЕРСОНАЖУ

У ПРОЗІ Т. ГАРДІ

Машковська Н.О. (Житомир)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Онопрієнко Т.М.

У статті досліджуються контекстуальні особливості реалізації емотивного
потенціалу кольоропозначень у прозі Т. Гарді. Розкривається роль емотивно
навантажених кольоропозначень в оцінному сприйнятті персонажів.

Ключові слова: кольоропозначення, контекстуальна емотивність, персонаж.
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Машковская Н.А. Контекстуальная эмотивность цветообозначений как
маркер оценочного восприятия персонажа в прозе Т. Гарди. В статье
исследуются контекстуальные особенности реализации эмотивного потенциала
цветообозначений в  прозе  Т.  Гарди.  Раскрывается роль эмотивных
цветообозначений в оценочном восприятии персонажей.

Ключевые слова:  контекстуальная эмотивность,  персонаж,
цветообозначения.

Mashkovska N.O. Contextual Emotivity of Colour Names as a Marker of
Estimative Perception of the Personage in T. Hardy’s Prose. The article deals
with contextual peculiarities of realization of the emotive potential of colour names in
Thomas Hardy’s prose. The role of emotively charged colour names in estimative
perception of personages is studied.

Key words: contextual emotivity, colour names, personage.

Колір є важливим компонентом художнього простору, тому аналіз
колірної семантики допомагає проникнути у філософсько-світоглядну
концепцію автора. Проблема емотивності кольоропозначень неодноразово
привертала увагу багатьох дослідників (див. роботи А. Вежбицької,
Б.А. Базими, Р.М. Фрумкіної).
Актуальними залишаються питання про інформативну місткість

кольору, про його вплив на чуттєво-емоційну сферу людини. Науковий
інтерес викликає вивчення кольору як особливого ключа до розуміння
креативної, художньо-поетичної свідомості. При вивченні семантики
кольоропозначень у центрі уваги дослідників залишаються питання про
взаємодію колірної та емотивної інформації у процесі пізнання дійсності,
про місце кольоропозначень з емотивно-оцінним компонентом значення
в індивідуально-авторській картині світу.
Новизна дослідження полягає в інтегративному підході до вивчення

семантики та контекстуальних умов реалізації емотивно навантажених
кольоропозначень у текстовому просторі Томаса Гарді. Об’єктом
дослідження виступають кольоропозначення, що несуть додаткову
емотивну інформацію для більш адекватного оцінного сприйняття
персонажів у романах Томаса Гарді “Тесс з роду д’Ербервіллів” та “Джуд
Непомітний”. Предметом  дослідження є емотивний потенціал
представлених кольоропозначень і контекстуальні умови для його
реалізації .  Метою статті  є  вияв  комунікативно-прагматичних
особливостей емотивно навантажених кольоропозначень як маркерів
емоційно-оцінного сприйняття персонажу у прозі Томаса Гарді.
В антропоцентричній парадигмі філологічного знання актуалізуються

як категорія “образ автора”, так і категорія “літературний герой”, який
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виступає не просто як дійова особа у художньому світі, але і як
експлікатор ставлення до дійсності, до самого себе і до інших персонажів.
Персонаж твору можна вважати функціональною одиницею, що задіяна
у системі смислів всього художнього цілого і має власну смислову
цінність. Літературний персонаж – це серія послідовних проявів чи
нагадувань однієї особистості. Зображення його слів, дій, емоційних
станів, авторський аналіз – все це утворює певну єдність, що функціонує
у різноманітних сюжетних ситуаціях [2, c. 244].
Емотивність актуалізується в художньому творі за допомогою

включених у текст емоційно навантажених слів, фраз, речень, які прямо
або опосередковано вказують на характер авторських емоційних інтенцій
та моделюють імовірне емоційне реагування читача на текстову дійсність
[1, с. 123]. Одними з таких емоційно навантажених елементів є
кольоропозначення, емотивний потенціал яких реалізується лише за
певних контекстуальних умов.
Авторська увага у романах Томаса Гарді “Тесс з роду д’Ербервіллів”

та “Джуд Непомітний” сфокусована на трагічному характері, втіленому
в особистостях головних героїв, імена яких винесені у заголовки творів,
що свідчить про відступ власне середовища на другий план і концентрацію
уваги на психологічному аналізі особистості.
Роман “Тесс з роду д’Ербервіллів” має наступний підзаголовок:

“A pure Woman Faithfully Presented” (“Чиста жінка, правдиво зображена”).
Значеннєвою є прагматична заданість метафоричного епітета pure, що
виражена прикметником з імпліцитною семою кольору (pure – not mixed,
clean, morally good, about color – very clear and beautiful [4, c. 98]).
Метафоричне осмислення ознаки pure задає емоційно позитивний колорит
образу героїні, символізуючи її домінантну морально-естетичну якість
у романі.
Моральна чистота головної героїні роману виражається у романі

кольоропозначенням white (білий). Білий колір є символом чистоти,
радості, світла, добра. З номінацією pure корелюють такі якості білого
як прозорість, легка проникливість, блиск, відсутність домішків, наявність
його у всіх кольорів, світло, чистота [3, c. 181] Тесс з’являється читачу
оточена білим кольором: 1. This white shape stood apart… [6, c. 12].
2. …she had looked so soft in her thin white gown… [6, c. 13].
Проте для вираження емоційного стану Тесс білий колір набуває

негативного значення: sickly white [6, c. 231] – смертельно бліда, white
face [6, c, 231] – бліде обличчя, look so white [6, c. 329] – збліднути. Назви
ахроматичних кольорів (white, grey і black) та їхні похідні утворюють спектр
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номінацій на позначення вияву психофізіологічних реакцій на обличчі
з негативним забарвленням. Білий колір традиційно вважається
кольоровою метафорою на позначення сильних хвилювань і втоми, емоцій
злості та страху. Наприклад: 1. He did not answer; and, sickly white,
she jumped up [6, c. 229]. 2. Terror was upon her white face as she saw it
[6, c. 230]. У першому прикладі спостерігаємо сильне хвилювання героїні,
а в другому контекстуально реалізується негативна емоція terror (жах).
Інтерес до пізнання сутності людини Томас Гарді реалізує і у романі

“Джуд Непомітний”. Атрибутивна метафора “непомітний” (obscure)
свідчить про емоційне ставлення автора до зображуваного персонажу
і задає у візуальному плані ахроматичний колорит авторського бачення
персонажу (obscure – not clearly expressed, not important, of a colour –
not sharply defined, dim or dingy [4, c. 1045]). Колірна сема obscure
представлена на імпліцитному рівні і реалізує такі значення як темний,
безбарвний, непомітний. Непомітність Джуда пов’язана з його
походженням і постійно розкривається у комунікативних ситуаціях, де
на нього не звертають уваги.
Непомітність Джуда часто підкреслюється кольоропозначенням pale,

яке також виражає контекстуально обумовлені негативні емоції
героя: 1.”What?” he asked, turning pale. “Not ... ?” [5, c. 51]. 2. “…as he
sank back ghastly pale…” [5, c. 394]. У наведених прикладах спостерігаємо
актуалізацію таких емоційних станів як здивування, страх, відчай.
Отже, у ході дослідження ми дійшли наступних висновків: винесена

у заголовок атрибутивна ахроматична характеристика набуває на
текстовому рівні статусу ключової метафори, що експлікує як емоції
головного героя, так і  його домінантні  риси. Представляючи у
максимально згорнутому вигляді основну ідею роману, вона притягує
до себе інші мовні одиниці, надаючи таким чином образу персонажу
амбівалентний характер. У текстовому просторі Томаса Гарді колір
виступає своєрідним  маркером  емоційно-оцінного сприйняття
персонажу.
Перспективи даного дослідження полягають у більш комплексному

вивченні контекстуальних умов актуалізації емотивного потенціалу
колірних приорітетів автора та місця, яке вони посідають в індивідуально-
авторській картині світу.
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Це дослідження присвячено вивченню жанрової своєрідності англомовного
юридичного дискурсу на основі художніх творів британських та американських
авторів.
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Москвина М.В. Специфика жанров англоязычного юридического
дискурса. Данное исследование посвящено изучению жанрового своеобразия
англоязычного юридического дискурса на основе художественных произведений
британских и американских авторов.
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Moskvina M.V. The Specificity of English Law Discourse Genres. This
research is dedicated to the study of the specificity of English law discourse genres on
the basis of the literature works of British and American authors.

Key words: discourse, genre, law discourse.

Актуальність цього дослідження полягає у тому, що юридичний
дискурс вимагає ретельного серйозного дослідження, тому що його
домінанти – тексти юридичних документів є поштовхом у соціально-
правовому розвитку суспільства.
Об‘єктом дослідження є англомовний юридичний дискурс як втілення

комунікації у професійній сфері, а також його основні жанри.
Предметом дослідження є юридичні жанри в англомовному дискурсі.
Мета дослідження у тому, щоб дослідити особливості реалізації жанрів

юридичного дискурсу в англійській мові на прикладах творів художньої
літератури.
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Наукова новизна полягає у тому, що розглядаються особливості
юридичних жанрів, які не були раніше досліджені у наукових роботах.
У цьому дослідженні ми спиралися на визначення Є.А. Кожемякіна,

який під юридичним дискурсом розуміє діяльність, що регламентується
визначеними історичними і coціoкультуpними кодами (традиціями),
a також утворює зміст; вона спрямована на формулювання норм, правове
закріплення (лeгітимізaцію), регулювання і контроль суспільних відносин
[1, с. 384]. Ми зазначили, що жанр визначається як форма соціальної
взаємодії або діалогу, поміщеного в умови конкретної ситуації спілкування
[2, с. 34–39]. Та ми проаналізували декілька жанрів юридичного дискурсу,
наприклад, жанр розслідування кримінальної справи, де активно
використовуються методи юридичної і, зокрема, кримінальній психології.
Наприклад, нерідко використовується конвергенція в тексті слів, що
номінують емоційну напругу: “huge and horrible spider” (Chesterton G.K.
“The Doom of the Darnaways”).
Для відображення складні емоції,  що охоплюють учасників

кримінального розслідування, використовуються ланцюжки уточнюючих
номінацій:

“I was paralysed with fear and amazement” (A.С. Doyle, “The Terror Of
Blue John Gap”).
“I have gone through a terrible shock both to mind and body, arising
from such an experience as has seldom befallen a human being before”
(A.C. Doyle, “The Terror Of Blue John Gap”).
У ході розслідування кримінальної справи допускається, що страх навіть

може бути причиною смерті:
“It is my belief that she died of pure fear and nervous shock, though what
it was that frightened her I cannot imagine” (A.С. Doyle, “The Speckled
Band”).
Іноді страх персоніфікується, тобто образно переосмислюється як

щось здатне до самостійного існування, пересування, агресивної дії,
наприклад, в оповіданні A. Кoнaн-Дoйля “The Terror Of Blue John Gap”:

“Of it,” said he, with a jerk of his thumb towards the black vault, “of the
Terror that lives in the Blue John Cave” (A.С. Doyle, “The Terror Of Blue
John Gap”).
“Then a great terror surged over me” (A.С. Doyle, “The Terror Of Blue
John Gap”).
“Terror which dwells in the Blue John Gap has passed never to return”
(A.С. Doyle, “The Terror Of Blue John Gap”).
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У жанрі судового вироку присутня велика частка емоційності, що
дозволяє говорити o реалізації в них суддями сторони “суддя звичайна
людина” [4, с. 146–147]. Вирок суду є “фінальним акордом”, кінцевою метою
судового процесу, на досягнення якої і були спрямовані процесуальні дії
учасників. Відбувається дозвіл конфлікту: конфлікту між правопорушником
і державою, що контролює дотримання правових норм у суспільстві.
Автором цього жанру є суддя, a адресатом є як присутні в залі суду
учасники процесу, так і суспільство в цілому. Судді посилаються на власну
думку, почуття, досвід, виражають особисте відношення до вердикту,
винесеному присяжними, описують злочину не тільки з правовий, але і з
загальнолюдської точки зору:

“The time has now come for me to pass sentence upon you for these
wicked, wicked crimes <…> The sheer wickedness of what you have
done defiesdesc ription and isshocking beyond belief... You have not
shown the slightest remorse or contrition for any of your evil deeds and
you have subjected the family and friends of each of your victims to the
agony of having to relive in this Court in public the tragedy and grief
which you visited upon them” (Shipman 2000).
Вирок як жанр судового процесу характеризується високим ступенем

інституціональної обумовленості, що сприяє реалізації в них суддею ролі
учасника драматичного дійства.
У жанрі промови захисника для більш ефективного впливу на

учасників судового процесу використовується стилістичний прийом
переконання з таким стилістичним, як контактовстановлююче питання, –
з метою “розташувати” до себе суддю і судових слухачів:

“…and every man in this court would have deemed it an act worthy of
reward, rather than punishment” (J. Grisham).
Для здійснення навмисного впливу захисник може удатися до іронії,

спрямованої на те, щоб змусити суддю і судових слухачів засумніватися в
істинності позиції державного обвинувача і їх власної думки по цій справі:

“So, Your Honor, if you decide at this hour that in the service of your
country …I should be sent in prison, then I go, knowing that the onward
march of the progress will still keep on, and eventually, my aim, and my
goal, and my deal will be achieved... ” (J. Grisham).
Промова захисника містить навмисний вплив і намір звернути увагу

суду на ті обставини і факти в справі, що сприяють винесенню вироку або
помірного покарання за зроблене діяння.
У відповідності з поняттям про адвокатську етику захисник у суді

виступає захисником підозрюваного і зобов’язаний цілком підтримувати
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його позицію у відношенні до пред’явленого йому судом обвинуваченню,
незважаючи на свої внутрішні переконання. Захисник може і не розділяти
точку зору cвoгo підзахисного, але в будь-якому випадку повинний
відстоювати її у суді. Захисна промова прямо пов’язана із проблемою
вираження експліцитної й імпліцитної думки захисника [2, с. 34–35].
Експліцитна думка повинна нести в собі позитивну оцінку aдвoкaтa

діянням його підзахисного, незважаючи на той факт, що імпліцитна думка
по даному питанню може бути негативною. У даному випадку можна
звернути увагу на умови реалізації експліцитної й імпліцитного думок
захисника [3, с. 272].
Отже, можна зробити висновок, що у якості критеріїв класифікації

жанрів юридичного дискурсу ми розглядаємо статусні характеристики
учасників дискурсу і характер діалогічних зв’язків між цими учасниками,
a також зафіксовані в сценарних послідовностях події [3, с. 272].
У розглянутих жанрах юридичного дискурсу – “розслідування карних

злочинів”, “судовий вирок”, “промова захисника” використовуються різні
лексичні, морфологічні, синтаксичні і семантичні засоби для досягнення
в мові чіткості й однозначності. Метою жанру юридичного дискурсу
“розслідування карних злочинів” є психологічний вплив на злочинця,
виховний вплив на непрямих учасників дискурсу [5, с. 9-18]. Метою жанрів
“судовий вирок” і “промова захисника” є виховний, психологічний вплив
як на учасників судового засідання, так і на присутніх у судовому залі або
читачів документів, законів.
Таким чином, джерелом юридичного дискурсу є професіонали-юристи,

що породжують його, з огляду на особливості організації суспільства.
Мовленнєві засоби, що використовуються під час реалізації

аналізованих жанрів юридичного дискурсу, – це комплекс засобів,
характерних для юридичного тексту, що забезпечують передачу інформації
реципієнтові (будь-якій дорослій особі держави). Основним засобом
спілкування в таких групах виступає професійна лексика – мова
професійних груп, що відображає їх соціальну функцію.
Члени групи, як і сама група, співпрацюють з іншими членами

суспільства, з іншими професійними групами. Комунікація виступає
засобом об’єднання окремих осіб у колективи і засобом створення і
підтримки особливих рис того чи іншого колективу.
Перспективою роботи може стати подальше вивчення інших жанрів

юридичного дискурсу для розгляду лінгвістичних особливостей у цій
сфері.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ СВІТСЬКОЇ БЕСІДИ

Мураєнко І.С. (Харків)
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У рамках дослідження розглянуто світську бесіду як різновид одного з типів
фатичного спілкування та еволюцію мовленнєвого жанру „світська бесіда” в
англійській мові, а саме культурно-історичні передумови формування і розвитку
жанру світської бесіди та еволюційні особливості світської бесіди під час основних
етапів її розвитку.

Ключові слова: еволюція, культурно-історичні передумови, мовленнєвий
жанр, світська бесіда, фатичне спілкування, формування і розвиток.

Мураенко И.С. Эволюция жанра светской беседы. В рамках исследования
рассмотрена светская беседа как разновидность одного из типов фатического
общения и эволюция речевого жанра „светская беседа” в английском языке, а
именно культурно-исторические предпосылки формирования и развития жанра
светской беседы и эволюционные особенности светской беседы во время основных
этапов ее развития.

Ключевые слова: культурно-исторические предпосылки, речевой жанр,
светская беседа, фатическое общение, формирование и развитие, эволюция.

Muraenko I.S. Evolution of the small talk genre. The research presents small
talk as a variation of one of the types of phatic communication and the evolution of
“small talk” speech genre in English, namely cultural-historical background of the
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formation and development of the small talk genre and evolutionary features of small
talk during the main stages of its development.

Key words: cultural-historical background, evolution, formation and development,
phatic communication, small talk, speech genre.

Проблема організації комунікативних процесів актуалізується в силу
змін,  що виникають у світовому суспільстві .  Глобалізація та
інформатизація стимулюють науку XXI століття глибше досліджувати
багатомірний феномен – комунікацію у всіх її проявах [3; 4]. Світська бесіда
як різновид фатики, направленої на встановлення та розвиток контакту,
яка включає теми загальнолюдського й нейтрального характеру, уникає
тем-табу і характеризується дружелюбністю, спокоєм і нейтральністю,
представляє інтерес для вивчення, так як ступінь досліджуваності даного
жанру недостатній.
Актуальність дослідження визначається підвищеним інтересом до

регулювання вербальної комунікації, а також відсутністю на сьогоднішній
день досліджень, предметом яких є вивчення історичного розвитку
світської бесіди, а саме, – еволюції жанру. Об’єктом роботи слугує світська
бесіда як різновид одного з типів фатичного спілкування. Предметом
дослідження є еволюція мовленнєвого жанру „світська бесіда” в англійській
мові. Мета роботи полягає у висвітленні характеристик та особливостей
еволюції жанру „світська бесіда”.
Дослідження передбачає рішення таких задач:
1. Охарактеризувати світську бесіду як мовленнєвий жанр.
2. Проаналізувати лінгвістично-прагматичні характеристики світської
бесіди.

3. Визначити лінгвокультурні особливості англомовних мовців.
4. Розглянути культурно-історичні передумови формування і розвитку
жанру світської бесіди.

5. Охарактеризувати еволюційні особливості світської бесіди під час
основних етапів її розвитку.

Наукова  новизна  дослідження полягає в  тому,  що вперше
проаналізована еволюція мовленнєвого жанру світської бесіди,
починаючи з XVI століття.
Досліджуючи жанровий простір комунікації, описуючи ті або інші

мовленнєві жанри, учені-лінгвісти не тільки виявляють їх системні
і структурні закономірності, не просто вивчають мовленнєвий матеріал
цих феноменів мови, вони входять у простір цінностей світової
і національної культури. Таким чином, жанри мови сприймаються
як складова частина єдиного метатекста культури [6].
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Світськість утілює собою певні культурні традиції – з’єднання етичних
і естетичних норм поведінки в суспільстві, що культивуються від покоління
до покоління. Стиль поведінки світської людини визначають люб’язність,
природність, бездоганний смак, спокійний тон, стриманість манер
і самовладання. Світську бесіду можна визначити як взаємно приємну,
ні до чого формально не зобов’язуючу розмову на загальні теми, основна
мета якої – провести час зі співрозмовником, залишаючись з ним
у вербальному контакті [1].
Можна виділити такі соціально-комунікативні функції світської бесіди:
- демонстрація готовності до спілкування;
- визначення різних типів компетенцій співбесідника та його
соціального статусу;

- фатичний вступ перед майбутньою бесідою на серйозні теми;
- формування, розвиток та підтримання дружніх або доброзичливих
відносин;

- ввічлива форма завершення бесіди [5; 7].
Жанр світської бесіди виявляє як ознаки непланованої непрямої

комунікації, так і ознаки планованої непрямої комунікації [1]. Тому
доцільним представляється довести, що комунікативний простір світської
бесіди представляє поле для реалізації національної культури в цілому,
і мовної культури у високих її проявах зокрема.
На формування і розвиток світської бесіди певний вплив зробили

соціально-історичні передумови. Головним чином, вони виявлялися в
розвитку освіти, економічному розвитку Великобританії, розвитку
демократії та ін. [2].
Аналіз художньої літератури дозволяє говорити про існування світської

бесіди як специфічного жанру у XVI-XVII столітті. Її існування визнавали і
самі мовці того часу, про що свідчать зауваження Шекспіра, вкладені у
промову його героя Фоконбріджа. Характерними особливостями світської
бесіди у зазначений період були такі її складові як тривалий обмін
люб’язностями (напр.: honoured, most dear, excellent good, sweet), завірення
у відданості (at your service, sir), після чого йшло формальне запитання,
спрямоване на запрошення до бесіди (How dost thou, Guildenstern? Ah,
Rosencrantz! Good lads, how do ye both? Shakespeare, “Hamlet”). В залежності
від ступеню знайомства мовців, їх настрою, емоційного стану, прагматичних
установок тощо подальший розвиток бесіди міг розвиватися в різних
напрямках. Вона могла залишатися формально-світською, переходити на
інші стадії розвитку – жарти, філософська бесіда, серйозне обговорення
питань, важливих для мовців або бути жартівливо-іронічною балаканиною.
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У XVIII – початку XIX століття на початку бесіди тривалий обмін
люб’язностями, прийнятий у XVI-XVII столітті змінився тривалим
висловленням радощів від зустрічі. Підтримувати світську бесіду
вважалося обов’язком кожної людини з вищого світу, як це помітила
героїня роману Дж.Остін „Гордість і упередження”:

“... One must speak a little, you know. It would look odd to be entirely
silent for half an hour together…”.
Оцінні епітети продовжували бути поширеними, проте тепер вони

стосувалися не тільки особистості співбесідника, але й теми бесіди.
Популярною темою підтримання бесіди у вищому світі були розмови на
загальнолюдські теми філософського характеру.
У вікторіанську добу теми бесіди стали менш філософськими. Вони в

більшій мірі, ніж у попередній період,  були звернені  до особи
співрозмовника, проте настільки, наскільки це дозволяли правила
пристойності. Популярними серед молоді та друзів були бесіди „ні про
що”, але вони носили змагальний характер і були, свого роду, змаганням
у дотепності. Оцінні епітети залишаються поширеними, більше того, стали
популярними слова-інтенсиви різних частин мови. Велика кількість оцінних
слів призводила до того, що сам об’єкт, про який йшлося, був навіть
переоцінений. Використовувати їх вимагала ввічливість, наприклад:

“Dearest Ernest and dearest Albert are so grown up in their manners, so
gentle, so kind, so amiable, so agreeable, so very sensible and reasonable,
and so really and truly good and kind hearted” (The Girlhood of Queen
Victoria).
 Крім того, світська бесіда мала бути „витонченою”, прикрашеною.

Набувають поширення компліменти – зовнішності людини та її способу
життя.
У XX столітті „прикрашення” мови під час світської бесіди ще

традиційно допускалося, але поступово починало здаватися недоречним.
Світській бесіді стала притаманна ще більша стриманість, не допускалося
обговорення приватного життя малознайомих співрозмовників, окрім
випадків, коли бесіда йшлася між близькими людьми [8]. Теми світських
бесід були переважно нейтральними – обговорення погоди, страви, що
подали за столом, загальні інтереси тощо. Це допомагало підтримувати
бесіду між малознайомими людьми різного віку, різної освіти та таких, що
мали різні інтереси, наприклад:

“The food was delicately flavored and included a soup that Jennie learned
from someone’s casual comment was black turtle, roast lamb fragrant
with rosemary, and beets cut into rosebuds” (“Blessings”, B. Plain).
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Традиційно продовжували використовуватися компліменти
співрозмовнику. Тон відповіді на них мав бути стриманим, наприклад:

“That’s a nice dress. I like the style. – I made it myself.” (J. Galsworthy)
Отже, у нашому дослідженні було проаналізовано формування, а також

основні етапи розвитку мовленнєвого жанру світської бесіди в англійській
мові. Практичний аналіз художніх джерел дозволив підтвердити гіпотезу
про те, що на еволюцію світської бесіди впливали соціальні та історично-
культурні фактори розвитку англійського суспільства. Світська бесіда, що
зародилася у XVI ст., досягла свого розквіту у XVIII ст., втративши свої
попередні характеристики у XIX–XX ст., що пояснюється зникненням
поняття “світського суспільства”. Так, змінився емоційно-забарвлений тон
бесіди, використовувалось менше оцінних епітетів та слів-інтенсивів, теми
розмови світської бесіди стали більш нейтральними. Історично сталими
протягом XVI-XX ст. є такі особливості світської бесіди, як обмін
люб’язностями, жартівливий характер, спроба підтримання доброзичливих
відносин із співрозмовником.
Перспективою розвитку роботи є поглиблений аналіз сучасного явища

мовленнєвого жанру світської бесіди.
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УДК 811.112.2’367.628

ВИГУКИ ЯК ІНДИКАТОРИ ЕМОТИВНОГО ДИСКУРСУ

Орешич В.В. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Безугла Л.Р.

У  статті  розглядається роль вигуків як індикаторів  сучасного
німецькомовного емотивного дискурсу. Вигук використовується для реалізації
іллокутивної сили емотивності у мовленнєвих актах емотивах, у яких вона
є провідною, та асертивах, директивах, квеситивах, комісивах і контактивах
із супутньою емотивністю.

Ключові слова: вигук, емотивність, емотивний дискурс, іллокуція,
мовленнєвий акт.

Орешич В.В. Междометия как индикаторы эмотивного дискурса.
В работе рассматривается роль междометий как индикаторов современного
немецкоязычного эмотивного дискурса. Междометие используется для
реализации иллокутивной силы эмотивности в речевых актах эмотивах, в которых
она является ведущей, и ассертивах, директивах, квеситивах, комиссивах и
контактивах с сопутствующей эмотивностью.

Ключевые слова: иллокуция, междометие, речевой акт, эмотивность,
эмотивный дискурс.

Oreshych V.V. Interjections as indicators of the emotional discourse. The
article deals with the role of interjections as indicating devises of modern German
emotive discourse. The interjection is used for the realization of emotive illocutionary
force in emotive speech acts, where the emotive illocution is the leading, and in
assertive, directive, quesitive, kommissive and contact speech acts with accompanying
emotivity.

Keywords: emotive discourse, emotivity, illocution, interjection, speech act.

Звернення до антропоцентричних аспектів мови й мовлення необхідно
передбачає дослідження вигуків  – частини мови,  значення якої
безпосередньо пов’язано з суб’єктом, що цю мову використовує. Існує
значна кількість наукових доробок, присвячених аналізу частиномовних,
етимологічних, семантичних і прагматичних характеристик вигуку [1; 2;
4; 5; 7; 9; 10]. Проте, комплексне дослідження дискурсивної реалізації
вигуку з позицій новітньої когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики
дотепер не було здійснене. Актуальність теми роботи визначається
відповідністю когнітивно-дискурсивній парадигмі, що акцентує ментальні
параметри комунікації  та висвітлює питання комунікативного
застосовування мовцями мовних і мовленнєвих засобів.
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Мета статті – схарактеризувати дискурсивно-прагматичні властивості
вигуків як індикторів емотивного дискурсу. Відповідно до мети, об’єктом
дослідження є дискурсивні фрагменти сучасного німецькомовного
діалогічного дискурсу, які містять вигуки, що досліджуються на предмет
їх дискурсивно-прагматичних властивостей у дискурсі, який розглядається
як емотивний. Матеріалом слугували твори німецькомовної художньої
літератури, персонажне мовлення яких є наближеним до розмовного.
Вигук – це частина мови, яка становить незмінні, морфологічно не

членовані слова і словосполучення, що дорівнюють односкладним
реченням і слугують для вираження відчуттів (радість, здивування,
обурення, роздратування, злість, біль, огида, подив і ін.). Вигуки не
змінюються по родах і по числах, а також не є ні повнозначною, ні
службовою частиною мови, вони тісно пов’язані із звуконаслідуванням і
виступають як слова-сигнали [5, с. 12]. Значення вигуків акталізується у
дискурсі, де вони набувають різних іллокутивних смислів.
Під дискурсом розуміють інтегральний феномен, комунікативну

діяльність, яка протікає в широкому соціокультурному контексті; вона є
сукупністю процесу й результату, характеризується лінгвальними й
позалінгвальними ознаками та передбачає зануреність мовних висловлень
у широкий комунікативний контекст [8].
Зважаючи на важливість емоційного боку мовленнєвого спілкування,

серед різноманітних видів дискурсу виділяють емотивний дискурс як
особливе мовлення, що відбувається задля вираження емоційного стану
суб’єкта, а також його емоційно-оцінного ставлення до явищ дійсності [6].
Провідна категорія емотивного дискурсу – емоції, які у психології
класифікуються на негативні (радість, задоволення та інші), позитивні (гнів,
відраза, обурення та інші) й амбівалентні, тобто такі, що можуть бути як
позитивними, так і негативними (подив, здивування) – аксіональність емоції
визначається її значенням для адаптації індивіда в конкретній ситуації:
емоція як допомога чи емоція як перешкода [3, с. 39].
Емотивний дискурс формуєтся мовленевими актами з іллокутивною

силою емотивності. Серед них виділяємо емотиви, у яких емотивна ілокуція
є провідною, та асертиви, директиви, квеситиви, комісиви й контактиви із
супутньою емотивністю. Вигук виступає при цьому індикатором як
емотивного мовленнєвого акту (первинного або вторинного), так і
емотивного дискурсу в цілому.
Вигуки можуть реалізовувати мовленнєвий акт як самостійно, так і у

комплексі з іншими вербальними засобами, наприклад:
(1)Marina: 20 Jahre.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


48

Frankie: Hm?!
Marina: So lange ist es her.
Frankie: 20? Gibt es das?
Marina: Ich war vierzig. (Bauersima)

(2)Herr Kühn: Was noch?
Dr. Lodenhuber: Ihre Lungen möchte ich auch noch abhorchen.
Machen Sie aber zuerst bitte Ihren Mund auf! Hm! Danke!
Herr Kühn: Was fehlt mir, Herr Doktor
Dr. Lodenhuber: Nichts Schlimmes. Aber Sie haben eine ziemlich starke
Erkältung. (Deutsche Umgangssprache)
Вважається, що вигуки функціонують а) у контексті експресивних

мовленнєвих актів або б) у контексті директивних мовленнєвих актів [5,
с. 12]. Проте, наш матеріал дозволив виділити мовленнєві акти, реалізовані
вигуками, з іллокуцією не тільки асертива та директива, але й квеситива,
комісива й контактива.
В мовленнєвих актах асертивного типу провідною ілокуцією є

повідомлення або констатація, а у якості супутньої – вираження певних
емоцій, тобто мовець повідомляє адресатові інформацію в емоційно
збудженому стані, наприклад:
(3)  Eine andere Handmelodie erklingt. Ebenfalls in Graus Tasche.

Victoria: Oops! Das ist mein Handy! Lacht.
Marina: Okay. Okay. Polizei.
Klaus: Das ist unglaublich. Habt ihr das geahnt? Die Polizei. Ich hab
nichts bemerkt! Nichts! Ihr habt eure Methoden ziemlich perfektioniert,
in letzter Zeit.
Marina: Können Sie sich denn ausweisen?
Grau: Wir haben auf solchen Mission keine Ausweise dabei. Aus
Sicherheitsgründen. (Bauersima)
Директивні мовленнєві акти мають на меті виражати спонукання

адресата до дії, яке може бути виражене у різний спосіб, у тому числі
емоційно, наприклад:
(4)Das halt’ ich gar nicht aus!... Pst! Keinen solchen Lärm, nicht mit dem

Säbel scheppern – die Leut’ nicht in der Andacht stören – so!
(Schnitzler)
У разі комісива мовець бере зобов’язання зробити дію у майбутньому,

яке може здійснюватись у супроводі емоцій, наприклад:
(5)Victoria: Könntest du mich küssen, kurz mal?

Nico: Ah…
Nico küßt sie kurz mal. (Bauersima)
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У разі мовленнєвих актів квеситивного типу мовець, маючи когнітивний
дефіцит щодо певного стану речей, спонукає адресата ліквідувати цей
дефіцит, давши відповідь. Найчастотнішою супровідною емоцією
квеситивів  є здивування певним  станом  речей,  яке зумовлює
перепитування, наприклад:
(6)„Ha!“, rief der große Zauberer Zwackelmann, „wirklich? Ein

Dienstbote? Ist er aber auch dumm genug?“ (Preußler)
Мовленнєві  акти контактиви передбачають іллокутивну силу

встановлення, підтримання або розірвання контакту з адресатом яке теж
може проходити емоційно, наприклад:
(7)Da sprach es aber mit sanfter, beinahe klagender Stimme von unten herauf!

Ach! la Martiniere, ich weiß ja, daß Ihr es seid, liebe Frau, so sehr Ihr
Eure Stimme zu verstellen trachtet. (Goethe)
Один і той же вигук може виражати різні емоції. Приміром, вигук Ach!

у наступних дискурсивних фрагментах виражає втому, гіркота, каяття:
(8)  Die Martiniere prallte drei Schritte zurück, Baptiste sank mit einem

dumpfen Ach! halb in die Knie. (Goethe)
(9)Die Seelen, denen ich die ersten sang;

Zerstoben ist das freundliche Gedränge,
Verklungen, ach! der erste Widerklang (Goethe)

(10) „Ach, rede nicht!“ wehrte Goldmund ab. „Ich wollte sagen: nicht das
bißchen Ungehorsam war es, das mein Gewissen belud“. (Hesse)
Таким чином, у німецькомовному діалогічному дискурсі вигук

використовується для реалізації іллокутивної сили емотивності (вираження
емоцій) у мовленнєвих актах емотивах, у яких емотивна ілокуція
є провідною, та асертивах, директивах, квеситивах, комісивах і контактивіх
із супутньою емотивністю. У такий спосіб вигук виступає у якості
індикатору, емотивного дискурсу.
Перспективним вважаємо дослідження когнітивних засад реалізації

мовленнєвих актів за допомогою вигуків.
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ДИСКУРСИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ АДРЕСАТА:
ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ

Пахомова О.В. (Харків)
Науковий керiвник: докт. філол. наук, проф. Солощук Л.В.

У роботі розглядаються вербальні і невербальні реакції адресата. Описуються
структурні, функціональні та лексичні особливості вербальних і невербальних
реакцій адресата.

Ключові слова: адресат, вербальна комунікація, невербальна комунікація.
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Пахомова Е.В. Дискурсивная компетенция адресата: вербальные и
невербальные аспекты. В работе рассматриваются вербальные и невербальные
реакции адресата. Описываются структурные, функциональные и лексические
особенности вербальных и невербальных реакций адресата.

Ключевые слова: адресат, вербальная коммуникация, невербальная
коммуникация.

Pakhomova O.V. Discoursive Competence of Addressee: Verbal and Non-
verbal Aspects. In this work verbal and nonverbal reactions of addressee are observed.
Structural, functional and lexical peculiarities of verbal and nonverbal reactions of
addressee are described.

Key words: addressee, nonverbal communication, verbal communication.

Робота присвячена дослідженню вербальних і невербальних реакцій
адресата. Актуальність дослідження визначається необхідністю та
зацікавленістю вивчення ролі адресата у процесі комунікації, тому що ця
роль є однією з складових комунікації як інтегрального феномена. Мета
роботи полягає у визначенні особливостей комунікативних реакцій
адресата в англомовному діалогічному дискурсі. Завдання полягають
у визначенні ролі адресату в спілкуванні, виявленні функціонально-
прагматичних характеристик вербального та невербального аспектів
в  англомовному діалогічному дискурсі ,  виділенні  різновидів
комунікативної компетенції у рамках англомовного діалогічного дискурсу,
проведенні аналізу функціонування вербальних та невербальних
компонентів комунікації в англомовному діалогічному дискурсі. Об’єктом
дослідження є діалогічні фрагменти, які містять вербальні та невербальні
компоненти комунікації. Предметом дослідження є типологія, структура,
функції та особливості адресату в англомовному діалогічному дискурсі у
ракурсі  взаємодії  у його комунікативній діяльності вербальних
і невербальних аспектів спілкування. Матеріалом дослідження слугували
діалоги з вербальними і невербальними компонентами комунікації.
Новизна роботи полягає у дослідженні невербальних реакцій адресату.
Вербальна комунікація для людини є основним і універсальним

способом спілкування. Будь-який спосіб взаємодії може бути виражений
засобами мови.Комунікативна функція є однією з найважливіших функцій
мови. До числа вербальних засобів відноситься як усна, так і письмова
різновиди мови [2, с. 15]. Мовленнєве повідомлення, яке виходить від мовця
у вигляді звукової форми, досягає слухача та викликає у відповідь наступне
висловлення. Це свідчить про те, що коли мовець вдається до використання
мови, він відразу протиставляє собі іншу особу, яким би не був ступінь
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присутності цієї особи. Будь-який акт висловлення є експліцитно або
імпліцитно зверненням  до кого-небудь,  він постулює наявність
співрозмовника. До того ж, в акті висловлення мова використовується для
співвідношення з дійсністю. Тобто мовець установлює за допомогою
висловлення якесь співвідношення, референцію з реальним світом, а у
партнера створюється можливість встановити тотожну референцію – в
тій прагматичній злагодженості ,  яка робить із кожного мовця
співрозмовника [1,  с. 312–314].
Невербальний код є провідним серед інших семіотичних кодів, який за

комунікативним потенціалом може дорівнювати коду вербальному.
Невербальні компоненти здатні не тільки передавати пропозиціональне
значення, але й виступати операторами дискурсу, прояснюючи природу
зв’язків між одиницями інформації й таким чином забезпечуючи їхню
належну семантичну інтерпретацію у процесі комунікації, яку можна
характеризувати як полікодову, адже полікодовість – це семіотична
комплексність сучасного комунікативного процесу,  інтеграція у
комунікативне ціле вербальних, візуальних, аудіальних та інших компонентів
[3, с. 5]. Реалізація невербальних компонентів комунікації можлива тільки
у процесі спілкування і лише за умови наявності двох або більше мовців.

Невербальна комунікативна поведінка – сукупність норм і традицій,
що регламентують вимоги до використовуваних у процесі спілкування
невербальних знаків (мови рухів тіла – жестам, міміці, погляду, позам,
руху, фізичного контакту в ході спілкування, сигналам дистанції, вибору
місця спілкування, розташування щодо співбесідника та ін.), а також
включає сукупність симптомів, станів, ставлення до співрозмовника і
сукупність комунікативно значущих соціальних символів, характерних для
даного соціуму [4]. Психологи стверджують важливість ролі невербальних
засобів у спілкуванні: більше 55% інформації ми отримуємо від
співрозмовника завдяки “мові тіла”. Людське тіло в цьому випадку
виступає головним інструментом самовираження і передачі необхідної
інформації співрозмовнику.
Кінесичні, просодичні або проксемічні компоненти, що залучаються

до процесу діалогічного спілкування, не є простим набором рухів тіла,
обличчя або голосу. Невербальні компоненти комунікації можуть містити
інформацію про ставлення мовця до адресата, про те, як мовець оцінює
свій соціальний статус відносно статусу адресата, про те, які почуття
мовець має до адресата. Адресант по суті приписує невербальним
компонентам комунікативне значення залежно як від своїх індивідуально-
особистісних характеристик відносно перманентного (соціальний статус,
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вік, стать, освіта, професія) та ситуативного характеру (настрій, ставлення
до партнера, подальші наміри стосовно нього тощо), так і від індивідуально-
особистісних характеристик адресата [3].
Адресат, у свою чергу, трактує невербальні компоненти адресанта

залежно від своїх індивідуально-особистісних характеристик та знання про
свого комунікативного партнера [4, c.5]. Схильність адресата бачити в
невербальній поведінці адресанта певні особливості, які є значущими для
нього, і не помічати інших веде до ускладнення комунікативного процесу.
На відміну від знаку вербального, функціонування знаку невербального

залежить від обох мовців і набуває значення лише в процесі взаємодії у
зв’язку з мультимодальним характером невербальних знаків, аналіз яких
ми проводимо у межах теорії дискурсивної взаємодії різних кодових систем
[3]. Таким чином, вербальна і невербальна комунікація не можуть існувати
окремо. Акт вербальної комунікації – це діалог, що складається з
промовляння та слухання. Вербальна сторона спілкування є в мові, на
якій здійснюється комунікація. І реакція адресата може бути різною на
різних етапах та в різних ситуаціях. Наприклад, якщо відразу після
привітання адресант повідомляє будь-яку гарну новину або вітає з чимось,
подальше спілкування буде йти в дружній тональності, це може привести
до комунікативного успіху.:

Hi! Congratulations.
You were great,Torrance.
Whoa, nice check.
I just want to say, captain to captain, I respect what your guys did out
there.
Your guys were good.
Thanks. You were better (Bring it on).
Простота/складність створення та  сприйняття невербальних

компонентів комунікації .  Невербальні  компоненти комунікації
сприймаються зором (візуально)/аудіально. У процесі комунікації можуть
траплятися перешкоди в зорово-аудіальному каналі  сприймання
невербальних компонентів, у результаті чого адресат не встигає
зафіксувати значущий кінесичний або проксемічний компонент через їх
швидкоплинність, недостатню близькість до адресанта, недостатню
освітленість/видимість тощо:

EVAN Oh, comme si, comme ca, you know...
KAYLEIGH No, Evan. I don’t know. It’s been a long time. Fill me in.
EVAN I’m going to State now. Things are going okay. I guess. Mom’s
good...
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Kayleigh nods but Evan doesn’t see it and they walk down the street
(Butterfly Effect).
Складається тенденція до приховування істинних намірів за посмішкою,

і в цьому випадку істинність інтенцій адресанта можна визначити за
допомогою інших невербальних компонентів, оскільки вони мають
здатність функціонувати не ізольовано одне від одного. Мовець може
використовувати їх комбіновано, і це ускладнює йому можливість
маніпулювання їхнім значенням:

You must apologize.
Buzz (smiling, but looking at side, not at people) Ladies and gentlemen
of the jury… I’d like to apologize for whatever displeasure...I might have
caused you (Home Alone).
Таким  чином,  невербальні  засоби спілкування потрібні для

регулювання перебігу процесу спілкування, створювання контакту між
партнерами, збагачування значень, що передаються словами, виразу
емоцій і відображення тлумачення ситуації. Отже, адресат – це не просто
комунікант, якому безпосередньо спрямоване висловлювання, це –
інтерпретатор повідомлення, що застосовує правила ведення розмови і
спирається на співвіднесення мовцем використовуваних їм знаків зі своїм
“Я” та на семантику висловлювання. У процесі спілкування здійснюється
інтерпретація обставин спілкування, ситуації (включаючи інтерпретацію
висловлювання) і перетворення ситуації (“хід” спілкування мовця). Адресат
реагує як вербально, так і невербально в будь-якій ситуації. Залежно від
характеру діалогічної реакції адресата пропозиціональна тема набуває
таких характеристик, як розв’язання або нерозв’язання істини і неправди,
виявлення істинного значення невербальних компонентів комунікації.
Перспективою роботи є систематизація мовно-прагматичних

особливостей вербальної і невербальної реакцій адресату.
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АНГЛОМОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ДИСКУРС

Писаренко З.О. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Морозова О.І.

У дослідженні розглянуто особливості взаємодії вербальної, невербальної
та надвербальної складових англомовного музичного дискурсу та виявлено
функції, які вони виконують під час комунікації.

Ключові слова: музичний дискурс, тональність, функція.

Писаренко З.А. Мультимодальность музыкального дискурса. В данном
исследовании были рассмотрены особенности взаимодействия вербальной,
невербальной и надвербальной составляющих англоязычного музыкального
дискурса и определены функции, которые они выполняют в ходе коммуникации.

Ключевые слова: музыкальный дискурс, тональность, функция.

Pisarenko Z.A. Multimodality of Musical Discourse. Within the framework
of this research there were studied the features of verbal, nonverbal, extraverbal
interaction in English musical discourse and it was relieved functions that they have in
the process of communication.

Key words: function, musical discourse, tone.

Зі становленням антропоцентричної парадигми в лінгвістиці
актуальним стає дослідження дискурсу як інтегрального феномена, що
органічно поєднує лінгвальні одиниці з екстралінгвальним контекстом їх
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застосування комунікантами. Лінгвальні одиниці є конституентами
системи мовних знаків, форма яких конвенційно пов’язана зі змістом.
Екстралінгвальний контекст утворюється знаками інших семіотичних
систем, в яких форма пов’язана зі змістом довільно. Об’єктом вивчення є
англомовний музичний дискурс, під яким розуміємо, по-перше, як носій
англійської мови розмовляє у ситуації, коли звучить музика, по-друге, як
він говорить про музику. Предметом дослідження виступають вербальна
та невербальна складові музичного дискурсу. Мета роботи: розкрити
особливості взаємодії цих складових у процесі смислотворення, до якого
залучені учасники комунікації.
Матеріалом дослідження слугували 96 фрагментів , дібраних

із кінострічок режисера Гері Маршала “Pretty Woman” та Вєса Крейвена
“Music of the Heart”, в яких музика виступає параметром контексту
(80 одиниць) або темою розмови (16 одиниць).
Новизна роботи полягає насамперед у тому, що шляхом зіставлення

текстової та музичної тональностей виявлено типи взаємодії музики як
параметра контексту зі змістом вербального повідомлення; виокремлено
жанри та різновиди англомовного музичного дискурсу, представленого у
художніх кінофільмах “Pretty Woman” та “Music of the Heart”, а також
з’ясовано їх специфічні риси.
Умовно розділивши музичний дискурс на тексти, що пишуться “про

музику” та ті, що супроводжуються музикою, в останніх було виділено
музику до епізодів (з діалогом та без діалогу), пісню та діалог о музиці.
У сучасному кінотворі найчастіше уживаною є така музика, що

супроводжує діалог. Вона виконує безліч функцій: від акцентування до
надання нового значення, досягаючи такий ефект завдяки різному
співвідношенню настрою музики та тексту, а саме, тональності музики та
діалогу, що створюється завдяки варіюванню музичних та лінгвістичних
засобів. У цьому випадку музика та текст розуміються як рівнозначно
важливі та повноцінні аспекти процесу комунікації та засоби передачі
інформації. Спираючись на це твердження, було виділено три типи таких
співвідношень, а саме контраст, поглиблення (посилення значення) та
надання нового змісту. Як найбільш потужний засіб впливу на глядача
виступає контраст – чітка суперечливість настрою музики та діалогу. У
таких епізодах тональність музики є позитивною / негативною, а тональність
тексту – її протилежністю. Прикладом є епізод, коли герої знаходяться у
ліжку, Вівіан розповідає, що саме призвело до її “праці” на вулиці.

- First guy I ever loved was a total nothing. Second was worse. My mom
called me a bum magnet. If there was a bum within a -mile radius, I was
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completely attracted to him. That’s how I ended up here. I followed bum
number three.
- Oh.
- So here I was: no money, no friends, no bum.
- And you chose this as your profession?
- I worked at a couple fast food places, parked cars at wrestling. And I
couldn’t make the rent. I was too ashamed to go home. That’s when I met
Kit. She was a hooker and made it sound so great. So one day I did it. I
cried the whole time. But then I got some regulars and, you know—It’s
not like anybody plans this; it’s not your childhood dream.
- You could be so much more.
- People put you down enough, you start to believe it.
- I think you are a very bright, very special woman.
- The bad stuff is easier to believe. You ever notice that? (1.20.50 – 1.22.26;
“Pretty Woman”)
Тональність тексту визначається, як негативна: a total nothing, worse, a

bum magnet, ended up here, bum number three, no money, no friends, no bum,
I couldn’t make the rent, was too ashamed to go home, a hooker, I cried the
whole time, it’s not your childhood dream, people put you down enough, you
start to believe it. Музика, навпроти, є спокійною, музичний малюнок
(розложені арпеджіо акордів) надають ситуації спокою та сердечності. У цій
сцені йдеться про важливі речі: про віру, про прагнення. Музика налаштовує
нас на позитивний лад, показує іншу сторону заможного бізнесмена
та повії, натякає на те, що в них є багато спільного, на те, що вони люди,
з багатьма розчаруваннями. Незважаючи на наявність чи відсутність грошей,
вони доволі нещасні та самотні у житті. Те, що вони голі, символічно, вони
відкрилися один одному, не тільки фізично, а й духовно.
Наряду з музикою до діалогів, існує такий підвид звукового

супроводження, як музика без слів до сцен та епізодів. У цьому різновиді
музики виділяються такі функції: опис внутрішнього стану героя,
метакомунікативна функція, акцент та передбачення. Розглянемо приклад:
Едвард вперше провів ніч з Вівіан. Вона заснула, а він прийняв душ
та збирається йти працювати. Прямуючи до столу, головний герой звертає
увагу на волосся жінки, їх рудий колір, на її наготу. Передбаченням
є те, що в даному епізоді вперше звучить тема з опери, її ледве чутно.
Це лейтмотив кохання. Вівіан спить, вона без перуки та без вбрання, гола
не тільки фізично, а й морально, адже сон є самим щирим, беззахисним
станом людини. Саме в цей момент містер Льюїс вперше побачив в ній
не просто повію, а цікаву жінку. Саме такою вона йому почала подобатися.
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Це внутрішній стан героя, опис його відчуттів, думок та емоцій. Вбачається
за потрібне також виділити функцію акцентування, адже саме музика, яка
з’являється, примушує нас звернути увагу на цей епізод, виділити його
серед інших в  кінострічці .  Треба  вказати ще одну функцію,
метакомуникативну, що розуміє під собою озвучення погляду зі сторони,
натякання на думки та відчуття героїв, які ще загадка для них самих, але на
ті, що вже зрозумілі людині, яка дивиться на ситуацію зі сторони.
Іншою розповсюдженою музичною формою у кінофільмі є пісня.

Завдяки своєму невеликому об’єму та строфічній формі, вона може
виступати як щось ідейно завершене та цілісне. До переліку функцій пісні
були віднесені інформативна (зображення суспільства, біографічна
інформація, характер героя тощо), передбачуюча, контрастна та
метакомуникативна функція.
Прикладом тут є епізод фільму, коли Вівіан прокидається і починає

збиратися на роботу, але вона має йти з дому через чорний хід, адже
прийшов власник готелю, а грошей, щоб заплатити за перебування немає.

Well, I’m just goin’ to school like I’m real, real cool
Gotta dance like a fool got the message
And I gotta be a wild one Ooh, yeah
I’m a wild one
Gonna break the news Gonna keep on moving
Gonna keep on swingin’, baby I’m a real wild child
***
- Now, wait a minute. You don’t seem to understand me. That’s my job. At
the end of the month, I collect everybody’s rent. Now give me the money,
or you’re outta here. <…>
***
In a world going crazy everything seems hazy
I’m a wild one Ooh, yeah, I’m a wild one
Gonna break the news Gonna keep on moving
Gonna keep on swinging, baby I’m a real wild child. (4.39; “Pretty
Woman”)
Можна помітити, що слова цієї пісні знайомлять глядача з головною

героїнею, її характером та, якоюсь мірою, зі здібностями, виконують
інформаційну функцію, “gonna break the news, gonna keep on moving,
gonna keep on swingin’, baby I’m a real wild child”. Тобто це людина, яку
не можна назвати “сірою” та нецікавою, вона здатна на багато різних речей,
включаючи ті, які, безперечно, шокують. Уривок “gotta dance like a fool
got the message and I gotta be a wild one, ooh, yeah” розповідає нам о
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рисах характеру головної героїні, її розумінні того, що все навколо досить
глупо та чужо для неї, вона вимушена бути такою, щоб вижити. Слова
“gonna break the news” хоча й непрямо, але ясно дають розуміти, що
перед нами людина, яка багато змінить, і не тільки в собі, а й в закоренілому,
доволі інертному суспільстві. “Gonna break the news gonna keep on
moving, gonna keep on swinging, baby, I’m a real wild child” наводить
глядача на думку, що Вівіан не бути здаватися та не зламається через
труднощі, вона здатна боротися та піднятися, навіть якщо життя поставило
навколішки. Це приклад передбачення. Контраст створюється за
допомогою надзвичайної різниці між словами пісні та невеликого діалогу,
яким вона переривається. Цей діалог повертає глядача до реальності, до
питання грошей, до суворих буднів, в яких знаходиться головна героїня.
Метакомуникативну функцію можна виділити завдяки таким словам, як
“in a world going crazy everything seems hazy”, які зображують думку
автора фільму, щодо того суспільства, яке перед нами на телеекрані.
Окрім музики, що постійно звучить протягом кінотвору, увагу

привертає такий різновид дискурсу, як діалог о музиці. Саме в ньому
можна побачити розуміння режисера щодо ролі, яку може грати музичний
твір. Так в епізоді кінотвору, коли Едвард та Вівіан йдуть на побачення до
опери, глядачу представлений такий діалог:

- So, you said this is in Italian.
- Uh-huh. So how am I gonna know what they’re singin’? These are
broken. Mine are broken.
- No, no. That’s okay. It’s all right.
- Oh.
- You’ll know. Believe me, you’ll understand. The music’s very powerful.
- There’s a band!
- People’s reactions to opera the first time they see it is very dramatic.
They either love it or they hate it. If they love it, they will always love it.
If they don’t, they may learn to appreciate it, but it will never become
part of their soul.
- Mmm. (1.26.22; “Pretty Woman”)
Тут мова йде про те, що музика є настільки потужним засобом передачі

інформації та почуттів, що навіть не розуміючи слова, можна відчути все
те, що коїться на сцені.
Перспективним напрямком розвитку дослідження є подальше вивчення

усього розмаїття модусів, які є частиною дискурсу, а також розвитку
порушеної проблематики, а саме – поглиблений аналіз музичного
метадискурсу, зокрема, його метафорики.
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МЕТАФОРИЧНА ОБРАЗНІСТЬ У РОМАНІ
АМЕЛІ НОТОМБ “ЛЮБОВНИЙ САБОТАЖ”
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Науковий керівник: ст. викл. Рассказова О.О.

Стаття присвячена дослідженню класифікацій метафор. Проаналізовані окремі
випадки використання метафори у романі Амелі Нотомб “Любовний саботаж”.
Проведено аналіз контекстуальної значущості метафор.

Ключові слова: дискурс, класифікація, метафора, роман, функції.

Савалюк М.А. Метафорическая образность в романе Амели Нтомб
“Любовный саботаж”. Статья посвящена исследованию классификаций метафор.
Проанализированы частные случаи использования метафоры в романе Амели
Нотомб “Любовный саботаж”. Проведен анализ контекстуальной значимости
метафор.

Ключевые слова: дискурс, классификация, метафора, роман, функции.

Savalyuk M.O. Metaphorical figurativeness in the novel “Le sabotage
amoureux” by Amelie Nothomb. The article is devoted to the study of classification
of metaphors. Particular cases of the metaphorical usage in the novel “Le sabotage
amoureux” by Amelie Nothomb were analyzed. Analysis of contextual significance of
the metaphors was performed.

Keywords: classification, discourse, functions, metaphor, novel.
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Дослідження виконане у руслі антропоцентричної парадигми у
лінгвістиці, а саме у межах аналізу художнього дискурсу та специфіки
використання метафори у ньому.
Актуальність теми зумовлена тим, що метафоричність є однією

з можливостей створення експресії, бо вона, як правило, пов’язана
з семантичними зрушеннями, що призводить до додаткової експресивної
насиченості тексту в цілому.
Об’єктом  даного дослідження є художній прийом  метафори

та метафоричної образності.
Предметом дослідження є класифікація окремих випадків метафори

у романі Амелі Нотомб “Любовний саботаж”.
Мета роботи – дослідити особливості використання метафори

у художньому дискурсі сучасного роману Амелі Нотомб “Любовний
саботаж” і довести значущість її для більш повного розуміння тексту.
Методи дослідження:  метод компонентного аналізу і  метод

стилістичного аналізу художнього тексту.
Новизна роботи полягає у недостатньому вивченні роману “Любовний

саботаж” Амелі Нотомб на сьогоднішній день, який є неймовірно яскравим
прикладом різних видів метафори.
Наведемо визначення ключових теоретичних понять, що їх використано

у ході дослідження.
Дискурс розглядаємо як “зв’язний текст у сукупності з екстра-

лінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними
та іншими факторами”, як “мову, занурену в життя” за Н.Д. Арутюновою
[1, с. 136–137].
Услід за Т.А. ван Дейком ми розуміємо художній дискурс як

комунікативний акт – письменник за допомогою своїх творів намагається
впливати на духовний простір читача (його систему цінностей, знань, його
вірування і бажання) з метою змінити його [6, с. 151].
Разом з тим роман для нас – це епічне оповідання з елементами діалогу,

іноді і з включенням драми або літературних відступів, зосереджене на
історії окремої особистості в суспільному середовищі.
Термін метафора належить Аристотелю. Один з найрозповсюдженіших

художніх тропів; приховане порівняння, побудоване на подібності
або контрасті явищ, в якому слова як, начебто, немов відсутні, але маються
на увазі.
Роман “Любовний саботаж” – автобіографічний. Мова йде про

тоталітарний Китай часів “банди чотирьох”, де Амелі жила разом
з родиною: її батько – великий бельгійський дипломат. Амелі – маленька
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дівчинка, з усіма “дівчачими” переживаннями, любов’ю, образами
і пристрастю до екзотики, людям і мовам. Політична карта 70-80-х років
постає перед читачем як на долоні, причому яскраво розфарбована
й смішно розмальована в ключі майстерно змодельованого – але якби
і не дитячого зовсім – сприйняття непередбачуваною Амелі.
Сюжет роману носить метафоричний характер. Метафора проходить

через весь твір і стає одним з головних засобів створення образності.
Образ – основний засіб художнього узагальнення дійсності. Функції
художнього образу – пізнавальна, комунікативна, естетична і виховна. Якщо
метафора вдала, то вона містить концептуальну інформацію, передає
читачеві комплекс образів і емоцій, створених письменником, зокрема,
Амелі Нотомб у романі “Любовний саботаж”.
Щодо класифікації метафор лінгвісти виділяють наступні види метафор.

Н.Д. Арутюнова, показуючи функціональні типи мовної метафори,
виокремлює: номінативну, образну, когнітивну і генералізуючу (як кінцевий
результат когнітивної метафори) метафори.
У типології Ю.І. Левіна метафори виокремлюють за способом

реалізації компаративного елемента: метафори-порівняння, метафори-
загадки, метафори, що приписують об’єкту властивості іншого об’єкта.
В.П. Москвін запропонував, на погляд дослідників, найбільш повну

класифікацію метафор. Їм були розроблені структурна, семантична
і функціональна класифікація метафор. І.В Арнольд стверджує, що
метафора чи порівняння, тобто окремі випадки вираження образності,
можливі на різних рівнях.
У нашій роботі ми дотримувались двох класифікацій.
1) Структурна класифікація: структурно метафора може бути окремою,

ізольованою, що складається із одного слова, або розгорнутою, яка
на думку Гака, проявляється на рівні тексту – Гак називає її композиційною
метафорою. Розгорнуту, у свою чергу можна розподілити на фразову
та реченнєву.

2) Класифікація метафори на основі антропоцентризму: як засіб
виразного стилістичного використання, метафора має певну ціль (ціль
для досягнення), як наприклад: створення та характеристика образу,
пояснення життєвих поглядів,  пов’язаних з  цим  образом , опис
навколишнього середовища та інше. Нам здалося цікавим навести
класифікацію сукупності метафор даного роману, поклавши в основу
принцип антропоцентризму, де центр – дитина с його світовідчуттям. На
перший погляд, здається, що ці концентричні круги різняться за своєю
сутністю. Але якщо порозмислити, то можна відмітити те, що кожен рівень
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являє для дитини свій певний світ, починаючи від внутрішнього світу /
світу родини (друзів, школи) / країни з усіма її особливостями (Китай) /
закінчуючи цілим світом (навколишнім оточенням).
Дослідивши особливості використання метафори у художньому

дискурсі  сучасного роману Амелі Нотомб “Любовний саботаж”,
ми дійшли висновку,  що завдяки даним  класифікаціям засобів
метафоричної образності у романі стає набагато легше усвідомити
і відчути світ сюжету роману. Через подібну рівневу призму для читача
набагато зручніше наблизитись і зрозуміти головний образ, його думки,
життєве кредо, що, як наслідок, і є головною метою кожного автора.
Перспективою дослідження вбачається подальше дослідження засобів

метафоричної образності у інших романах Амелі Нотомб та проведення
порівняльного аналізу використання цього художнього прийому
у творчості авторки.
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НІМЕЦЬКА НАРОДНА КАЗКА ЯК ТИП ТЕКСТУ
Сирота В.А. (Харків)

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Сотникова С.І.
У статті розглядаються особливості німецької народної казки як типу тексту,

специфіка та мовні засоби реалізації основних текстових категорій у німецьких
народних казках: членування, зв’язності /когезії, ретроспекції, проспекції,
локально-темпоральної віднесеності, концептуальності, прагматичної
спрямованості.

Ключові слова: казка, текст, текстова категорія, тип тексту, типологія казок.
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Сирота В.А. Немецкая народная сказка как тип текста. В статье
рассматриваются особенности немецкой народной сказки как типа текста,
специфика и языковые средства реализации основных текстовых категорий
в немецких народных сказках: членимости, связности/когезии, ретроспекции,
проспекции, локально-темпоральной отнесенности, концептуальности,
прагматической направленности.

 Ключевые слова: сказка, текст, текстовая категория, тип текста, типология
сказок.

Syrota V.A. German folk tale as a type of text. In the article we consider the
peculiarities of German folk tale as a type of text, determine the specificity and
language means of realization of text categories in German folk tale texts: divisibility,
cohesion, retrospection, prospection, local and temporal attribution, pragmatic
orientation.

Key words: folk tale, text, text category, type of text, typology of tales.

Казка – це один із найдавніших, широко розповсюджених та живучих
жанрів фольклору. Немає на земній кулі народу або племені, які б не мали
своїх казок. Бо через казку формуються цілі народи. У казках відбивається
уявлення народу про щастя, втілюються його ідеали, любов до прекрасного
і героїчного, всепереможна віра в добро і справедливість.
Широка розповсюдженість даного жанру фольклору та недостатня

ступінь вивченості окремих текстових категорій визначають актуальність
даного дослідження.
Об’єктом дослідження є німецька народна казка.
Предмет дослідження складають текстові характеристики казок.
Мета дослідження полягає у визначенні мовних засобів, що реалізують

текстові категорії.
Матеріалом дослідження слугували близько 200 текстів німецьких

народних казок, обраних методом суцільної вибірки.
Методологією дослідження є когнітивно-комунікативний підхід до

аналізу матеріалу, що характеризується розумінням єдності його
когнітивного й прагматичного аспектів.
У нашому дослідженні увага зосереджена на тих текстових категоріях,

які проявляються в текстах німецькомовних народних казок. Народна казка
є одним з типів тексту, що існує в фольклорному дискурсі. Ми розглядаємо
її текст як “усне прозаїчне оповідання зі стійкою традиційною поетикою,
що розповідає про чарівні або неординарні події (вигаданий характер яких
усвідомлюється як оповідачем, так і слухачем), в основі сюжету лежить
конфлікт між позитивними та негативними персонажами, який
вирішується, як правило, поразкою або осміюванням останніх” [1, с. 6].
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Німецька народна казка – це невелике за обсягом прозове фольклорне
оповідання (не менше 160 і не більше 2000 слів). Характерними
особливостями цього жанрового утворення є відсутність конкретного
автора (на противагу літературній казці), стабільність персонажів та сталість
їхніх функцій, типові сюжетні мотиви, не чарівне розв’язання повсякденних
проблем. Тексти німецьких народних казок у концентрованій формі
відбивають етносоціокультурну специфіку колективної мовної особистості
німецького народу. Це знаходить вираження у змісті казки, її композиції та
вербальних характеристиках
Особливість казкового тексту полягає в аморфності образу автора,

який існує як оповідач, здатний частково змінювати лексичне наповнення
тексту, залишаючи незмінною фабульну канву. Ця особливість спричинена
характером виникнення та існування текстів казок як усних оповідей,
позбавлених конкретного автора.
Як відомо, лінійна організація будь-якого тексту відзначається поділом

на певні структурні елементи, які мають деяку формальну та змістовну
самостійність, але при цьому нерозривно пов’язані між собою. Можна
стверджувати, що категорія членування виступає в нерозривній діалектичній
єдності з категорією зв’язності. Формальну зв’язність тексту називають
когезією. Засоби когезії в тексті можна класифікувати за різними ознаками.
До традиційно-граматичних засобів відносяться сполучники, сполучникові
òà ï ğèñë³âí èêî â³ çâî ğî òè, í àï ğ. ï ğèñë³âí èê „da“: Da fürchtete sich die Frau,
wenn er das Holz hätte, dass er daraus einen Haspel machte und sie abhaspeln
und dann wieder frisch spinnen müsste.“ [2, с. 439]; „Da sahen sie ein graues
Männchen, das an einem Tisch saß“ [2, с. 188].
Варто відзначити, що в багатьох казках часто зустрічаються повтори,

напр., у казці „Das tapfere Schneiderlein“ кравець, який аж ніяк не
відзначався хоробрістю, вбивши сімох мух одним ударом, прославляв цей
свій “подвиг”, повторюючи при кожній нагоді: „Siebene auf einen Streich“
[2, c. 66–73], замовчуючи дуже важливі деталі описаної події. Функція
повтору в казці може дещо варіюватися. Він може виступати не лише
засобом лексико-граматичної зв’язності тексту казки, а й засобом
виділення важливої думки, а іноді й втілення основної ідеї, тобто робити
певний вклад в формування категорії концептуальності. Особлива функція
повтору в тексті народних казок полягає в полегшенні запам’ятовування
тексту і створенні особливого ритмічного малюнка оповідання,
формуванні тричленності оповідної структури.
Членування та зв’язність тексту безпосередньо співвідносяться з діями

його відцентрових та доцентрових сил. Нерозривна єдність цих сил найбільш
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яскраво виявляється в текстових категоріях проспекції та ретроспекції.
І.Р. Гальперін дає таке визначення ретроспекції: “Ретроспекція –
граматична категорія тексту, яка об’єднує форми мовного виразу, що
відносять читача до попередньої змістовно-фактуальної інформації.
Ретроспекція проявляється двояко:
а) коли попередня інформація вже була в тексті;
б) коли попередня інформація, необхідна  для зв’язку подій,

повідомляється, перериваючи поступовий хід тексту, тобто відбувається
перестановка планів часу оповідання” [3, c. 106].
Н.В. Брускова також пропонує досить детальне визначення категорій

ретроспекції та проспекції: “Під ретроспекцією пропонується розуміти
таку послідовність викладу подій, коли подальший відрізок тексту відсилає
читача до подій, які передували подіям, описаним у попередньому відрізку.
Під проспекцією пропонується розуміти таку послідовність викладу подій,
коли попередній відрізок тексту відсилає читача до подій, які, ймовірно,
матимуть місце пізніше тих, які описуються в подальшому відрізку”
[4, c. 4]. Ретроспекція та проспекція можуть бути виявлені в рамках
структурно-синтаксичних одиниць різного масштабу: в реченні,
надфразовій єдності (НФЄ) та в тексті в цілому. Ретроспекція виступає в
тексті народної казки у тісному взаємозв’язку з категорією когезії.
Ретроспекція може бути представлена в тексті в трьох видах залежно від
того, яка прагматична настанова лежить в її основі :

- відновити в пам’яті слухача раніше дані відомості або повідомити
йому нові, що відносяться до минулого та необхідні для розуміння
подальшого розгортання подій;

- надати можливість переосмислити ці відомості в нових умовах, в
іншому контексті ,  з  урахуванням  того,  що було сказано щодо
ретроспективної частини;

- актуалізувати окремі частини тексту, що відносяться до змістовно-
концептуальної інформації.
Сигналами проспекції є такі вирази, як „забігаючи вперед”, „як буде

вказано нижче”, „він і не підозрював, що через декілька днів виявиться, як
він буде розчарований, коли дізнається, що”, і т. ін. : “Aber das, was er
erfahren musste, ist viel schlimmer” [2, c. 314].
Різниця між ретроспекцією та проспекцією полягає в тому, що

ретроспекція завжди займає якесь місце в поступовому ході тексту, в той
час як проспекція рідко викликана самим ходом сюжетного розгортання.
Проте читач може передбачити, що відбудеться далі, у зв’язку з окремими
актуалізованими частинами тексту. Таким чином, подібно ретроспекції,
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проспекцію теж можна розділити на суб’єктивно-читацьку та об’єктивно-
авторську.
Однією з обов’язкових категорій художнього тексту є його локально-

темпоральна віднесеність. Ця категорія в тексті народної казки
характеризується неозначеністю і однолінійністю. Вона реалізується з
використанням неозначених артиклів, прислівників: „Es lebte einmal ein
armer Bauer...“, „in einem schönen Schloss“, без уточнення часу та місця,
де відбуваються події, зображені в казці. Така невизначеність має на меті
показати слухачу/читачу, що схожа подія може статися в будь-якому місці,
в будь-який час, і що сама подія є набагато важливішою, аніж точне
зазначення її місця та часу.
Простір в його художньому відображенні, на відміну від часу, може

інколи бути більш самостійним. Опис місця – інтер’єру, ландшафту – може
складати відносно автономний фрагмент тексту. Більш того, пейзаж
відображає його настрій; інтер’єр – його звички та смаки, тобто місце,
òàê ñàì î  ÿê ³ ÷àñ, í åñå ³í ô î ğì àö³ş  ï ğî  ï åğñî í àæà. “Es war ein schöner
Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle
Grün des Waldes, und die Turteltaube sang kläglich auf den alten
Maibuchen” [2, c. 287].
Яким би не був конкретний характер змістовно-фактуальної інформації,

що розвивається лінійно, автор завжди підпорядковує її головній ідеї твору,
для втілення якої цей твір і існує. Сформульована ідея твору є її концептом.
Таким чином, концептуальність художнього тексту можна вважати однією
з основоположних категорій. Концептуальність тексту народної казки
реалізується в протистоянні добра і зла і перемозі добрих сил, кореляції
між зовнішніми і внутрішніми якостями героїв, втручанні у розвиток подій
надприродних сил, які сприймаються як природний, необхідний елемент
казкової дії. Категорія концептуальності проявляється в казках через
символічні образи, основними з яких є символи „Haus“ (дім), „Arbeit“
(праця), „das Gute“ (добро) та „das Böse“ (зло).
З названими категоріями тексту народної казки дуже близько стикається

і взаємодіє його прагматична спрямованість – спонукання читача до
відповідної реакції та повчання. Німецькі народні казки виявляють “власні”
прагматичні особливості, які пов’язані з вираженням інтенції мовця, видом
ілокутивного акту та реакцією на зміст мовленнєвої дії. Комунікативна
установка німецької народної побутової казки з позиції автора (колективної
мовної особистості німецького народу) – це передача казкового
повідомлення як суб’єктивної інформації, що відображає сприйняття
навколишнього світу, з метою:
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1) забезпечити естетичний вплив на читача, апелювати до емоційної та
інтелектуальної сфер для прищеплення моральних норм;

2) спонукати читача/слухача до відповідної поведінки;
3) виразити власне ставлення до героїв та їхніх вчинків. У діалогах

персонажів переважають вирази з експліцитним смислом.
Основною функцією актуалізації на текстовому рівні є висування на

передній план, посилення текстової категорії. Висуванню різною мірою
підпорядковуються всі текстові категорії. Одним із найбільш насичених та
маркованих компонентів тексту є заголовок, який виконує різноманітні
функції, виступаючи складником різних категорій тексту.
Змістово-підтекстова інформація характеризується як прихована

інформація, отримана з фактуальної інформації завдяки здатності одиниць
мови породжувати асоціативні та конотативні значення. Вона не є
однорідною за своїм характером та обсягом. Підтекстова інформація
поділяється на ситуативну, що виникає у зв’язку з викладеною раніше
інформацією, і асоціативну, яка не пов’язана з фактами, описаними в тексті,
але співвідноситься з особистим і суспільним досвідом читача. Поняття
підтексту розглядається як ключове поняття, що лежить в основі виділення
змістово-підтекстової інформації. [3, c. 78].
Аналіз текстів німецьких народних казок показав, що їх композиція

вкладається у схему з чотирьох взаємопов’язаних частин: заголовка,
експозиції, основної частини (зав’язки, кульмінації) та фіналу. Інтерпретація
тематизуючої функції свідчить, що переважно зустрічаються заголовки,
які називають персонажів, казкові атрибути чи об’єкти або дають
характеристику особистим якостям персонажів казок. Особливістю назв
німецьких народних казок є те, що значна частка заголовків відображають
суспільні зв’язки чи соціальний стан героїв. Заголовок побутової казки
може містити декілька складників змістової структури, одночасно називає:
імена та прізвиська персонажів.
Зачин, будучи сильною позицією тексту, стрімко занурює читача в події

казки, називає головних героїв, з якими надалі будуть відбуватися неймовірні
метаморфози. У казці традиційним чином вважається зачин “Es lebte
einmal…”, “Es war einmal…” (Якось жив… / Жив якось…). Такий зачин-
формула, що повторюється з казки в казку, стає однією з важливих
дискурсивних характеристик казкового жанру і тягне за собою визначену
граматику. Так, перше речення містить лише самі загальні відомості про
героя або предмет, тому у ньому зустрічаються, як правило, іменники
загальні з невизначеним артиклем, іноді з декількома прикметниками-
визначеннями, що дають читачу перше уявлення про головного героя казки.
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Зміст німецької народної казки сфокусовано у невід’ємних складових
її сюжетно-композиційної структури: заголовку, традиційних формулах,
функціях дійових осіб. Вони відіграють провідну роль у реалізації інтенцій
колективного автора. Німецька народна казка характеризується вживанням
традиційних формул та лексичних маркерів (ініціальних: Es war…, Es war
einmal…, Es hatte…; фінальних: …und lebten vergnügt bis an ihr Ende;
часових: einmal, bald, einige Tage später, nach einigen Jahren; просторових:
nicht weit von, gegenüber, hinten, unter, über, daneben; підсумкових: da,
damit, dazu, darob, danach, darauf, also, und, als).
До перспектив дослідження слід віднести вивчення таких питань:
- аналіз специфіки прояву символічної системи німецьких народних

казок у порівнянні з українськими;
- співставлення мовних засобів німецької та української мов для

реалізації текстових категорій;
- виявлення специфічних мовно-стилістичних ознак німецьких

народних казок у залежності від їх типів.
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ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ІНАУГУРАЦІЙНИЙ ДИСКУРС
ХХ СТОЛІТТЯ

Сініцина А.В. (Харкiв)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Легейда А.В.

У статті “Президентський інаугураційний дискурс як різновид політичного
дискурсу” здійснюється аналіз екстралінгвістичних та лінгвістичних стратегій
інаугураційного дискурсу. Виділяються пріоритетні для американської нації
топоси у президентському інаугураційному дискурсі.

Ключові слова: екстралінгвістичні стратегії, комунікативні стратегії,
лінгвістичні стратегії, політичний дискурс, топос.
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Синицына А.В. Президентский инаугурационный дискурс ХХ века.
В статье осуществляется анализ экстралинвистических и лингвистических
стратегий инаугурационного дискурса. Выделяются приоритетные для
американской нации топосы в президентском инаугурационном дискурсе.

Ключевые слова: коммуникативные стратегии, лингвистические стратегии,
политический дискурс, топос, экстралингвистические стратегии.

Sinitsyna A.V. Presidential inaugural discourse of the XX century. In the
paper the analysis is carried out of extralinguistic and linguistic strategy of the inaugural
discourse. The priority toposes for the American nation are selected in the presidential
inaugural discourse.

Key words: communicative strategy, extralinguistic strategy, linguistic strategy,
political discourse, topos.

Актуальність цієї роботи полягає в підвищеному інтересі сучасного
українського суспільства  до політичного дискурсу,  викликаного
розбудовою демократії в країні, та до інаугураційного дискурсу як до жанру
інтеграції, що став вже традиційним у США.
Об’єкт дослідження даної роботи – політичний президентський

інаугураційний дискурс.
Предмет дослідження даної роботи – комунікативні/дискурсивні

стратегії політичного президентського інаугураційного дискурса.
Мета роботи – дослідити та описати еволюцію стратегій політичного

президентського інаугураційного дискурса протягом  існування
президентського інституту в США.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися такі задачі:
- визначити й описати президентський інаугураційний дискурс як

різновид політичного дискурса;
- виділити й описати комунікативні стратегії президентського

інаугураційного дискурсу;
- простежити еволюцію даних стратегій у ході історії.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше на автентичному

матеріалі американського президентського інаугураційного дискурсу
здійснюється діахронічний функціональний аналіз його комунікативних
стратегій.
Практичне значення роботи полягає у застосуванні отриманих

результатів у наукових дослідженнях у галузі прагма- та соціолінгвістики
та у аналізі інаугураціонних промов американських президентів. Подані
результати рекомендовано до застосування у роботах з лінгвістичного
аналізу в межах американського політичного дискурсу.
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Дискурс є складним багатоплановим феноменом, що перебуває в
центрі уваги сучасної науки: він вивчається філософією, соціальною
психологією, етнографією, літературознавством, теорією комунікації та
різними напрямками лінгвістики: психолінгвістикою, когнітивною
лінгвістикою та лінгвокультурологією.
Незважаючи на широке використання терміна “дискурс” у лінгвістиці,

єдиного визначення, що охоплює всі контексти його вживання, не існує.
Однак у більшості визначень дискурса простежується прагнення
розмежувати поняття мова, текст, висловлення.
П. Серіо, посилаючись на книгу французького вченого Д. Манжено,

розглядає вісім визначень дискурса [2, c. 32]:
1) еквівалент поняття “мова”, тобто будь-яке конкретне висловлення;
2) одиницю, за розміром більше ніж фраза, висловлення в глобальному
змісті, послідовність окремих висловлень (граматика тексту);

3) вплив висловлення на його одержувача, внесення у “ситуацію
висловлення”, що має на увазі суб’єкта висловлення, адресата,
момент і певне місце висловлення (прагматика);

4) бесіду як основний тип висловлення (аналіз діалогу);
5) мову з позицій мовця на противагу оповіданню, що не враховує
такої позиції й розвертається без експліцитного втручання суб’єкта
висловленім;

6) уживання одиниць мови, їхню мовну актуалізацію (дослідження
язикових одиниць “у мові”);

7) соціально або ідеологічно обмежений тип висловлень, наприклад,
феміністський дискурс (напрямок критичного аналізу дискурса);

8) теоретичний конструкт, призначений для досліджень умов
виробництва тексту (французька школа аналізу дискурса).

Фактично ж всі ці визначення відбивають аспекти комплексного
поняття дискурса: з однієї сторони дискурс є діяльність, процес, а з іншого
боку – текст, продукт [3, c. 34]. Дискурс можна представити в такий
спосіб: дискурс = текст + реальна ситуація спілкування. Це визначення
виникло на початку 70-х років і показало інтерес сучасної прагматики до
дискурс-аналізу як до більше тривалого, ніж речення, відрізку мови,
чутливому до контексту соціальної ситуації [4, c. 36].
Даючи визначення комунікативному явищу, Ван Дейк пише: “Дискурс,

у широкому смислі слова, є складною єдністю мовної форми, значення
та дії, що могло б бути щонайкраще охарактеризоване за допомогою
поняття комунікативної події або комунікативного акту... Мовець і слухач,
їх особистісні й соціальні характеристики, інші аспекти соціальної ситуації,
безсумнівно, мають відношення до даної події” [5, c. 28].
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Таким чином, основна відмінність дискурсу від тексту – наявність
дискурсивного контексту або ситуації комунікації. Маються на увазі умови
спілкування, предметний ряд, час і місце комунікації, власне комуникантів,
їхнє ставлення одне до одного. В основі комунікативного контексту
знаходяться певні ментальні структури. Це сукупність знань і уявлень,
якими володіє мовець, знання, якими володіють всі особистості, що входять
у соціум, і знання, якими володіють носії того або іншого національного
менталітету.
Дискурс, як і мовна діяльність, діалогічний за своєю природою, тому

що розуміється в рамках діалогічних відносин, які встановлюються
між мовцем і сприймаючим. З діалогічної природи дискурсу виходить,
що крім контексту до поняття дискурс входить ще й пресупозиція, тобто
“загальний фонд знань”, якими володіють комуніканти і який впливає
на вибір мовних засобів [1, c. 35].
В американській політичній культурі традиція інаугураційних звернень

президентів склалася вже давно, виникли певні норми й принципи даного
жанру політичного дискурсу, тому йтиметься саме про інаугураційний
дискурс президентів США. На думку відомих фахівців із президентської
риторики в США К. Кемпбелл і К. Джеймісон,  президентській
інаугураційній мови властиві наступні риси: вона є найважливішою
складовою урочистої церемонії, у ній поєднується осмислення минулого
і майбутнього нації на тлі сьогодення, віддається хвала всьому, що поєднує
дану спільність, використається елегантний літературний стиль і прийоми
посилення, перебільшеного акцентування того, що вже відомо аудиторії
[6, c. 125].
Р. Джослин характеризує інаугураційне звернення як “безпечну”

риторику (riskless rhetoric) [6]. Це означає, що воно не містить полемічних
висловлень (у них важко знайти твердження, що викликало б чиюсь незгоду,
заперечення), у ньому немає нічого, що пропонувало б альтернативні
цінності або програми. Все це свідчить про високий ступінь ритуальності
даного жанру, про перевагу в ньому фатики над інформативністю.
Відсутність новизни в повідомленні неминуче перемикає увагу учасників
комунікації на інші його компоненти: важливим виявляється не зміст
висловлення, а сам факт його проголошення.
Проголошення інаугураційної мови одночасно є актом формального

введення нового президента на посаду. Провівши паралель між типами
жанрів і мовних актів, інаугураційну промову варто відносити до
політичних перформативів [6, c. 96]. Основу перформативності
інаугураційної промови становить клятва президента, що також являє
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собою текст-перформатив. Саму мову можна розглядати як своєрідне
продовження або розширення клятви. Це підтверджується існуванням
в історії президентської риторики в США мови, текст якої практично цілком
зводиться до президентської клятви – це друге інаугураційне звернення
Дж. Вашингтона.
Виділяють чотири основні  функції  інаугураційної промови:

інтегративна, інспіративна, декларативна, перформативна. Інтегративна
функція полягає у твердженні єдності нації в настільки знаменний момент
її історії. Важливу роль в актуалізації даної функції грають експліцитні
маркери – знаки інтеграції: the people, my fellow citizens, our, we, both,
united. У найбільш явній формі функція інтеграції реалізується в мовному
акті заклику до єднання.
У публічній мові, у тому числі і політичній, особливу роль відіграють

так звані спільні риторичні місця або топоси [6, c. 141]. Цей термін було
запропоновано видатним вченим-лінгвістом О.Й. Шейгал. Кожна
з основних функцій інаугураційної мови також знаходaить вираження
в специфічних топосах. Інтегративна функція інаугураційної промови
реалізується у двох основних топосах:

- топос взаємних зобов’язань (народ і президент єдині в акті
інаугурації й дають спільну клятву);

- топос єдності нації як умови успішного рішення проблем, що
постають перед країною [6, c. 145].
Інспіративна функція полягає в надиханні нації на майбутні великі

справи й прославляння традиційних цінностей. Новий Президент повинен
підтвердити, що він є продовжувачем традиції своїх попередників. Ідея
збереження старого досвіду виражається через похвалу на адресу
попередників і визнання їхніх заслуг перед країною й утворює топос
наступності влади.
Однак однієї опори на минуле для натхнення недостатньо. Високий

інспіративний потенціал несе топос відновлення. Ще Оскар Уайльд
відзначив, що молодість Америки – це одна із найстаріших американських
традицій: “The youth of America is their oldest tradition”.

Топос величі нації – невід’ємна складова інаугураційної промови. Один
з мовних засобів реалізації даного топоса – використання суперлативів
(the world’s oldest, the world’s greatest democracy, the world’s most productive
economy, the world’s strongest, the world’s mightiest industrial power).
Ключовим словом у реалізації семантики величі служить афектив great.
Непрямим вираженням хвали сильної нації виступає демонстрація
рішучості будь-якою ціною відстоювати найважливішу в ієрархії
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національних цінностей – свободу.  Таким чином , прославляння
національних достоїнств, нерозривно пов’язане із  твердженням
національних цінностей і необхідністю їхнього збереження. Найбільш часто
в інаугураційних промовах американських президентів згадуються
наступні цінності: freedom, work, faith, discipline, comfort, security, safety,
prosperity.
Топос піднесених емоцій, у якому втілюється інспіративна інтенція

інаугураційної мови, відображує велич моменту (радість, любов, подяка).
Декларативна функція полягає в проголошенні новим президентом

принципів свого правління. Вона реалізується через топоси обов’язку
й роботи. Ключовими словами топоса обов’язку є must, sacred, obligation,
sacred duty, responsibility. Ключові слова топоса роботи – task, effort,
service, work, challenge. Істотну роль у реалізації декларативної функції
інаугураційної промови відіграє топос актуальних проблем дня. Президент
повинен заявити про проблему, що постає перед нацією.
Перформативна функція полягає в тім, що аудиторія очікує від

президента, що він буде виступати у своїй статусній ролі, а не як
особистість; що він продемонструє свою готовність і здатність виступати
як лідер великих націй, а також розуміння своєї відповідальності й визнання
обмежень, що накладені на виконавчу владу [6, c. 216]. Перформативна
функція реалізується в трьох основних топосах: топос вступу на посаду,
гідного лідера й законопослухання.

Топос вступу на посаду полягає в тім, що президент експліцитно
констатує факт прийняття на себе тягаря лідерства.

Топос гідного лідера покликаний переконати публіку в тім, що лідер
має необхідні знання для захисту націй і успішного ведення нації в майбутнє
[6, c. 217].

Топос законопослухання надзвичайно важливий для законослухняної
Америки. Щоб розвіяти страхи перед можливими зловживаннями владою,
новий президент повинен завірити співгромадян у тім, що він не буде
прагнути до узурпації влади, що він усвідомлює й поважає конституційні
обмеження своєї ролі.
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Стаття присвячена формуванню типологічних характеристик британської
дитячої поезії в контексті загального літературного процесу у Великій Британії.

Ключові слова: британська література, поезія для дітей, рима, структура
вірша, тематика.

Степанян А.А.  Структурно-содержательные  характеристики
брит анской  поэзии  для  дет ей .  Статья посвящена  формированию
типологических характеристик британской детской поэзии в контексте
общелитературного процесса в Великобритании.

Ключевые слова: британская література, поэзия для детей, рифма,
структура стиха, тематика.

Stepanyan A.A. Structure and Content of British Poetry for Children. The
article investigates the characteristic features of British poetry for children within the
context of British literature.

Key words: British literature, poetry for children, rhyme, theme, verse structure.

Розвиток сучасного літературознавства визначив сплеск інтересу до
так званих маргінальних жанрів, до яких донедавна відносили й дитячу
літературу. Актуальність роботи визначається тим, що вона виконана на
теренах плюралістичного підходу [5], який панує у сучасному
літературознавстві, і дозволяє інтегрувати методи та доробок інших
напрямків літературознавчого аналізу, включаючи нову критику,
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структуралізм тощо, заради комплексності та підвищеної експланаторності
дослідження. Також актуальним є вибір досліджуваного матеріалу,
що сприяє позбавленню дитячої літератури статусу маргінальної,
та безкомпромісному визнанню її художніх досягнень.
Об’єктом аналізу є британська дитяча поезія 18-21 століть, а предметом

виступають її типологічні структурно-змістовні характеристики.
Метою роботи є визначення особливостей британської поезії для дітей

в плані тематики, проблематики, структури вірша, рими тощо в контексті
історії розвитку британської дитячої літератури та літературного процесу.
Наукова новизна роботи полягає у визначенні діахронічної динаміки

британської поезії для дітей у плані змісту та форми та дослідження
процесів еволюції дитячої поезії в 21 сторіччі.
Британська дитяча література – одна з найзначніших серед дитячих

літератур Європи. Її формування та розвиток, які підлягають загальним
типологічним закономірностям, багато в чому схожі зі становленням
таких дитячих літератур, як російська і французька, але в той же час
наділені  й специфічними національними рисами.  Сама основа
формування кола дитячого читання – твори, спеціально призначені
для дітей, і “доросла” література, що відбирається часом, визначає
нерозривний зв’язок дитячої  літератури зі  всією національною
літературою англійського народу [1, с. 4–5].
Казки і вірші, що спрямовані на дитячу авдиторію, мають надзвичайно

довгу історію. Британська поезія для дітей уходить корінням у вірші збірки
“Mother Goose” или “Nursery Rhymes”, деякі з яких, вважається, існували
у Великій Британії ще до норманської навали [6, с. 1]. Утім, до 1800 року діти
не мали власне дитячої літератури і переважно читали перекладені казки
і популярні романи і балади, які не були спрямовані на дитячу аудиторію.
Британська дитяча література у сучасному її розумінні бере початок

у релігійно-дидактичній традиції другої половини 17-го сторіччя, зокрема
в “Книзі для хлопчиків та дівчаток” Дж. Баньяна (J. Bunyan, 1626–1688,
“Book for Boys and Girls”, 1686) [2, с. 148]. Протягом наступного сторіччя
дитяча література проходить шлях від прямолінійного і жорстокого
повчання дитини в пуританському дусі до повчання, що привертає увагу
і зацікавлює та намагається врахувати її природу [2, c. 148].
Відмова від такої русоїської концепції дитячої літератури, яка почалася

зі зміною концепції дитини, котру запропонували британські романтики
В. Водсворт (W. Wadsworth), В. Блейк (W. Blake), С. Кольрідж (S. Coleridge),
міцно закріпилася лише у другій половині 19-го століття з публікацією
збірки віршів Э. Ліра “A Book of Nonsense” та дилогії Л. Керрола “Alice’s
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Adventures in Wonderland,” “Through the Looking-Glass and What Alice
Found There.” Дитину перестали сприймати як об’єкт повчання та почали
поважати її особистість. Саме тоді повною мірою проявилася національний
характер британської дитячої літератури, своєрідний ексцентризм
мислення, відомий під назвою “англійського гумору”, який виявлявся
в дуже широких жанрово-стилістичних рамках: від іронічної лірики
до найгострішої соціальної сатири. Ці властивості національного
художнього мислення сприяли тому, що англійська дитяча література
багато в чому розвивалася під впливом  “дорослої” літератури:
це стосується і системи художньої образності, і поетики, і жанрових
особливостей [1, с. 7–8]. Серед видатних британських поетів цього часу,
котрі писали для дітей, – Р. Браунінг (R. Browning), А. Теннісон
(A. Tennison), Х. Росетті (Ch. Rossetti) та Р.Л. Стівенсон (R.L. Stevenson),
котрий, разом із В. де Ла Маром (W. de La Mare), встановив недосяжну
планку для дитячої поезії в своїй збірці “A Child’s Garden of Verse”.
Початок 20-го століття відзначив розквіт Срібного віку в дитячій

літературі Великої Британії, характерним для якого стала поява значної
кількості нових жанрів, спрямованих безпосередньо на дітей, та тенденція
до інтимізації літератури [2, с. 149], коли окремі твори писалися для
конкретної дитини, що позитивно відбивалося на їх художній якості.
Розмовні інтонації панували також в поезії, зокрема у творах Р. Кіплінга
(R. Kipling), який включав вірші до своїх прозових творів для дітей,
та А.А. Мілна (A. Milne).
Ескапізм, характерний для великої кількості творів британської

літератури для дітей першої половини 20-го століття, під впливом жахливих
подій Другої світової та розпаду колоніальної імперії поступився творам,
в яких реальність тим чи іншим чином – на рівні тематики, концепції,
мови – входила у художній світ твору. Поети, які пишуть для дітей, розпочали
новий пошук тем та форматів дитячої поезії; найвидатнішими серед них
стали Т. Г’юз (T. Hughes) та С. Міліган (S. Milligan).
Кінець 20-го початок 21-го століть не залишив заборонених тем

у британській дитячій літературі, основною рисою якої стала тотальна
комерціалізація, з акцентом на серійних виданнях та медіапідтримці творів,
що виходять. Утім, саме в цей період публікуються видатні збірки поезії
для дітей, створені, по суті, першою в історії літератури Великої Британії
генерацією суто дитячих поетів: А. Албергом (A. Ahlberg), В. Коуп
(W. Cope), Р. МакГу (R. McGough), Б. Патерном (B. Pattern) та ін.
Протягом своєї історії дитяча поезія Великої Британії створювалася

переважно як побічний продукт творчості поетів та письменників,
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які працювали в руслі літератури для дорослих, що й зумовило
її маргінальний статус. Утім, дитяча поезія завжди мала чіткі змістовні
та структурні характеристики, які відрізняють її від віршів для дорослої
авдиторії. Серед таких характеристик, сформульованих на підставі заповітів
дитячим поетам К. Чуковського [3], ми виділили наступні:

1) Британська дитяча поезія має власне коло тем. Ще з часів панування
романтизму в британській літературі основною темою для віршування
була природа (44%) як боже диво в її різних виявленнях. Головними
підтемами, порушеними британськими поетами в рамках теми “Природа”
стали описи диких та домашні тварин (лева, ведмедя, равлика, миші, жаби,
кита, слона, кота тощо)птахів, рослин та пор року. На відміну від віршів,
що розкривають тему “Дикі тварини” де зображуються різноманітні
тварини, в підтемі “Домашні тварини” більшість віршів присвячені котам
(50% від усіх віршів підтеми; див., наприклад, В. Водсворт (W. Wordsworth)
“The Kitten and the Falling Leaves”, які й набувають статусу національної
тварини Великої Британії. Другою за частотністю темою є дитинство
(в якій більшу частину – 80% віршів присвячено поведінці дитини–
непослуха, як у вірші В. Б. Рендса (W. B. Rands) “Godfrey Gordon Gustavus
Gore”. Таким чином, тематично вірші британських поетів близькі інтересам
дитячої авдиторії та виховують в ній любов та повагу до рідної природи.

2) З точки зору структури, переважна більшість британських дитячих
віршів (97%) написана в рамках силабо-тонічної системи віршування, яка
передбачає активне використання різних віршових розмірів та рими.
Найчастіше в таких віршах використовується строфа-катрен, яка
складається з двох двовіршів (див., наприклад, “The New-born Baby’s Song”
Б. Корнуелла (B. Cornwall), або заримована перехрестно. У дитячій поезії
Великої Британії домінує хорей. Такі вірші зазвичай мають чоловічу риму
(90%), що пояснюється загальною структурою англійської мови, з яких
переважна більшість (89%) – точна (див., зокрема вірш Дж. Тейлор
(J. Taylor) “The Star”). Саме така  структура вірша сприяє його
запам’ятовуванню, декламуванню та використанню дитиною під час гри,
танців тощо.

3) Для синтаксису британських дитячих віршів характерним є активне
використання предикацій, коли кількість предикацій як мінімум дорівнює
кількості строк вірша. Така синтаксична структура віршів для дітей
у поєднанні з активним використанням дієслів і уникненням епітетів (див.,
зокрема, віршик Дж. Фостера (J. Foster) “Ten Dancing Dinosaurs” робить
британську поезію для дітей динамічною, здатною утримати увагу навіть
наймолодшої авдиторії.
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Перспективним для подальшого дослідження окресленої проблематики
ми вважаємо, зокрема, порівняльне вивчення дитячої поезії різних
англомовних лінгвокультур, наприклад британської та американської.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ВКЛЮЧЕННЯ
ШЕКСПІРІВСЬКОГО ТВОРУ У ФІЛЬМ “THE COLLECTOR”

ЗА МОТИВАМИ РОМАНУ ДЖ. ФАУЛЗА
Сторчак М.О. (Харків)

Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Самохіна В.О. 
Явище інтертекстуальності використовується у кінематографії. Найбільш

популярними фігурами інтертексту у фільмі “The Collector” за мотивами
однойменного роману Дж. Фаулза є алюзія та ремінісценція. Дж. Фаулз запозичує
у В. Шекспіра фрагменти з прецедентного тексту п’єси “The Tempest”, а саме,
власні імена, події та риси характеру героїв.

Ключові слова: алюзія, інтертекст, інтертекстуальність, кінематографія,
ремінісценція.

Сторчак М.О. Интертекстуальные включения шекспировского
произведения в фильм “The Collector” по мотивам романа Дж. Фаулза.
Явление интертекстуальности используется в кинематографии. Наиболее
популярными фигурами интертекста в фильме “The Collector” по мотивам
одноименного романа Дж. Фаулза являются аллюзия и реминисценция. Дж. Фаулз
заимствует у В. Шекспира такие фрагменты из прецедентного текста пьесы “The
Tempest”, как имена собственные, события и черты характера героев.

Ключевые  слова: аллюзия,  интертекст,  интертекстуальность,
кинематография, реминисценция.
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Storchak M.O. Intertextual Inclusions of Shakespeare’s Work into the
Film “The Collector ” based on the novel by J . Fowles. The phenomenon of
intertextuality is used in cinematography. The most popular figures of intertext in the
film “The Collector”, which is based on the motives of the novel by J. Fowles, are
allusion and reminiscence. J. Fowles borrows from W. Shakespeare such fragments of
the text of “The Tempest” as proper names, events and characters’ traits.

Key words: allusion, cinematography, intertext, intertextuality, reminiscence.

Ця робота присвячена дослідженню явища інтертекстуальності та
форм інтертексту в кінематографічному творі “The Collector” за
мотивами роману видатного англійського прозаїка Джона Роберта
Фаулза .  Об’єктом  дослідження є явище інтертекстуальності  в
кіноілюстраціях Дж. Фаулза. Предметом дослідження є мовні засоби
інтертекстуальності та форми інтертексту в тих же кінофільмах, які
поставлені за творами Дж. Фаулза.
Актуальність роботи обумовлена підвищеним інтересом сучасних

дослідників до явища інтертекстуальності та роллю, яку відіграють форми
інтертексту в художніх творах, що створюються на основі прецедентних
текстів і кіно. Зараз ставлять багато фільмів за художніми творами видатних
письменників, тому цікаво поглянути на те, як режисери інтерпретують ці
твори – чи вони спотворюють зміст оригіналу, або, навпаки, надають
прекрасного звучання текстам творів письменників, яскраво насичуючи
фільми різноманітними мовними засобами.
Наукова  новизна  роботи полягає у тому,  що в  ній явище

інтертекстуальності розглянуто в художньому дискурсі на матеріалі творів
Дж. Фаулза в кінематографії; визначено лексичні засоби прояву
інтертекстуальності у кінофільмах, сценарії до яких базуються на творах
Дж. Фаулза. Виявлена тенденція до зменшення лексичних засобів прояву
інтертекстуальності у кінофільмах порівняно з літературними творами
сучасної англійської мови.
Мета  роботи полягає у тому,  щоб з’ясувати особливості

інтертекстуальних форм кінотексту та їх використання у творах Дж. Фаулза.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки завдань:
- визначити поняття інтертекстуальності та інтертексту у сучасній
лінгвістиці;

- виявити форми інтертексту в кінострічках за однойменними романами
Дж. Фаулза;

- надати аналіз інтертекстуальних включень в кінотексти творів
Дж. Фаулза;
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- окреслити смислові  стратегії  кінематографічного мистецтва
Дж. Фаулза, що необхідні для створення естетичного враження
від перегляду інтертекстуально збагачених кінофільмів.
Тенденція сучасної лінгвістики до проведення комплексних досліджень

зумовлена великою зацікавленістю до вивчення інтертекстуальності. Під
інтертекстуальністю ми розуміємо наявність у новому тексті стереотипних
елементів, образів, ситуацій, що взяті з творів інших авторів. Виявлено такі
форми інтертекстуальності, як алюзія, ремінісценція, цитата, аплікація,
перифраз, пародія, стилізація, імітація авторського стилю, пастіш,
референція, травестія, плагіат та епіграф. Всі вони є важливими прийомами
стилістичної і ідеологічної системи творчості автора [4, с. 30] і увиразнюють
літературну мову. Найбільш популярним прийомом інтертекстуальності
є введення одних текстів в інший у фрагментарному вигляді. До подібних
включень і посилань на попередні літературні факти належать алюзії
і ремінісценції.
О.О. Селіванова трактує алюзію як прийом художньої виразності, який

створює численні асоціації за рахунок натяку на події, факти, персонажів
інших текстів [5, с. 191]. Зі сферою інтертекстуальності пов’язаний також
такий стилістичний прийом, як ремінісценція. Під ремінісценцією
розуміється введення до певного тексту фрагментів, які нагадують
адресатові події, факти, героїв, стилістичні прийоми, мотиви іншого тексту
[5, с. 513].
У сучасному мовознавстві, що при аналізі мовних явищ виходить

з лінгвокультурологічної парадигми, все актуальніше стає поняття
інтертексту та прецедентного феномена [3, с. 1]. Інтертекст являє собою
сукупність текстів,  відображених у певному творі, а  прецедент,
з лінгвокультурологічної точки зору, сповнений культурним смислом
і полягає в посиланні мовної особистості в мовленні на той або інший
широко відомий в даній мовній картині світу текст, ім’я, ситуацію.
Прецедентні феномени включають в себе прецедентні тексти, прецедентні
імена, прецедентні ситуації, прецедентні висловлювання. В якості
прецедентних текстів можуть виступати художні твори, твори живопису,
скульптури, архітектури, музикальні твори [там само].
Одним з найбільш доступних і зрозумілих джерел інтертекстуальності

стало кіно [там само]]. Аналіз інтертекстуальних об’єктів порівняння,
які відсилають нас до кіно, дозволяють спостерігати той культурний фон,
в який занурена сучасна мовна особистість. Кінематограф як джерело
культурних знаків у багатьох речах підживлюється за рахунок художньої
літератури, яка постачає йому сюжети. В основі сценарія фільму завжди
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перебуває літературний твір, знайомий носіям сучасної культури, тому
сучасний носій мови апелює в першу чергу до художніх фільмів [3, с. 2].
На думку М.І. Косарєва, “джерелами прецедентних феноменів найчастіше
стають фільми, які можно назвати “культовими”. Такі кінофільми настільки
глубоко проникають в масову свідомість, що продукують інтертексти
в навколишній реальності” [2, с. 115].
В інтертекстуальній основі кінематографічних творів Дж. Фаулза

перебувають прецедентні твори таких письменників, як Генрі Джеймс,
Ален Фурн’є, Чарлз Діккенс, Джордж Еліот, Джейн Остін, Вільям Теккерей,
Шарлотта Бронте та ін. Особливе значення у контексті творчості
англійського романіста Дж. Фаулза набувають шекспірівські алюзії
і ремінісценції. У творах Дж. Фаулза алюзивні включення трапляються
досить часто і складають основу його творів. За допомогою алюзій,
в першу чергу, шекспірівських алюзій, Дж. Фаулз будує цілу систему
міжтекстових зв’язків. Розглянемо алюзії в фільмі “The Collector”,
прецедентним текстом якого є п’єса В. Шекспіра “The Tempest”:

1) у п’єсі В. Шекспіра “The Tempest” і у кінофільмі за мотивами роману
Дж.Фаулза “The Collector” присутня концепція замкнутого, обмеженого
простору, в якому розгортаються події. У фільмі “The Collector” ми бачимо
підвал, у якому клерк Фредерік Клегг тримає заручницею дівчину Міранду
[1]. Підвал є алюзією на печеру у п’єсі “The Tempest”, де чарівниця
Проспера живе зі  своєю донькою Мірандою.  І підвал,  і печера
представляють собою темне приміщення, де майже немає світла і мало
повітря;

2) шекспірівський герой Фердінанд і фаулзівський герой Фредерік дещо
схожі і різні між собою. Фредерік, як і Фердінанд, виглядає пристойно [1].
Однак у Фредеріка у порівнянні з Фердінандом підла душа. Він жорстока
людина і заподіює шкоду бідній дівчині Міранді. Інша справа Фердінанд,
у якого від природи добра та чиста душа. Він поводиться благородно
з людьми та зі своєю коханою дівчиною Мірандою. Отже, мимоволі завдяки
асоціації з шекспірівською Мірандою виникає алюзія на шекспірівського
героя Фердінанда;

3) прототипом Фредеріка у Дж. Фаулза є шекспірівський персонаж
Калібан, тому виникає алюзія на поведінку Калібана. У героя Дж. Фаулза
Фредеріка поведінка направлена на руйнування. Він викрадає дівчину
Міранду, застосовуючи до неї грубу силу [1]. Калібан у В. Шекспіра також
націлений на те, щоб завдавати шкоду людям. Він бажає вбити чарівницю
Просперо і її доньку за те, що вони ставляться до нього як до людини
другого сорту через його неохайність, грубість та схильність до насилля;
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4) у фаулзівському фільмі “The Collector” і у шекспірівській п’єсі “The
Tempest” розігрується тема добра і зла. У фільмі “The Collector” зло
перемагає добро. Після довгих знущань жорстокого і безжалісного клерка
Фредеріка молода дівчина Міранда помирає [1]. У п’єсі “The Tempest”
відбувається все навпаки – добро перемагає зло, а Міранда знаходить своє
щастя з принцем Фердінандом . Отже,  ми проводимо асоціацію
з шекспірівською п’єсою. У Дж. Фаулза героїня Міранда помирає,
а у п’єсі В. Шекспіра щасливий кінець – Міранда виходить заміж за принца
Фердінанда.
Приклади ремінісценції трапляються значно рідше. Під ремінісценцією

розуміється введення до певного тексту фрагментів, які нагадують
адресатові події, факти, героїв, стилістичні прийоми, мотиви іншого тексту
[6, с. 513]. Наведемо декілька прикладів ремінісценцій в фільмі “The
Collector”, прецедентним текстом якого є п’єса В. Шекспіра “The Tempest”:

1) як у шекспірівській п’єсі “The Tempest” так і у фаулзівському романі
“The Collector” зустрічається героїня Міранда [1]. Інтертекстуальне
включення ім’я Міранди у контекст фаулзівського роману є
ремінісценцією. Коли ми чуємо у фільмі ім’я Міранда, то відразу ж
згадуємо, що вже зустрічали це ім’я у контексті твору Шекспіра;

2) шекспірівському і фаулзівському персонажу Міранді притаманні
такі позитивні риси, як співчуття та емпатія. В п’єсі В. Шекспіра “The
Tempest” Міранда співчуває людям на кораблі, які ось-ось загинуть,
бо у морі здійнялася сильна буря, і корабель може потонути разом
з екіпажем. Тому Міранда прохає свою матір Просперу пощадити людей
і не відбирати у них їхні життя. У фільмі “The Collector” героїня Міранда
відчуває жалість до живих істот – метеликів [1]. Героїня виказує жалість
до метеликів у колекції Клегга. Вона зауважує, що це були живі та прекрасні
істоти, яких не можна вбивати навіть для колекції. Так у нас виникає алюзія
на п’єсу В. Шекспіра. Ми проводимо асоціацію з шекспірівською героїнею
Мірандою, яка рятує людей під час бурі.
Таким чином, як висновок, у фільмі Дж. Фаулза “The Collector” широко

використовуються такі форми інтертексту, як алюзія та ремінісценція, які
змушують читача поволі чи мимоволі заглиблюватися в перегляд фільму
та по новому подивитися на оригінал твору. Явища інтертекстуальності
збагачують не тільки фаулзівський, але й шекспірівський твір. Образи героїв
художнього твору В. Шекспіра “The Tempest” стали прототипами
персонажів фільму “The Collector” за однойменним романом Дж. Фаулза.
Ідеї,  проблеми та  способи їх вирішення також запозичуються
з прецедентних текстів. Дж. Фаулз запозичує у В. Шекспіра деякі фрагменти
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з п’єси “The Tempest”, а саме власні імена, події і риси характеру героїв.
Образи із сфери кіно базуються на загальномовному культурному багажу
сучасної людини, вільно здобуваються авторами із цього багажу з повною
впевненістю, що асоціація буде зрозуміла кожному слухачу або читачу.
Існування даної загальної для всіх образної бази демонструє національну
єдність.  Головним  джерелом формування культури виступають
прецедентні феномени: прецедентні тексти, прецедентні імена, ситуації та
висловлювання. Вони впливають на культуру, яка транслює досвід через
інтерпретацію прецедентних феноменів.
Активне використання сучасним носієм мови прецедентних імен і

текстів із сфери кіно як джерела інтертекстуальності демонструє культурні
пристрасті та культурний рівень сучасної людини. Ми вважаємо,
що оперування включеннями з інших текстів, в тому числі із світу кіно,
є позитивним явищем. Класичні взірці кінематографічної продукції є
одним із основних джерел прецедентності для мовця.
У перспективі доцільно провести порівняльний аналіз номінативних

засобів передачі інтертекстуальності у художніх творах та кінофільмах.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ

З ЕЛЕМЕНТАМИ КОМІЧНОГО

Тарасова С.О. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Самохіна В.О.

У статті розглядаються лінгвістичні аспекти сучасного англомовного
медичного дискурсу з елементами комічного. Подано детальний аналіз його
функціональних особливостей.

Ключові слова: гумор, інформаційно-професійна функція, медичний
дискурс, терапевтична функція.

Тарасова С.А. Функциональные  характеристики современного
англоязычного медицинского дискурса  с элементами комического. В статье
рассматриваются лингвистические аспекты современного англоязычного
медицинского дискурса с элементами комического. Представлен детальный анализ
его функциональных особенностей.

Ключевые слова: информационно-профессиональная функция, медицинский
дискурс, терапевтическая функция, юмор.

Tarasova S.O. Functional characteristics of modern English medical
discour se with comic elements. Linguistic aspects of modern English medical
discourse with comic elements are considered in the article. The work presents a
detailed analysis of functionality of this type of discourse.

Key words: humour, informing and professional function, medical discourse,
therapeutic function.

Твердження, що гумор продовжує життя і є найкращими ліками, відоме
багатьом. У книзі “Притчі Соломонові 17/22” вказується, що веселе серце
лікує, а сумовитий дух сушить кістки. В підтвердження цього Аристотель
відзначав, що “Сміх приносить велику користь для здоров’я, наприклад,
покращує кровообіг,  протидіє депресії  та  покращує діяльність
різноманітних органів людини” [1, с. 34–35]. Гіппократ стверджував, що
легка розмова з посмішкою під час обіду добре впливає на травлення,
а сміх служить збудливим засобом для печінки [5, с. 5–6].
На сьогоднішній день здоров’я визначається не тільки біологічними

причинами, але й соціальними та лінгвокультурними факторами, тобто
розробляються методи боротьби зі стресом, захворюваннями різного
ступеню складності, а також продовження довголіття.
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Актуальність роботи полягає у важливості комплексного дослідження
функціональних особливостей сучасного англомовного медичного
дискурсу у сучасній парадигмі знань. Об’єктом дослідження є сучасний
англомовний медичний дискурс з елементами комічного,  який
розглядається в рамках мовленнєвого жанру анекдоту як форми художньої
комунікації [8, с. 159–161]. Предметом дослідження є аналіз сучасного
англомовного медичного гумору з елементами комічного. Метою
дослідження є виявлення функціональних особливостей сучасного
англомовного медичного дискурсу з  елементами комічного та
обґрунтування їх значущості. Для досягнення поставленої мети необхідним
є вирішення конкретних завдань, а саме:

1) виділити функціональні характеристики сучасного англомовного
медичного дискурсу;

2) проаналізувати ситуації використання гумору у сучасному
англомовному медичному дискурсу.
Методи дослідження включали: описовий метод (для розкриття

специфіки функціональних особливостей сучасного англомовного
медичного дискурсу), метод спостереження та аналізу (для систематизації
гумористичної інформації щодо використання сучасного англомовного
медичного дискурсу).
Медичний дискурс уже вивчався в низці  мовознавчих праць

(Е.В. Акаєва, М.І. Барсукова, Л.С. Бейлінсон, Н.В. Гончарeнко, В.В. Жура,
Н.Ю. Сидорова) та отримав різні визначення. Його вважають типом
інституційного дискурсу, що є різновидом інституційного спілкування
і виділяється на підставі двох системотворчих ознак: мети (надання
кваліфікованої допомоги хворому) й учасників спілкування (лікар, медична
сестра, пацієнт, родичі пацієнта тощо) [див. 2; 3; 5–7; 10].
Узагальнюючи усі ознаки медичного дискурсу, Л.С. Бейлінсон надає

йому таку характеристику: 1) учасниками медичного дискурсу є медики
і пацієнти, при цьому існує розгалужена спеціалізація медиків як по
горизонталі (спеціалізації лікарів), так і по вертикалі (лікарі, медсестри,
санітари); 2) обставини медичного спілкування характеризуються високим
ступенем символічності (наявність клятви Гіппократа, білі халати, медичні
інструменти, особиста печатка лікарів, кабінет лікаря); 3) цінності
медичного дискурсу зводяться до розкриття основного концепту цього
дискурсу – ЗДОРОВ’Я, що відбивається в специфічних нормах медичної
етики; 4) стратегії медичного дискурсу випливають з його мети – надати
допомогу хворій людині – і зводяться до діагностики, лікування
й рекомендації; спостерігається варіювання цих стратегій залежно від типу
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захворювання й необхідної медичної допомоги; діагностувальна
і рекомендаційна стратегії медичного дискурсу неодмінно вербалізуються;
лікувальна стратегія вербалізується факультативно (неодмінно у випадках
психіатричного і логопедичного лікування) [2, с. 15–16].
Виділяємо такі функціональні особливості медичного дискурсу:
1) інформаційно-професійна;
2) терапевтична (психотерапевтична).
Інформаційно-професійна функція медичного дискурсу полягає

у реалізації дискурсивних ролей мовними особистостями: “лікар –
пацієнт”, “лікар – лікар”, “лікар 1 – лікар 2 – пацієнт” (випадок клінічного
розбору), “лікар 1 – лікар 2 – …. – лікар N” (під час проведення консиліуму)
у мікротемах: збір анамнезу, симптоматики та діагностики; встановлення
діагнозу; призначення лікування; здійснення медичних маніпуляцій,
виконання медичним персоналом приписів лікаря [там само, с. 5].
Інформаційно-професійна функція медичного дискурсу створює

гумористичний ефект і яскраво демонструється у ситуації:
Three elderly men are at the doctor’s office for a memory test. The doctor
asks the first man, “What is three times three?” “274,” is his reply.
The doctor rolls his eyes and looks up at the ceiling, and asks the second
man, “It’s your turn. What is three times three ?” “Tuesday,” replies the
second man.
The doctor shakes his head sadly, then asks the third man, “Okay, your
turn. What’s three times three?” “Nine,” says the third man.
“That’s great!” says the doctor. “How did you get that ?”
“Simple,” he says, “Just subtract 274 from Tuesday” [1].
Гумористичний ефект створюється через нелогічність та абсурдність

пояснення пацієнтом своєї вірної відповіді.
Реалізація терапевтичної (психотерапевтичної) функції медичного

дискурсу з елементами комічного можлива  за  умови підґрунтя
саморефлексії, а тобто психоаналітичної розмови пацієнта з лікарем [11].
Ця функція медичного дискурсу присутня на всіх етапах лікування: лікар
та медичний персонал працюють з думками і почуттями пацієнта, прагнуть
допомогти хворому, зрозуміти його й часто використовують гумор для
зміни структури індивідуального ментального простору пацієнта.
Терапевтична  функція медичного дискурсу представлена  як
невербальними, так і вербальними комічними елементами. У невербальній
сфері терапевтична функція реалізується за допомогою клоунади, фокусів
та гегів, що спричинюють реакцію учасників: посмішка, сміх або
аплодисменти (див. рис. 1, 2) [2] .
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Рис.1 Рис. 2
Doctor E.K. and Dr. Mafalda Doctor Zivalski веселить
в педіатричній клініці фокусами літню жінку

 У вербальній сфері терапевтична функція медичного дискурсу
реалізується за допомогою нейтральних жартів, не обов’язково на медичну
тематику. Наприклад:

What is the longest word in the English language? 
SMILES: there is a mile between the first and last letters! [1].
Характерними особливостями реалізації терапевтичної функції

у вербальній сфері є використання гіперболи, гротеску та пародіювання
як найбільш розповсюджених у цій сфері [13, с. 682]. Ці прийоми
обираються несвідомо медичним персоналом, бо вони є простими
візуально та легкими для мовленнєвого вираження, що важливо для
обрання правильної стратегії поведінки комунікантів.
У США та Великій Британії медичний дискурс з елементами комічного

отримав найбільшого поширення на початку ХХ століття, коли почала
здійснювати свою діяльність Асоціація практичного та терапевтичного
гумору (Association for Applied and Therapeutic Humor – AATH), до складу
якої увійшли лікарі, медичний персонал, лікарі-психотерапевти, соціальні
працівники (педагоги) та гумористи – коміки, клоуни та лінгвісти. І це не
дивно, бо створення кімнат сміху, розробка “візочків сміху” (тобто візочок
з ляльками-клоунами та музикальним супроводом) стали звичними
явищами у багатьох лікарнях США та Великої Британії.
Проаналізувавши транскрипти медичних діалогів, пов’язаних

з реалізацією гумору, взятих з Інтернету, які були записані в клініках США
американською дослідницею Петті Вутен, визначаємо основні типи гумору
в реалізації психотерапевтичної функції сучасного англомовного
медичного дискурсу: гумор-сподівання (hoping humor); гумор-підтримка
(coping humor); гумор шибеника (gallows humor); жалісливий гумор
(compassionate humor); їдкий гумор (caustic humor) [12]. Наприклад,
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звернімо увагу на гумор-підтримки:
A doctor told an insomnia sufferer, “Take one of these pills. You’ll not
only sleep tonight but you’ll take a trip. You’ll wake up in Paris.” Next
morning the patient called the doctor. “Doc, I slept. But no trip. I’m right
here at home.” “What colour pill did you take?” asked the doctor.
“Yellow,” replied the man. “Oh!” said the doctor. “I made a mistake.
I gave you the round-trip pill”  [1].
Комічний ефект досягається порушенням онтологічних норм,

що реалізується стилістичним прийомом гіперболи (тобто здійснення
кругосвітньої мандрівки за допомогою лише однієї таблетки).
У наступному прикладі демонструється гумор шибеника:
A man asked his doctor quite frankly what was wrong with him. “Well,”
said the doctor, “you eat too much, drink too much, and you are terribly
lazy.” “Thanks,” the patient replied, “but would you be kind enough to
put that into Latin. Then I can have a week off from office”  [1].
Гумористичний ефект досягається порушенням  тематики

стереотипних явищ за допомогою стилістичного прийому пародіювання
(нерозбірливий почерк лікаря).
Перспективу подальших досліджень убачаємо пошук у дослідженні

сучасного англомовного медичного дискурсу з елементами комічного
в нетривіальних ситуаціях, що виходять за рамки інституту медицини.
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ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ
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Стаття присвячена дослідженню особливостей користування мовою чоловіків
та жінок в різних соціальних ситуаціях. Прояви гендерної асиметрії у відображенні
стереотипів фемінінності і маскуальнності в англомовній рекламній продукції.

Ключові слова: андроцентризм, гендер, маскулінність і фемінність, фемінізм.

Ткаченко К.О. Гендерный анализ англоязычного рекламного дискурсу.
Статья посвящена исследованию особенностей пользования языком мужчин и
женщин в различных социальных ситуациях. Проявления гендерной асимметрии
в отражении стереотипов фемининности и маскуальнности в англоязычной
рекламной продукции.

Ключевые слова: андроцентризм гендер, маскулинность и фемининность.
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Tkachenko K.O. Gender Analysis of English Advertising Discourse. The
article is devoted to the study of language usage patterns of men and women in
different social situations. Manifestations of gender asymmetry in the reflection of
the stereotypes of femininity and maskualnnosti the English-language advertising
products.

Key words: androcentrism, feminism, gender, masculinity and femininity.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що воно торкається
проблеми рекламної комунікації, яка спричиняє значний вплив на індивіда.
Звідси наростаючий інтерес до реклами як із соціальної, так і комерційної
точок зору. Ефективність реклами багато в чому залежить від того, як
мовні прийоми використовуються для цільового впливу потенційного
покупця на всіх рівнях: когнітивному, емотивному, естетичному і т.д.
Предметом дослідження є прояви гендерної асиметрії у відображенні
стереотипів фемінінності і маскуальнності в англомовній рекламній
продукції. Матеріалом дослідження слугує англо-, і україномовна рекламна
продукція, подана на телебаченні, радіо й у пресі. Мета роботи полягає
в у виявленні андроцентризму англійської мови у відображенні соціально-
психологічних стереотипів маскулінності й фемінінності й ставлені цих
стереотипів з образами, представленими в рекламі. Метод роботи –
спостереження і реєстрація прикладів, що відбивають стереотипи в рекламі,
їх кількісна обробка, та імовірнісно-індуктивний аналіз з опорою на пресу
позиції дискурсу.
Дослідження останніх років у галузі гендерної лінгвістики показали,

як користуються мовою чоловіки і жінки в різних соціальних ситуаціях.
Проте, у цих роботах майже не приділялася увага соціальним,
психологічним і лінгвістичним процесам, що лежать в основі відображення
у мові соціокультурних категорій маскулінності і фемінінності. Сучасні
дослідники зосереджують увагу на таких процесах, як стереотипізація,
соціальна категоризація й їх відображенні у мові.
Особливий інтерес у цьому зв’язку становить рекламний дискурс

як форма комунікації, що відбиває соціальні факти у відносинах між
чоловіками та жінками.
Дослідження, проведені в області відображення чоловічих і жіночих

стереотипів в англійській мові в цілому, і в його лексиці зокрема, показали:
з 279 випадково обраних слів – 165 характеризує чоловіків і лише 114 жінок.
При проведенні семного аналізу цих слів, й їх розташування по
семантичних зонах, виявилося, що серед позитивних характеристик жінок,
абсолютну більшість складають характеристики зовнішності і коректності
соціального поводження. Основними характеристиками чоловіків є рівень
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інтелекту, фізична сила і заповзятливість. Ці результати можна пояснити
тим, що жінки традиційно характеризуються з позицій слабості і соціальної
пасивності, у той час, як чоловіки представляються більш сильними
і заповзятливими. Така асиметрія пояснюється історичними стереотипами,
зокрема, помітною соціальною роллю, що відводиться чоловікам.
Оскільки рекламний дискурс в цілому й його номінативна сфера,

зокрема, мають своєю метою справити позитивне враження на адресата,
особлива увага приділяється позитивно забарвленій лексиці.
Для досягнення мети рекламного дискурсу, соціальний стереотип може

або зміцнюватися, або, навпаки, руйнуватися. Це багато в чому
обумовлене конкретною соціальною обстановкою в певний період часу.
Спочатку розглянемо відображення в них соціальних стереотипів. Треба,
однак, відзначити, що поряд із соціальними стереотипами в способах подачі
рекламованих товарів відбиваються і суто мовні стереотипи. Чоловіки
рекламують товари, що визначають процвітання, успіх, силові якості,
надійність, досконалість технічних досягнень і комерційний успіх. Основне
місце тут займають автомобілі, комп’ютери, транспортні компанії,
що надають послуги бізнесменам, і т.п. Наприклад реклами Chevrolet
Chevette (NBC, 25.02.92, evening):

Man: Chevrolet announces “A lot more Chevette for a lot less money”.
New Chevette standard equipment includes a radio, reclining bucket
seats, white wall tires, console, sports steering wheel, a 2.6 litre engine:
18 new standard features in all. Plus a wide hatch, carpeting, front disk
brakes, rack and pinion steering, and more. The ’92 Chevy Chevette.
A lot more car for a lot less money.
Типовим прикладом є реклама
Continental Insurance (CBS, 2.06.90): Man: If this were your home, that
delivery man could sue you for everything you’ve got. And if most of your
liability coverage was on your car instead of your home, you’d be in big
trouble. That’s why Continental invented the PCP car and home policy.
It gives the same high liability coverage on your car, and your home.
That’s more “protection” for your money and one more reason why nobody
spells protection like the Continental Insurance companies.
Маються виключення, тобто випадки, коли чоловіки рекламують

дитячий шампунь (відео-реклама Johnson’s Baby Shampoo), продукти чи
харчування ж побутові засоби. Наприклад, реклама Ty-D-Bol cleanser АБС,
11.03.90):

Man: Now there are two great ways to help this part of your bathroom be
clean and resh. There’s famous blue Ty-D-Bol automatic bowl cleanser
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with lemon-fresh borax. And now there’s new green Ty-D-Bol with pine-
scented borax. Both have the power of borax to clean and deodorize. Get
Ty-D-Bol with borax.
Існують випадки, коли жінки рекламують, наприклад, сигарети. Такі

матеріали побудовані на контрастах і в них, поряд з жінками, беруть участь
чоловіки: “These are cigarettes for men which even young women enjoy”.
У даному рекламному матеріалі беруть участь як чоловік, так і жінка.
Жінки беруть участь у рекламі товарів, що визначають їхній зовнішній
вигляд: прикраси, косметика, парфумерія, жувальні гумки, хутра,
і т.д. Розподіл рекламних матеріалів між чоловіками і жінками відбиває
соціальні, але немовні стереотипи.
Можна підрозділити всі рекламні матеріали на дві основні групи:
а) реклама на “візуальному” рівні,
б) реклама на “мовному” рівні.
Реклама на “візуальному” рівні заснована на зображенні людини

і товару й або не має взагалі, або має дуже мало тексту. Так, чоловік,
зображений за кермом автомобіля, (“The Times” 23.03.90) чи жінка
з флаконом парфумів (“PANAM Catalogue” 08.89) самі по собі припускають
відповідне співвіднесення цих товарів з визначеними категоріями людей.
При наявності тексту чоловіка, як правило, визначаються:
а) за професійною ознакою – engineers, businessmen, assurance agents, etc;
б) за зовнішнім виглядом – athlets, masculine, etc;
в) за поведінкою й діловими якостями – real gentleman, people with

principles, etc.
Жінки визначаються за родом діяльності: secretary, typist, travel agent,

interpreter, teacher, рідше housewife (видна переорієнтація на ділову жінку).
Підсумуємо результати: розподіл рекламованих товарів між

чоловіками і жінками можна представити в  такий спосіб.  Було
проаналізовано 100 рекламних матеріалів. Позначаємо рекламовані
товари відповідно до їхнього характеру як “бізнес” і “побутові товари”.
У підсумку одержуємо:

Таблиця 1
Розподіл товарів

Чоловіки 63% Жінки 37%
Бізнес Побутові товари Бізнес Побутові товари
45% 55% 10% 90%

Перейдемо тепер до аналізу мовного матеріалу в залежності від того,
хто рекламує той чи інший чи товар послугу. Використовуючи ті ж
100 матеріалів, одержуємо наступні результати (позначення колишні):

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


94

Таблиця 2
Наявність мовного матеріалу

Чоловіка Жінки
Бізнес Побутові товари Бізнес Побутові товари
100% 15% 60% 10%

Таке співвідношення можна пояснити в такий спосіб. Матеріали,
зв’язані з бізнесом, явно вимагають мовного супроводу, оскільки
рекламуються ті якості товарів, що не видні візуально. У цих матеріалах
присутні, як правило, тексти великого обсягу: діалоги, опис товару. І, проте,
у 90% реклам товарів, зв’язаних з бізнесом, вдається обходитися без
мовного супроводу взагалі, користаючись лише зовнішньою помітністю.
Ще менше мовні засоби застосовуються в рекламах побутових товарів,
де на зовнішню помітність робиться основний упор.
Мовні засоби в рекламних матеріалах розрізняються і по своєму

мовному фарбуванню. Описи і діалоги в ділових рекламах за участю
чоловіків звичайно стилістично нейтральні. Спеціальні стилістичні засоби
використовуються лише в 10% таких матеріалів. Протилежна картина
в рекламах побутових товарів. При загальній малій кількості мовного
матеріалу в рекламах за участю жінок, 95% його займають гасла, метафори,
гра слів, etc.
На закінчення, можна зробити висновок, що відображення мовних

і соціальних стереотипів у рекламних матеріалах обумовлено спрямованістю
таких матеріалів на формування і зміну масової свідомості.
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Статтю присвячено дослідженню методики викладання усного іноземного
мовлення та розробці системи вправ на розвиток усного мовлення англійською
мовою у студентів мовних факультетів вищих начальних закладів при вивченні
теми “Британські ЗМІ”.

Ключові слова: англійська мова, британські ЗМІ, мовні факультети, система
вправ, усне мовлення.

Тодчук К.В. Обучение устной речи на английском языке при изучении
темы “Британские СМИ” на языковых факультетах высших учебных
заведений. Статья посвящена изучению методики преподавания устной
иноязычной речи и разработке системы упражнений на развитие устной речи на
английском языке у студентов языковых факультетов высших учебных заведений
при изучении темы “Британские СМИ”.

Ключевые слова: английский язык, британские СМИ, система упражнений,
устная речь, языковые факультеты.

Todchuk K.V. Teaching Students of Language Schools of Higher Educational
Institutions English Oral Speech when Studying the Topic “The British Media”.
The article analyzes methods of teaching foreign languages in terms of oral speaking
and suggests a set of exercises to develop English oral communication skills of students
of language schools of higher educational institutions when studying the topic “The
British media”.

Key words: British Media, English, language faculties, oral speech, system of
exercises.

Одним з головних завдань вищих навчальних закладів є вивчення потреб
і попиту суспільства, підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних
акумулювати отримані знання і навички, вирішувати нагальні життєві
проблеми та гідно представляти свою державу на міжнародній арені. Тому
постійно триває пошук нових підходів до навчання іноземної мови, що
забезпечували б оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, зокрема
усним мовленням.
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Актуальність цього дослідження обумовлюється постійно існуючою
необхідністю удосконалення процесу викладання у вищих навчальних
закладах, зокрема підвищення якості навчання усному мовленню студентів
мовних факультетів.
Услід за  такими вченими як А.А. Алхазішвілі,  О.В. Бєляєв ,

Г.П. Запорожченко, І.О. Зимня, Томас Р. Льюіс та іншими ми вважаємо,
що при навчанні іноземної мови на мовних факультетах вищих навчальних
закладів значну увагу необхідно приділяти оволодінню усному мовленню
як одному з основних видів мовленнєвої діяльності. 
Об’єктом  дослідження виступає навчання усному мовленню

англійською мовою на мовних факультетах вищих навчальних закладів.
Предмет дослідження ? вправи на розвиток усного мовлення

англійською мовою при вивченні теми “Британські ЗМІ” на мовних
факультетах вищих навчальних закладів.
Метою нашого дослідження є розробка комплексу вправ на розвиток

умінь та навичок усного мовлення при вивченні теми “Британські ЗМІ”
на мовних факультетах вищих навчальних закладів.
Матеріалами цього дослідження виступали аутентичні тексти та статті

з таких британських видань як “The Guardian” і “The Telegraph”, відео
матеріали з BBC News, телеканалу BBC 1 та інтернет-сервісу YouTube.
Проаналізувавши специфіку викладання усного аспекту англійської

мови у мовних вищих навчальних закладах, ми встановили, що основною
особливістю вправ на навчання усному мовленню є те, що всі завдання
повинні спонукати студентів до говоріння [1, с. 69].
Крім того, при організації занять слід враховувати психологічні та вікові

характеристики особистості студента, а матеріал для обговорення повинен
бути актуальним і цікавим для студентів, вправи ? мати ситуативний
характер [4, с. 15], а мовлення має завжди бути зрозумілим [3, с. 95].
Зважаючи на той факт, що види мовленнєвої діяльності не існують у

чистому вигляді, комплекс вправ на навчання усному мовленню
іноземною мовою повинен включати завдання на говоріння, аудіювання,
читання та письмо.
Для вдосконалення комунікативної  компетенції доцільним є

використання новітніх методів навчання, що поєднують комунікативні та
пізнавальні цілі. Слушним є використання інтерактивного методу при
розробці раціональної системи вправ на розвиток вміння висловлюватися
на іноземній мові [2, с. 78].
На другому етапі дослідження, ми запропонували комплекс вправ на

навчання усному мовленню англійською мовою при вивченні теми
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“Британські ЗМІ” на мовних факультетах вищих навчальних закладів. Цей
комплекс розроблено відповідно до програми викладання іноземної мови
на факультеті іноземних мов Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна.
Оскільки, як вже згадувалося вище, ефективне навчання усному

мовленню досягається через комплексне навчання всім видам мовленнєвої
діяльності: аудіюванню, говорінню, читанню і письму, при розробці
комплексу вправ, ми намагалися забезпечити їх гармонійне поєднання у
межах вищезазначеної теми. Запропонований нами комплекс складається
з чотирьох уроків-юнітів (“Newspapers & Magazines in Britain”, “Television
Media in Britain”, “Radio Media in Britain” та “Online Media in Britain”),
розрахованих на 10 академічних годин, та одного контрольного заняття,
розрахованого на 2 академічні години, при цьому всі уроки мають
однакову структуру, якою передбачається, що різні типи завдань вводяться
в однаковій послідовності, що, на наш погляд, допомагає студентам краще
засвоювати матеріал.
Вивчення кожного юніту розпочинається з мовленнєвої розминки

(“warming-up”), що реалізується за допомогою використання візуальних
засобів стимулювання мовленнєвої діяльності студентів, представлених
у вигляді картинок провокаційного характеру за темою (див. Рис. 1 та 2)
[6; 11], які необхідно прокоментувати.

Рис. 1 Рис. 2
Ми вважаємо, що використання такого виду мовленнєвої розминки як

інструменту введення нової теми є дуже ефективним, оскільки у такий
спосіб у невимушеній формі задається тон заняття, студенти готуються до
вивчення окресленої теми та налаштовуються на говоріння.
Після мовленнєвої розминки студенти знайомляться з основним

текстом. Його метою є ввести новій матеріал та забезпечити студентів
фоновими знаннями для подальшої роботи. Наприклад, при вивченні теми
“Newspapers & Magazines in Britain” студенти повинні прочитати текст,
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що розповідає про історію британських газет [9]; під час вивчення теми
“Television Media in Britain”, пропонується прочитати текст про
телебачення у Великій Британії [7], який містить інформацію про історію
британського телебачення, ліцензування телебачення у Великій Британії
та британські телеканали сьогодні; при вивченні теми “Radio Media in
Britain” студенти читають текст про радіо у Великій Британії [15], в якому
розповідається про історію радіо, появу BBC, комерційне радіо у Великій
Британії та Digital Radio; під час вивчення теми “Online Media in Britain”
студенти читають текст [5], що містить інформацію про он-лайн медіа та
газети у веб-форматі у Великій Британії, контент, що можна отримати он-
лайн на британських сайтах. Після текстів пропонується відповісти на низку
питань, які покликані перевірити розуміння студентами прочитаного та
виступають передумовою до непідготовленого говоріння, (наприклад:
“What the daily newspapers in the nineteenth century were like?”, “What
happened during the first three decades of the twenties century in the British
press?” , “What helped to increase the importance of high circulations?”)
або обговорити деякі поняття та вирази з тексту, (наприклад, digital
terrestrial television, satellite television, BBC expansion, digital radio,
newspapers on the Web, content you can get online).
На наступному етапі заняття студентам демонструються відео ролики,

що розповідають про плюси та мінуси інтернет-медіа та друкованої преси,
як джерела інформації, на думку британських студентів [10]; зменшення
попиту на газети у Великій Британії [14]; використання соцмереж
політиками як способу передачі інформації [17]; а також рішення про
переробку мільйонів газет у веб-формат [16]. Після перегляду цих роликів,
наводить ряд питань за змістом переглянутого, які передбачають
висловлення студентами власних міркувань з окреслених у відео проблем.
Наприклад:

“What impact does social media has on politics nowadays? Do you tweet?
Do you follow any politicians? Do you personally prefer paper media or
online news? What are its pros and cons? What are your favorite online
newspaper and magazines? What change has recently occurred in annual
sales of national newspapers? What is your personal attitude about the
decline of the newspapers? Can you forecast the further development of
this problem in the UK?”
У наступному завданні студенти аналізують декілька цитат стосовно

британських газет, телебачення, радіо та інтернету, погоджуючись або не
погоджуючись з ними, підкріплюючи свої коментарі наведенням прикладів
та конструктивної аргументації.
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Прикладами таких цитат можна навести наступні:
“Statistics indicate that Guardian readers tend to either hole up in
community theaters or sit around Starbucks sipping Frappucinos while
talking about how big businesses are crushing the lower-classes”  [18].
“Radio in England is nonexistent. It’s very bad English use of a media
system, typically English use”  [13].
“Nowadays, anyone who cannot speak English and is incapable of using
the Internet is regarded as backward”. “Apparently, it was in all the
newspapers, but it was absolute bollocks. Can you imagine, something
in British newspapers that isn’t true?”  [12].
Вправи такого типу привчають студентів до критичного аналізу,

формування та відстоювання власної думки, навчають зіставляти
інформацію з різних, інколи протилежних, точок зору, вчать оцінювати
нові ідеї, визначати загальну цінність нової інформації на основі власних
потреб і  цілей,  а  також підкріплювати свої висловлювання
аргументованими доказами.
Наступна вправа передбачає читання зигзагом. Студенти діляться на

групи та отримають уривки з автентичних текстів або статей, після
ознайомлення з якими їм необхідно виокремити головні ідеї та презентувати
їх студентам. За таким обміном інформації йде обговорення найбільш
нагальних питань. Ми вважаємо доцільним вводити такий вид вправ під час
навчання усному мовленню, оскільки воно спонукає студентів до
осмисленого підготовленого монологічного та непідготовленого
діалогічного мовлення. Наприклад, під час вивчення теми “Television Media
in Britain” це – стаття з “The Guardian” [8], у якій Тоні Хол, новий генеральній
директор BBC, прогнозує майбутнє телебачення у Британії.
Ще одним завданням на розвиток полілогічного мовлення є дискусія,

яка передбачає взаємодію всіх студентів та сприяє відпрацюванню їхніх
комунікативних навичок. Технології навчання в дискусії – важливий засіб
розвитку усного мовлення, вона сприяє розвитку критичного мислення,
дає змогу визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї
особистої думки, поглиблює знання з проблеми, що обговорюється.
Наприклад, студенти виконують вправу, завданням якої є обговорити в
групах  твердження: “Newspaper isn’t important for an Englishman
anymore”, визначити аргументи за та проти, або обговорити питання
Інтернету як джерела новин у парах, чи організувати дискусію на тему:
“Radio in the life of modern Englishman”.
На наступному етапі пропонуємо студентам виконувати вправи, що

передбачають організацію та проведення дебатів, у яких потрібно
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обговорити проблемні питання. Для виконання цього завдання студенти
поділяються на дві групи для обговорення запропонованих питань у межах
своєї групи, а потім представники від груп висловлюють узагальнені думки
у межах тематики завдання, відповідаючи на зауваження опонентів. Дебати
є одним за найкращих засобів всебічного опрацювання будь-якої теми,
формування критичного мислення, удосконалення вміння відстоювати
власну думку, вчать толерантно ставитися до інших поглядів на проблему,
навіть, якщо вони кардинально відрізняються від переконань студентів.
Проведення дебатів передбачає високий рівень володіння мовою, а також
серйозну попередню підготовку, тому ми вважаємо за доцільне проводити
такий вид роботи на заключному етапі вивчення теми. Для проведення
дебатів у межах вивчення теми “Британські ЗМІ” студентам пропонується
обміркувати і навести аргументи на підтримку і проти друкованих медіа,
телебачення, розглянути переваги та недоліки радіо як джерела інформації,
проаналізувати позитивні та негативні риси соціальних мереж.
Домашнє завдання студентів передбачає підготовку доповідей, що

розвиває навички підготовленого мовлення. Крім того, під час підготовки
доповіді студенти опрацьовують додаткову інформацію, збагачуючи свій
лексичний запас, вчаться використовувати у спілкування “сталі вирази”,
відпрацьовують композиційну структуру повідомлення.
Другою частиною домашнього завдання є написання есе або статті у

журнал, де студенти відпрацьовують навички висловлюватися у письмовій
формі в різних стилях. Вивчаючи тему “Британські ЗМІ” можна, наприклад,
запропонувати написати есе на такі теми: “What will be the future of British
Television,” або “What will be the future of British Radio?”. Іншим видом
перевірки писемного мовлення може бути написання статті до газети або
журналу. Студентам надається список найпопулярніших журналів у
Британії, а також критерії до написання статті. Обравши один з журналів,
студент вивчає всі стильові та композиційні особливості цього друкованого
видання та пише статтю, наче він редактор цього журналу.
Залікове заняття передбачає два завдання, а саме: написання диктанту

і проведення підготовленого круглого столу, та покликане перевірити
рівень засвоєння вивченої теми та визначити наскільки ефективним є
розроблений комплекс вправ для розвитку навичок усного мовлення у
рамках вивченої теми.
Отже, як бачимо, розроблена нами система вправ ґрунтується на

автентичних текстах і статтях, відео матеріалах, активно використовує
інтерактивний метод навчання, відпрацьовує всі види мовленнєвої
діяльності у комплексі.
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Перспектива дослідження вбачається в апробації розробленого
комплексу вправ та подальшому практичному їх застосуванні на заняттях
з усного мовлення англійською мовою на мовних факультетах вищих
навчальних закладів.
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ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ
АВТОРИТАРНОСТІ У ДИСКУРСІ

Фараджова К.Ф. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Барташева Г.І.

У статті окреслені загальні характеристики авторитарного дискурсу, а також
наведено основні маркери авторитарності на рівні вербальних та невербальних
засобів комунікації.

Ключові слова: авторитарний дискурс, вербальні компоненти дискурсу,
дискурс, кінесика, невербальні компоненти дискурсу, проксеміка, просодика.

Фараджова К.Ф. Вербальные и невербальные маркеры авторитарности
в  дискурсе. В статье очерчены общие характеристики авторитарного дискурса,
а также приведены основне маркеры авторитарности на уровне вербальных и
невербальных средств коммуникации.

Ключевые слова: авторитарный дискурс, вербальные компоненты
дискурса, дискурс, кинесика, невербальные компоненты дискурса, проксемика,
просодика.

Faradzhova G.F. Verbal and Nonverbal Markers in Authoritarian
Discourse. The article deals with general characteristics of authoritarian discourse,
as well as markers of authoritarianism within verbal and nonverbal means of
communication.

Key words: authoritarian discourse, discourse, kinesics, nonverbal components
of discourse, prosody, proxemics, verbal components of discourse.
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Актуальність цього дослідження обумовлена  цілісним
антропоцентричним підходом до процесу комунікації як до єдності
вербальних і невербальних компонентів спілкування. Об’єктом дослідження
є авторитарний дискурс, предметом дослідження – вербальні та
невербальні засоби позначення авторитарності у дискурсі. Новизна роботи
полягає у тому, що в  ній було здійснено комплексний аналіз
функціонально-семантичної взаємодії вербальних та невербальних
компонентів, що маркують авторитарність у дискурсі. Мета дослідження
полягає у виявленні та диференціюванні вербальних і невербальних засобів
комунікації, що маркують авторитарність у дискурсі.
Висновки цього дослідження полягають у тому, що поняття дискурсу,

яке є настільки широким, що не підлягає певному остаточному тлумаченню
та визначенню, авторитарний дискурс є поняттям більш вузьким, і підлягає
досить однозначному визначенню – авторитарним є такий дискурс, в якому
присутня авторитарна ситуація із домінуванням однієї сторони над іншою,
що виникає внаслідок певних соціальних або ситуативних передумов. Будь-
який випадок авторитарного дискурсу є намаганням авторитарного
адресанта здійснити вплив на адресата, причому сам адресант може
усвідомлювати або не усвідомлювати власну мету. У комунікативних
ситуаціях, де авторитарний комунікант усвідомлює власну мету, залежно
від того, вдалося йому чи ні досягти мети і здійснити мовленнєвий вплив,
можливий їх поділ на ситуації з вдалим і невдалим мовленнєвим впливом.
Авторитарний дискурс може виникати лише за особливої адресантно-

адресатної конфігурації комунікативної ситуації, яка уможливлює прояв
авторитарної поведінки. Головні критерії авторитарного дискурсу –
іллокутивна мета комуніканта; авторитетність комуніканта; порушення
комунікантом однієї або декількох максим комунікації; порушення
принципів ввічливості та / або кооперативності [2].
Невербальні компоненти дискурсу – це набір компонентів немовного

характеру, що мають функціонально-динамічний характер, створюються
в  результаті  фізичної  діяльності  мовця під час комунікації  ті
використовуються поряд з вербальними засобами у процесі спілкування,
тому що їхнє інформативне навантаження адекватне інформативності
вербальних засобів. Невербальні засоби комунікації є невід’ємною
частиною дискурсу; у цій роботі виділяємо просодичні, кінесичні та
проксемічні компоненти невербальної комунікації [1].
Авторитарність у дискурсі може маркуватися як вербальними, так і

невербальними засобами.  До лексико-синтаксичних маркерів
авторитарності у дискурсі належать засоби вираження категорії
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негативності, прикметники, що виражають особисту оцінку, займенник
першої особи однини I, вульгаризми, а також професійна термінологія,
що ускладнює розуміння партнера по комунікації і вказує на домінування
авторитарного комуніканта. Маркером авторитарного дискурсу також
можуть виступати звертання, які спонукають адресата до сприйняття
інформації:

“No quarrel, George. But this isn’t Europe, and the American scene is
pretty muddled at this moment.”
“So, we must be clear, Paul. The decision is mine.” (Grasham)
Синтаксичний маркер авторитарного дискурсу – неповні речення

та прості короткі речення – вони свідчать про нехтування інтересами
співрозмовника, порушення принципу ввічливості, що й створює
авторитарність:

Reverse the order. Telephone her and say you’re detained. Send the
limousine to pick her up and deliver her to the Сфte Basque. You walk to
the St Regis and go into the King Cole Bar. You’ll get a message. After
that you can move across to the Ñôte Basque. Clear? (Asimov)
Синтаксичний повтор у поєднанні  з  лексичними одиницями

зі значенням негативної оцінки руйнує позитивну роль адресата і підвищує
ефект авторитарного домінування. На рівні стилістичних засобів
авторитарні комуніканти можуть вдаватися до іронії, щоб висловити
негативне ставлення до партнера по комунікації та його дій; буквалізму, –
що свідчить про відмову від принципу кооперації, бажання збентежити
співрозмовника, а, отже, про авторитарний тиск на партнера по
комунікації. Для посилення враження часто вживаються гіперболи.
Прагматичним маркером авторитарного дискурсу комунікації

виступають директиви. У мовленнєвому спілкуванні нерідко буває
недоречним висловлення прямих наказових пропозицій або експліцитних
перформативних пропозицій. Авторитарні комуніканти можуть вживати
деклінативи, які є небажаною для адресата реакцією і належить до стратегій
конфліктного дискурсу:

“Hear me out.”
“I don’t intend to. You’re guilty. You’re guilty as the devil.” (Asimov)
Маркером авторитарного дискурсу може виступити такий різновид

інтеррогативів  як короткі  запитання-уточнення.  Завдяки цьому
авторитарному комунікативові вдається поставити партнера по комунікації
у слабку позицію і домінувати в комунікативній ситуації [3].
Авторитарність може відображатись на невербальному рівні, через

застосування комунікантом просодичних, кінесичних або проксемічних
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компонентів комунікації. Проксемічна складова у дискурсі позначає
комунікативно значущі зміни особистого простору в межах загального
комунікативного простору, якою оперує дискурсивна особистість для
здійснення/посилення ефективності комунікативного впливу та досягнення
певної комунікативної мети. Найбільш характерною для авторитарного
індивіда є пряма просторова орієнтація – “обличчям до обличчя”, бо він
прагне максимально ефективно використовувати усі наявні у його
розпорядженні засоби комунікативного впливу на співбесідника:

When I went to the kitchen, Lady D swung round on me with an expression
that showed clear as a bell that she expected a full report on the case of
the buggered-up book. (Asimov)
Для здійснення авторитарного тиску характерне використання

адресантом міміки, жестів, положення тіла, наприклад, домінуючий тип
потиску рук, закладання рук за голову, довгий погляд із відхиленою назад
головою, відомий як зверхній погляд, стиснуті губи. Завдяки кінесичному
компоненту, а саме погляду та міміці, що виражає зверхнє ставлення
адресанта, адресат розуміє як друга сторона ставиться до нього:

Robert Jordan was watching Pilar. She was looking at Pablo as at some
strange animal. On her face there was a shadow of the expression the
mention of the blinding had put there. She shook her head as though to
be rid of that then tossed it back. “Listen”, she said to Pablo. (Maugham)
Просодичний компонент,  що застосовується авторитарним

комунікантом  для підкреслення власної  домінуючої  позиції ,
є продуктивним у комбінації з іншими компонентами невербальної
комунікації,  а саме кінеcичними (жестами, мімікою, поглядом).
В авторитарному дискурсі, на семантичному рівні просодія виконує
функцію підсилення вербального висловлення; використання її у функціях
модифікації та протиріччя не є характерним для цього типу дискурсу.
Прагматичними функціями просодичних компонентів у спілкуванні
авторитарних комунікантів є функції постачання інформації комунікантам,
регуляції процесу спілкування, контролю, вираження соціальної влади,
керування емоціями та функція самопрезентації [1] :

The Dixon added persuasively to his companion, “Listen, we’ve already
paid for the booze. I’ll lend you the rest of your split. Let’s do it!” (Grisham)
Аналіз взаємодії невербальних та вербальних компонентів комунікації

у структурі авторитарного дискурсу показує, що вона відбувається
на двох рівнях: на макрорівні (тип взаємодії, який конструюється
діалогічними репліками, структура котрих є повністю сформованою
за допомогою невербальних компонентів комунікації) та на макрорівні
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(відбувається у межах однієї репліки, структура якої в такому разі
складається з вербальних та невербальних компонентів, які зчіплюються
одне з одним за певними принципами залежно від особливостей організації
інформативного поля висловлювання), які виділяються залежно від ступеня
автономності функціонування невербальних комунікативних компонентів.
Перспективою роботи є подальші дослідження, які можуть бути

зосереджені на діахронічному аналізі авторитарності у дискурсі,
поглибленому аналізі стратегій і тактик авторитарних комунікантів.
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ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА
У БРИТАНСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ

Цацко М.В. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Морозова О.І.

У статті представлено результати магістерського дослідження, в якому
розкрито семантичні та функціональні властивості прецедентних імен
у британському медіа-дискурсі.

Ключові слова:  медіа-дискурс, прецедентні імена , семантичні  та
функціональні властивості.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


107

 Цацко М.В. Прецедентные имена в британском медиа-дискурсе. В статье
представлены результаты магистерского исследования, в котором раскрыто
особенности семантических и функциональных свойств прецедентных имен
в британском медиа-дискурсе.

Ключевые слова: медиа-дискурс, прецедентные имена, семантические
и функциональные особенности.

Tsatsko M.V. Paragon Names in the Discourse of British Mass-Media. This
article obtained in the results of the MA thesis which reveals features of semantic and
functional properties of paragon names and their role in British mass-media discourse.

Key words: media discourse, paragon names, semantic and functional features.

“Власні імена несуть відбитки капризу і фантазії людської, служать
скороченою історією внутрішнього побуту і духу народного, і там,
де мовчать саги, починають своє повістування імена” [1, c. 6]. Посилання
на культурну інформацію, закладену у прецедентних іменах, дозволяє
уникнути пояснень щодо певної ситуації або дійових осіб цієї ситуації,
а у деяких випадках і представити ситуацію, що описується, у бажаному
світлі. Уживання прецедентних імен створює своєрідний гіпнотичний
ефект, оскільки воно спирається на прецедентні ситуації та тексти,
які аудиторія сприймає однозначно.
Подана робота присвячена лінгвістичному опису прецедентних імен

в британському медіа-дискурсі. Її актуальність полягає в тому, що
британський медіа-дискурс є недостатньо дослідженим у цьому аспекті.
Окрім того, існуючі роботи з цієї проблематики здебільшого присвячені
окремим фрагментам культурної сфери (спорт, політика), тоді як у цьому
магістерському дослідженні представлена спроба комплексного опису
низки культурних сфер. Об’єктом дослідження є британський медіа-
дискурс, представлений електронними й друкованими версіями найбільш
авторитетних ЗМІ (британські газети Daily Mail, the Times, the Sunday
Times, The Telegraph та офіційний сайт BBC News у режимі онлайн
доступу). Предметом дослідження є прецедентні імена, що належать
до різних культурних сфер. Під час дослідження було розглянуто
107 прецедентних імен, до яких було знайдено понад 152 контексти їх вжитку
у текстах ЗМІ. Метою роботи є виявлення особливостей британського
прецедентного імені як мовного, мовленневого та культурного феномену.
Склад прецедентних імен англійської  мови є надзвичайно

різноманітним. Поряд з іменами реальних історичних  осіб (Einstein,
Newton, Iron Lady) та назвами географічних об’єктів (Rubicon, Malvinas,
Waterloo) у британських ЗМІ широко використовуються імена героїв
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античної міфології (Achilles, Ariadne, Scylla and Charybdis), персонажів
Біблії (Solomon, Doubting Thomas, Methuselah). Імена літературного
походження (Lady Macbeth, Mary Poppins, Miss Marple) співіснують
з іменами казкових персонажів (Cinderella, Scheherazade, Ali Baba), героїв
кінострічок та серіалів (Davy Jones, Forrest Gump, House, M.D.), інтернет-
мемами (Mr. Trololo, Bad Luck Brian). Прецедентні імена з реальним
та віртуальним денотатом у медіа-дискурсі є рівноправними щодо
вживання та функцій, які вони виконують.
Прецедентні імена можуть вживатися як у тій самій поняттєвій сфері,

з якої вони походять, так і в інших. Прикладом вживання прецедентних
імен всередині сфери їхнього походження є порівняння діячів культури,
спортсменів, музикантів з великими попередниками: Her vocals saw her
hailed in the United States by some as “the white Aretha Franklin” and she
has enjoyed success on both sides of the Atlantic (BBC News). Проте набагато
частіше відбувається використання прецедентних імен, що походять з однієї
сфери, у інших сферах: Many EU states have long coveted the City of London’s
success as an international financial centre, and regarded high bonus
payments as its Achilles’ heel (BBC News). Successive health boards and
leaders locally haven’t really come up with a solution that satisfies local
people so now the judgement of Solomon is going to be required by the
minister (BBC News). A Spanish mayor who looted supermarkets to feed the
poor has been hailed as a modern-day Robin Hood (The Times).
Обсяг культурної  інформації  у різних прецедентних імен

є неоднаковим. Часто спектр культурних конотацій, який несуть у собі
образи прецедентних імен, звужується до однієї ознаки. Наприклад,
у реченні I am sorry for being a ‘Doubting Thomas’ but I have never read so
much rubbish in my life (BBC News) прецедентне ім’я Doubting Thomas
має значення “скептик”.
У деяких випадках прецедентні імена означають властивість або

сукупність ознак, які не можуть бути описані одним словом (Peter Pan
або Dr Jekyll and Mr Hyde). Таким чином, вони беруть участь у процесі
номінації, заміщаючи відсутні у мові загальні назви. Наприклад: A son
of a man accused of murdering his estranged wife has described his father
in court as a “Jekyll and Hyde” character with a quick and often violent
temper (BBC News). Mario Balotelli may have claimed he was “more of
a man than Peter Pan” – but in his moment of triumph he was simply the boy
who made his mother proud (BBC News).
Прецедентні імена наступного типу мають більш складну семантичну

структуру, їх можна порівняти з багатозначними словами. Яскравим
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прикладом прецедентних імен такого типу є Cinderella. Найчастіше
“попелюшками” називають установи або осіб, які займають дуже скромну
нішу у сучасному суспільстві (за аналогією з становищем Попелюшки-
падчерки серед рідних дочок): Lord Digby Jones of Birmingham: “Tourism
is one of the Cinderellas of the business space” (BBC News). У наступному
прикладі Попелюшка виступає не як падчерка, а як нова, несподівана дійова
особа. У прецедентному тексті, до якого відсилає ім’я Cinderella, одним
з важливих моментів є те, що ніхто не очікував, що вона досягне успіху,
змінить свій соціальний статус. Саме цей шар сенсу актуалізується у словах
спортивного аналітика: Two of the main themes of England’s cricket this
winter – new players fitting like Cinderellas into vacant slippers while older
hands throw away hard-won advantages – were faithfully reproduced on
the second day of the Bombay Test (BBC News). Для сюжету казки про
Попелюшку дуже важливим є момент повернення героїні додому до того
моменту, як настане північ. Це загальновідоме знання обіграється у статті,
присвяченій новій постанові єврейського релігійного суду. У статті йдеться
про те, що ізраїльські жінки зобов’язані повертатися додому до дванадцятої
ночі. Метафора була винесена до заголовку статті: Israeli married women
become Cinderellas (BBC News).
Прецедентні імена можуть виконувати одну з наступних функцій:

функція оцінки, моделююча, прагматична, евфемістична, парольна,
естетична та людична функції. [2, с. 67-70] У британському медіа-дискурсі
прецедентні імена найчастіше виконують функцію оцінки та моделюючу
функцію. Порівняння ознак, що закладені у смисловій структурі
прецедентного імені, з ознаками об’єкта, що оцінюється, може відбуватися
на різних рівнях: зовнішній вигляд, загальне враження, характерні риси
характеру людей. Наприклад: This man is active and self-confident; a “Don
Juan”-type seducer (The Times). Years later, the children she looked after
described her as a Mary Poppins-like figure who took them on wild
adventures and showed them unusual things (The Times).
Відсилання до прецедентних текстів створює додаткові виміри

смислових відтінків ,  які  іноді  пізнаються читачем ,  а  іноді
“розшифровуються” в контексті, наприклад: So far the chair, Labour’s
Natascha Engel has steered it between the Scylla of blandness and the
Charybdis of confrontation (BBC News). Kosovo is a “a crown of thorns” or
“Serbia’s Golgotha”. As Christ suffered for mankind, Serbia suffered for
Christian Europe (BBC News). Трагічні події в Косово не залишили
байдужими жодну європейську країну. Проте у поданому прикладі
ці події подаються як сакральні. На це вказує нанизування біблеїзмів:
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терновий вінець, Голгофа, страждання Христа. У другому реченні
проводиться паралель Сербія – Христос та стверджується, що Сербія була
розіп’ята ради Християнської Європи, як Христос ради всього людства.
Якщо продовжити цю думку, Європа повинна спокутувати гріх перед
Сербією.
У статті, присвяченій діяльності міс Пірадзеллі, президента жіночої

організації Valore D, італійське телебачення порівнюється з авгієвими
стайнями: Asked if she would trade all those women in positions of power
for the chance to flush out the Augean stables of Italian TV in order
to improve the portrayal of women, she did not hesitate for a moment (BBC
News).Таке порівняння призводить до народження асоціації, яку викликає
міф: якщо італійське телебачення — авгієві стайні, то міс Пірадзеллі стає
у цьому контексті Гераклом. Геракл, у свою чергу, є символом сили
й відваги, отже, читач отримує два повідомлення: 1) на італійському
телебаченні безлад; 2) у міс Пірадзеллі вистачить сил, щоб із цим упоратися.
Таким чином, прецедентні імена є не лише ілюстраціями типових

ситуацій, психологічних типів або конкретних ознак, але й факторами,
що сприяють структуризації медіа-дискурсу.
Підводячи підсумки можна зазначити, що вживання прецедентних імен

у британському медіа-дискурсі зумовлене їх властивістю передавати
широкий спектр образів та символів, які зберігають концентрований досвід
поколінь. Вони актуалізують фонові знання читача, вводять в оперативну
пам’ять знаки культури, завдяки чому впливають на формування у читача
певної картини світу, яка має те чи інше ідеологічне забарвлення.
Перспективи розвитку порушеної у роботі проблеми полягають

у вивченні когнітивних особливостей аналізованих одиниць.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ФАСЦИНАЦІЇ
У ОРІДЖИНАХ НА НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМАХ

Чала М. К. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Малая О.Ю.

У статті представлені результати дослідження засобів образності та смислової
специфіки фасцинації, якими користуються комуніканти у своїх оріджинах
на форумах німецькомовного інтернет-простору, наведено аналіз особливостей
та визначення мети їх використання.

Ключові слова: засоби образності, інтернет-форум, інтернет-дискурс,
комунікант, комунікація, оріджин, троп, фасцинація.

Чалая М.К. Реализация речевой стратегии фасцинации в ориджинах
на  немецкоязычных интернет-форумах. В статье представлены результаты
исследования средств образности и смысловой специфики фасцинации,
применяемые пользователями форумов немецкоязычного интернет-пространства
для создания ориджинов. Также приведен анализ особенностей и целей их
использования.

Ключевые слова: интернет-форум, интернет-дискурс, коммуникант,
коммуникация, ориджин, средства образности, троп, фасцинация.

Chala M.K. Fascination Speech Strategies Realization in Origins on
German Inter net-for a. In the paper we present the results of research of means of
figurativeness and fascination speech strategies, which are used by the users of forums
of German internet-society for the creation of origins. There is also an analysis of
peculiarities and aims of their use.

Key words: communicant, communication, fascination, internet-forum, internet-
discourse, means of figurativeness, origin, trope.

На сучасному етапі розвитку людства Інтернет набуває для людей дуже
важливого значення. Інтернет-спілкування стало об’єктом численних
досліджень: А. Джоінсона [10], Х. Труонга [13], С. Бондаренко [2],
О. Белінскої [3]. Функціонування мови в інтернет-комінікації заслуговує
особливої уваги. Хоча ця тема є досить новою, проте вона займає вагоме
місце в мовознавчих дослідженнях. Користувачі Інтернету практично
повністю позбавлені допоміжних засобів: забарвлення мови, голосу, його
сили, дикції, жестів акцентування частини висловлювання, емоційного
забарвлення і міміки. Але кожен прагне зробити свою віртуальну
особистість цікавою та популярною. Велику роль у цьому відіграють
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засоби фасцинації. Явище фасцинації досліджувалось у різні часи такими
вченими, як Т. Дейк [4], Ю. Кнорозов [5], Ю. Шрейдер [9], В. Соковнін [7].
Одним із засобів фасцинації у оріджинах є засоби образності або тропи,
які викликали цікавість багатьох дослідників: Е. Рейд [12], Д. Леві [11],
Н. Арутюнової [1], та інших. Проте проблема використання певних засобів
для реалізації мовленнєвої стратегії фасцинації у оріджинах на
німецькомовних інтернет-форумах ще не ставала об’єктом аналізу.
Актуальність дослідження визначається популярністю інтернет-

комунікації у сучасному суспільстві, під час якої користувачі прагнуть
урізноманітнити спілкування, зробити свою особистість оригінальною,
привернути увагу до себе за допомогою оріджинів, які вони збагачують
різними засобами образності.
Об’єктом дослідження є оріджини у німецькомовному інтернет-

дискурсі.
Предметом дослідження є засоби образності та смислова специфіка

фасцинації, якими користуються комуніканти у своїх оріджинах на форумах
німецькомовного інтернет-простору.
Мета цього дослідження – виявити та проаналізувати використання

засобів образності та смислової специфіки фасцинації у оріджинах
користувачів німецькомовних інтернет-форумів.
Мета роботи передбачає вирішення таких задач:
- уточнити специфіку спілкування у інтернет-просторі;
- уточнити особливості так званої електронної мови;
- уточнити теоретико-методологічні засади дослідження оріджинів;
- уточнити теоретико-методологічні засади дослідження реалізації
стратегії фасцинації;

- з’ясувати особливості використання засобів образності у оріджинах
користувачів німецькомовних інтернет-форумів;

- встановити смислову специфіку фасцинації  у оріджинах
користувачів німецькомовних інтернет-форумів.

Матеріалом дослідження були 300 оріджинів, отриманих методом
загальної вибірки із німецькомовних форумів.
Методологією дослідження є когнітивно-комунікативний підхід до

аналізу матеріалу, що характеризується розумінням єдності його
когнітивного й прагматичного аспектів та базується на принципах
антропоцентричності, експланаторності, експансіонізму, недетермінізму,
нелінійності, системності та діяльнісного розуміння досліджуваних явищ.
Методологічна база обумовлює необхідність застосування комплексу

дискурсивних та загальнолінгвістичних методів дослідження, зокрема
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контекстно-ситуативного, інтенціонального та лексико-стилістичного
аналізу висловлень.
Фасцинація – наскрізний процес, який охоплює і поверхневий шар,

і глибинні пласти спілкування. Використання фасцинативних прийомів
робить комунікацію сприятливою, пластичною, дозволяє розкрити
потенціал особистості її учасників [8].
Стратегією фасцинації можна вважати використання методів та засобів,

за допомогою яких адресант передбачає привернути увагу адресата до
певної інформації, зацікавивши його, стимулюючи певні асоціативно-
емоційні складові психіки [8].
Оріджин (від англ. origin — походження) є так званим підписом,

який створює користувач і який у підсумку зберігається у настройках
і автоматично прикріплюється до усіх повідомлень відповідного
користувача. Зазвичай, оріджини прикріплюється у кінці повідомлення,
“від якого він відокремлюється жирною горизонтальною рисою або
якимись графічними символами, хоча на деяких ресурсах оріджини
можуть прикріплюватись і під аватарою.” Замість слова “оріджин” можна
використати такі синоніми, як “підпис” або “P.S.”. Оріджин можна вигадати
або запозичити і не завжди у підсумку користувачі вказують автора [6].
Для того, щоб привернути увагу й проявити себе в Інтернет-просторі,

у першу чергу застосовуються різні засоби образності. У нашому
дослідженні були виявлені такі засоби образності, як: метафора (27%),
епітет (5,4%), перифраз (2,7%), порівняння (6,3%), іронія (3,6%), сарказм
(4,5%), літота (1,8%), гіпербола (4,5%), метонімія (4,5%), алегорія (2,7%),
гра слів (2,7%), асіндетон (2,7%), полісиндетон (2,7%), анафора (0,9%),
епіфора (3,6%), анадіплозіс (0,9%), тавтологія (5,4%), плеоназм (1,8%),
антитеза (7,2%), еліпсис (4,5%), зевгма (2,7%), апосіопеза (1,8%).
Смислова специфіка фасцинації у оріджинах розглядається нами як

така, що реалізується через роздуми комуніканта над традиційними
аспектами життя людини, людською особистістю та морально-етичними
нормами, характерними для більшої частини суспільства.
Під час аналізу відібраного матеріалу було виявлено, що фасцинація у

оріджинах найчастіше відбувається за допомогою вияву особистого
ставлення адресанта до таких аспектів суспільного життя, як характеристика
особистості людини, стосунки між людьми, культура та мистецтво, наука,
релігія, політика, світосприйняття.
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Таблиця 1
Приклади найрозповсюдженіших засобівфасцинації формою

№   Назва ЗО                                   Приклади  %
1. Метафора Taufrisch waren deine berauschenden 27

Waldesaugen, von Wildheit versüßt (...)
2. Епітет Das ungeprüfte Leben ist seinen Preis nicht wert. 5,4
3. Порівняння Lieber ein Wildschwein im Vorgarten als ein 6,3

Fury in the Slaughterhouse!
4. Іронія „Weltfremd zu sein, scheint mir nach wie vor ein 3,6

Kompliment zu sein.”
5. Сарказм Ein Mensch ohne Gott ist wie ein Fisch ohne 4,5

Fahrrad.
6. Гіпербола Früher war ich schizophren, heute sind wir 4,5

wieder gesund.
7. Метонімія “EUROPA wird christlich oder es wird 4,5

überhaupt nicht mehr sein“ (Romano Guardini).
8. Епіфора Güte im Herzen lindert Schmerzen. 3,6
9. Тавтологія „Wenn man in der Logik einen Trick anwendet, 5,4

wen kann man tricken, außer sich selbst?“
10 Антитеза Im Guten liegt das Große, nicht das Große im 7,2

Guten.
11. Еліпсис Wer die Unendlichkeit akzeptiert, wird in sich 4,5

den Frieden finden........

Таким чином, для оріджинів є характерним використання засобів
образності та наявність певної смислової специфіки, за допомогою яких
реалізується стратегія фасцинації. Це свідчить про смислову наповненість,
стилістичну забарвленість, лексичну, граматичну та синтаксичну
складність висловлювань комунікантів. Передбачається, що перспективою
дослідження цього аспекту інтернет-комунікації є виявлення інших інтенцій
та стратегій користувачів, які реалізуються у німецькомовних оріджинах.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК
СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

(на матеріалі теми NOUN)

Чуб М.О. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Набокова І.Ю.

У статті наданий теоретичний аналіз процесу формування іншомовних
граматичних навичок і доцільність використання розробленої системи вправ
на 1 курсі спеціалізованих факультетів з метою оптимізації цього процесу.

Ключові слова: грамматика, комунікативний підхід, навички, система вправ.

Чуб М. А. Формирование иноязычных грамматических навыков
студентов 1 курса специализированных факультетов (на материале темы
NOUN). В статье представлен теоретический анализ процесса формирования
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иноязычных грамматических навыков и целесообразность использования
разработанной системы упражнений на 1 курсе специализированных факультетов
с целью оптимизации этого процесса.

Ключевые слова: грамматика, коммуникативный подход, навыки, система
упражнений.

Chub M. O. Formation of the second language grammar skills of the
1st students of specialized departments (based on the topic NOUN). The article
deals with the theoretical analysis of the second language grammar skills and habits
formation and the usage of the elaborated system of exercises in the 1st year of
language departments in order to optimize this process.

Key words: communicative approach, grammar, habits, skills, system of exercises.

Успішність іншомовного спілкування безпосередньо визначається
рівнем сформованості іншомовної граматичної компетенції, оскільки саме
граматика допомагає зрозуміти логіку мислення та оформлення думки
іноземною мовою. Граматично правильна мова вимагає володіння
мовцем особливого роду навичками – автоматизованими компонентами
мовленнєвої діяльності, – що робить проблему формування граматичних
навичок однією з найбільш актуальних. Граматична навичка за своєю
природою неоднорідна, тож її формування вимагає комплексного підходу.
Питання навчання граматичного матеріалу перебуває у центрі уваги як
вітчизняних, так і іноземних науковців, які шукають шляхи оптимізації
процесу засвоєння граматичного матеріалу з метою забезпечення його
успішного практичного використання в процесі комунікації. Попри таку
пильну увагу до проблеми навчання граматики велика кількість питань
залишається дискусійними.
Об’єктом дослідження є процес навчання граматичного матеріалу

іноземної мови студентів 1 курсу спеціалізованих факультетів. Предмет
дослідження становить методика навчання граматичного матеріалу
англійської мови з використанням вправ різних типів (на матеріалі теми
“Іменник”). Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та
практичній розробці методики навчання іншомовного граматичного
матеріалу із використанням системи вправ, побудованої з урахуванням
етапів формування граматичних навичок. Новизна та практична цінність
дослідження пов’язані з розробкою системи вправ,  що можуть
використовуватися на заняттях з англійської мови на 1 курсі спеціалізованих
факультетів.
В історії навчання іноземних мов питання про роль граматики

вирішувалося по-різному в залежності від загального підходу, що був
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обраний авторами того чи іншого методу викладання. Іноді ці підходи були
діаметрально протилежними. Так, наприклад, структуралісти, що
орієнтувалися передусім на форму й приділяли особливу увагу науковій
точності й однозначності лінгвістичних описів, вважали, що значення
є занадто нечіткою категорією і не піддається об’єктивному опису. При
такому підході граматика розглядалася як статична модель, у якій, наприклад,
твердження, питання й заперечення аналізуються відокремлено, без
урахування зв’язків між спорідненими типами речень [1, с. 351]. На протязі
останніх десятиліть одним з найдискутивніших питань навчання граматики,
особливо у закордонній лінгводидактиці [3; 4], залишається питання
співвідношення свідомого / підсвідомого, експліцитного / імпліцитного
в засвоєнні матеріалу. Зараз фокус у навчанні граматики припадає на
питання організації граматичного матеріалу в межах комунікативного
підходу навчання іноземних мов. При навчанні іноземній мові як засобу
спілкування граматика мови, що вивчається, має прикладний характер. Вона
потрібна учневі для того, щоб: а) правильно будувати іншомовні
висловлювання; б) правильно розуміти іншомовні висловлювання; в) у разі
потреби – уміти свідомо контролювати побудову висловлювання і свідомо
вибирати необхідні (чи найбільш доречні) граматичні форми і конструкції.
Істотне значення в навчанні іноземної мови має організація граматичного
матеріалу. Вона значною мірою визначає успіх роботи над граматичною
стороною різних видів мовленнєвої діяльності і, отже, кінцеві результати
викладання іноземної мови.
Формування і вдосконалення операцій з граматичним матеріалом,

тобто граматичних навичок, є найважливішим і найважчим аспектом
засвоєння мови і становить мету навчання граматики. Під навичкою ми
розуміємо “психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний
виконувати певну дію раціонально, з належною точністю і швидкістю, без
зайвих витрат фізичної та нервово психологічної енергії” [2, с. 61].
Граматична навичка синтезує дію з вибору моделі, адекватної мовного
завдання в певній ситуації, і правильного оформлення мовної одиниці
будь-якого рівня (синтаксичного або морфологічного). Граматичні
навички відрізняються одна від одної настільки, наскільки відрізняються
самі види мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо).
Процес формування навички припускає декілька стадій: 1) сприйняття

типової структури; 2) імітація; 3) підстановка; 4) трансформація;
5) репродукція; 6) комбінування. Отже, послідовність і характер вправ,
спрямованих на формування граматичних навичок, повинні відповідати
кожній конкретній стадії формування навички. Найкоротший шлях
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до створення навичок лежить через усвідомлення операцій, які
здійснюються з матеріалом мови, через вдосконалення їх шляхом
тренування і доведення до автоматизму.
Тренувальні вправи, метою яких є автоматизація якої-небудь однієї

структури, зазвичай не можуть забезпечити вироблення навички, а лише
створюють передумови для її формування. Граматичну модель можна
вважати повністю автоматизованою тільки тоді, коли вона вільно
використовується в комунікативній діяльності разом з іншими моделями,
в комбінації з ними, коли вона не є об’єктом довільної уваги мовця.
Навичку можна вважати повністю сформованою тільки тоді, коли
автоматизована модель включена  в  мовну діяльність і здолана
інтерференція з боку рідної мови.
Ще однією важливою умовою формування граматичної навички

є наявність достатньої кількості лексичного матеріалу, на який
поширюється граматичне узагальнення. В умовах спеціалізованих
факультетів навчання граматиці  було б доцільно поєднувати з
опрацюванням активного лексичного матеріалу, що могло б допомогти
уникнути дискретного засвоєння мовного матеріалу і створити сприятливі
умови для підвищення вмотивованості студентів. При такому підході,
граматичні вправи мають базуватися на активній лексиці попереднього
блоку, аби випадкове відставання від робочого плану не завадило
успішному опрацюванню граматичного матеріалу. Така організація
мовного матеріалу в учбових цілях має підвищити успішність студентів.
Відповідно до комунікативно-практичних цілей навчання іноземних мов

усю різноманітність вправ можна звести до трьох мовних типів:
некомунікативні вправи, мовленнєві вправи або дійсно комунікативні
вправи й умовно-мовленнєві  або умовно-комунікативні вправи,
характерною особливістю яких є можливість здійснювати тренування
мовного матеріалу в учбовій або умовній комунікації, що імітує природну.
Уся різноманітність вправ має бути організована у чітко структуровану
систему, під якою мається на увазі така сукупність необхідних типів, видів
і різновидів вправ, що виконуються в такій послідовності і в такій кількості,
яка є необхідною для формування умінь і навичок у різних видах
мовленнєвої діяльності. Система вправ повинна одночасно слугувати
і системою контролю. Контроль допомагає виявити як проходить процес
формування навичок і вмінь, які проблеми є в учнів, і виявити ефективність
прийомів навчання, що використовуються.
У проведеному нами дослідженні була зроблена спроба визначити

типи та види вправ, що можуть бути використані студентами 1 курсу
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спеціалізованих факультетів для опрацювання матеріалу за темою
“Іменник”. Запропонована  система  вправ  включає як умовно-
комунікативні вправи, так і  некомунікативні  вправи,  які  мають
виконуватися на початковому етапі роботи з матеріалом і посідають
підлегле місце. Така побудова системи вправ відповідає етапам рецепції,
репродукування та продукування, що відповідають етапам формування
іншомовних граматичних навичок і вмінь.
Принциповою відмінністю від багатьох учбових посібників, що

пропонують вправи з цієї теми, є спроба презентувати та опрацьовувати
матеріал на основі автентичних текстів, що є однією з вимог, що
висуваються сучасною методичною наукою до комунікативно
спрямованого навчання. Тематика текстів є різноманітною, але важливим
критерієм відбору текстів є актуальність питань, що можуть викликати
зацікавленість цільової аудиторії. Таким чином нами досягаються дві мети:
включення граматичного матеріалу у фрагменти дискурсу, що хоча би
певним чином наближає учбову діяльність до ситуацій реального
спілкування, та привнесення елементу новизни в учбову діяльність, адже
для студентів спеціалізованих факультетів ця тема не є новою і, скоріше за
усе, вивчалася у школі по підручниках, в яких граматичний матеріал
організований за структурним принципом. Використання автентичних
текстів в учбових цілях має сприяти підвищенню вмотивованості студентів.
Результати проведеного експериментального навчання свідчать, що

запропонована система вправ є ефективною для формування іншомовних
граматичних навичок з вживання англійського іменника. Наявність
продуктивних завдань, що передбачали створення смішних оповідань,
використання комунікативних та умовно-комунікативних вправ, робота
в парах та групова робота дозволили створити сприятливу афективну
атмосферу в  аудиторії , що дозволило підвищити зацікавленість
і вмотивованість студентів. Це свідчить про необхідність пошуку нових
форм навчання граматики на спеціалізованих факультетах, оскільки
студенти вже мають достатній мовний та мовленнєвий досвід, який
дозволяє їм і викладачу відійти від жорстких академічних традицій
виконання великої кількості одноманітних некомунікативних вправ на
заняттях з практичної граматики.
Логічним завершенням роботи над запропонованою системою вправ

є проведення формалізованого тесту, який дозволяє визначити саме рівень
сформованості граматичних навичок зі вживання англійського іменника,
а не загальний рівень володіння англійської мови. Отримані результаті
є більш високими, ніж студенти зазвичай отримують за переклади, що
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у свою чергу є сприятливим  афективним фактором  і  підвищує
вмотивованість студентів.
Перспективи дослідження вбачаємо в розробці нових вправ, що

є ефективними для формування іншомовних граматичних навичок і вмінь,
розширенні фактичного матеріалу, що в них надається, в уточненні
співвідношення вправ різних типів у межах системи, а також в проведенні
експериментального навчання більш репрезентативного контингенту
студентів.
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ “СТЕРЕОТИПЫ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ”

НА ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Шамамедова А.А. (Харьков)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Варенко Т.К.

Стаття присвячена дослідженню методики викладання усного мовлення
англійською та аналізу розробленого комплексу вправ з розвитку говоріння в
рамках вивчення теми “Стереотипи ї толерантність” на мовних факультетах вищих
навчальних закладів.

Ключові слова: англомовне говоріння, вправи з усного мовлення, мовні
факультети, стереотипи, толерантність.

Шамамедова А. А. Обучение устной речи на английском языке при
изучении темы “Стереотипы и Толерантность” на языковых факультетах
вы сших учебны х за в едений .  Статья посвящена изучению методики

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


121

преподавания устной англоязычной речи и анализу разработанного комплекса
упражнений на развитие говорения в рамках изучения темы “Стереотипы и
толерантность” на языковых факультетах высших учебных заведений.

Ключевые слова: англоязычная речь, стереотипы , толерантность,
упражнения на говорение, языковые факультеты.

Shamamedova A. A. Teaching Students of Language Schools of Higher
Educational Institutions English Speaking Skills when Studying the Topic
“Stereotypes and Tolerance”. The article addresses methods of teaching English
speaking skills and analyzes the complex of exercises designed to develop students’
speaking skills when studying the topic “Stereotypes and Tolerance” at language
schools of higher educational institutions .

Key words: English speaking, language schools, speaking exercises, stereotypes,
tolerance.

Современная система обучения иностранному языку характеризуется
тем, что практическое владение иностранным языком стало потребностью
каждого образованного человека в связи с предъявляемыми к нему
требованиями общества. Кроме того, иностранный язык благотворно
влияет на общий уровень культуры людей, способствует развитию
коммуникации.
В настоящее время целью обучения иностранному языку и

одновременно требованием ,  обеспечивающим успешность её
воплощения в жизнь, является развитие способностей студентов
использовать иностранный язык как способ общения в диалоге культур и
цивилизаций современного мира. В этой связи актуальность нашего
исследования обусловлена непреходящей необходимостью адекватного
овладения иноязычной речью в процессе профессионального обучения
на языковых факультетах высших учебных заведений.
Объект исследования – обучение устной речи при изучении темы

“Стереотипы и Толерантность” на языковых факультетах высших учебных
заведений.
Предмет исследования – разработанный комплекс упражнений для

обучения устной речи при изучении темы “Стереотипы и Толерантность”
на языковых факультетах высших учебных заведений.
Цель данной работы – изучить методику преподавания устной

англоязычной речи и проанализировать разработанный комплекс
упражнений на развитие говорения при изучении темы “Стереотипы и
Толерантность” на языковых факультетах высших учебных заведений.
Материалами для разработки упражнений послужили оригинальные

англоязычные статьи и тексты, в той или иной степени связанные со
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стереотипами и толерантностью, взятые из современных источников,
опубликованные в англоязычных изданиях или на официальных
зарубежных сайтах. Кроме того, при подготовке комплекса использовались
различные визуальные, аудио- и видеоматериалы, размещённые на
интернет-сервисе YouTube.
Практическая ценность разработанного комплекса упражнений

заключается в возможности его использования при обучении устной речи
студентов языковых факультетов высших учебных заведений при изучении
темы “Стереотипы и Толерантность”, предусмотренной программой
подготовки. Предлагаемые в исследовании типы и виды упражнений могут
также использоваться при составлении учебников и учебных пособий.
На первом этапе настоящего исследования была предпринята попытка

раскрыть современные методы преподавания английского языка с целью
практического применения нового интенсивного метода обучения
иностранному языку для обеспечения овладения английским языком как
средством  общения и познания,  отработки умений и навыков
англоязычной устной речи в рамкам заданной темы.
Анализ теоретических источником позволил установить, что структура

занятия на развитие устной речи английского языка должна включать в
себя разнотипные упражнения,  объединённые единой темой и
направленные главным образом на побуждение учащихся к говорению
[4, с. 235].
Программа преподавания английского языка  на  факультете

иностранных языков  Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина в рамках обучения устной практике на английском
языке предусматривает изучение темы “Стереотипы и толерантность”,
на  овладение которой отводится 12 академических часов ,  т.е.
6 практических занятий.
Исходя из того, что эффективное обучение устной речи может быть

достигнуто только при условии вовлечения в процесс обучения всех видов
речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма [3], нами
был составлен комплекс упражнений состоящий из трех занятий,
рассчитанных на 10 академических часов, и одного итогового занятия,
рассчитанного на 2 академических часа.
Составленный нами комплекс характеризуется тем, что в целях

наибольшей оптимизации усвоения активного материала студентами,
структура всех предлагаемых уроков одинакова.
Традиционно занятие начинается с оглашения темы, предлагаемой для

дальнейшего изучения, за которым следует оригинальный базовый текст,
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главная цель которого – ввести новый материал и обеспечить студентов
фоновыми знаниями для дальнейшей работы. После текста следуют
вопросы, призванные проверить понимание зашифрованных в тексте
посланий и выступающие в качестве средства развития неподготовленного
монологического говорения.
Следующее упражнение рассчитано на групповое обсуждение. В нём

предлагается ряд утверждений касательно представителей украинской
нации, которые носят провокационный характер. Его цель – вовлечь
максимальное число участников в активное развенчивание стереотипов,
относящихся непосредственно к ним. Этот вид речевой деятельности
направлен на развитие навыков неподготовленного монологическую и
диалогического говорения. Некоторые из  использованных нами
утверждений приведены ниже:

Yes, I’m from Ukraine. No, it’s not a part of Russia. 
Yes, I’m from Ukraine. No, I don’t eat “salo” and drink vodka every day. 
Yes, I’m from Ukraine. No, not all my software is stolen. 
Yes, I’m from Ukraine. No, we don’t have snow the whole year. 
В другом виде упражнения учащимся предлагаются разнообразные

видео ролики, представляющие собой отрывки из одной из телепередач
канала ABC, посвящённые проблеме стереотипов в современном
обществе [5], а также видеоролик о значении толерантности в современном
обществе [7] и послание Бернарда Рузвельта в будущее, в котором он
подчеркивает важность толерантности для будущего поколения [8]. После
просмотра студентам необходимо ответить, например, на вопросы такого
типа: Do you think that stereotypes can actually change our self estimation?
Do stereotypes influence our attitude towards other people?
В следующем  задании студенты комментируют карикатуры

(см. Рис. 1, 2, 3) [6], развенчивающие различные стереотипы, что, по нашему
мнению является прекрасным способом развития неподготовленной
монологической речи и речевого взаимодействия в группе.
В качестве домашнего задания студентам предлагается написать эссе

и подготовить презентацию на заданную тему. Примеры тем для написания
эссе и подготовки презентации приводятся ниже:

Is there any truth in stereotypes?
Think of and describe stereotypes applicable to you. Are they true?
Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance.
Choose an episode of “The Simpsons”. Single out as many examples of

stereotypes as you can. Think of any other films or TV series containing and
exposing stereotypes.
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Why do you think it is so hard to create a tolerant society?
International Day for Tolerance.
The idea of tolerance in our advanced industrial society.

Рис. 1. Рис. 3.
Заключительное занятие состоит из написания диктанта и устной

презентации коротких докладов на заранее предоставленные темы, цель
которых – проверить уровень усвоения пройденного материала, а также
определить, насколько эффективно были отработаны навыки говорения
студентов в рамках изученной темы.
Таким образом, предлагаемый комплекс упражнений при обучении

англоязычному говорению в рамках темы “Стереотипы и толерантность”
обеспечивает гармоничное вовлечение в процесс обучения всех видов
речевой деятельности: говорения, восприятия на слух, чтения и письма,
реализуя при этом воспитательную и познавательную функции.
Перспективность данного исследования определяется тем, что

предлагаемый нами комплекс упражнений может быть использован при
составлении учебников и учебных пособий.

Рис. 2.
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У ТВОРАХ Е.М. РЕМАРКА ПЕРІОДУ ВИГНАННЯ
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У статті представлені результати дослідження сутності феномену німецької
літератури вигнання, її культурно-історичного контексту та образу Німеччини
під час становлення націонал-соціалістської влади у творах Е. М. Ремарка періоду
вигнання.

Ключові слова: втрачене покоління, Е.М. Ремарк, еміграція, література
вигнання, націонал-соціалізм, Німеччина, простір.

Шапошникова Е.А. Образ Германии в произведениях Е.М. Ремарка
периода изгнания . В статье представлены результаты исследования сущности
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феномена немецкой литературы изгнания, её культурно-исторического контекста
и образа Германии во времена становления национал-социалистической власти
в произведениях Е. М. Ремарка периода изгнания.

Ключевые слова: Германия, потерянное поколение, литература изгнания,
национал-социализм, пространство, Э. М. Ремарк, эмиграция.

Shaposhnikova K.O. The Image of Germany in E.M. Remarque’s Exile
Works: In the paper we present the results of research of phenomenon of German
exile literature, its culture-historical context and the image of Germany during the
establishment of national socialist power in E. M. Remarque’s exile works.

Key words: E. M. Remarque, emigration, exile literature, Germany, lost generation,
National Socialism, space.

Еріх Марія Ремарк, один з найпопулярніших німецьких письменників,
є учасником, жертвою й уважним хроністом бурхливих історичних подій
в Німеччині першої половини ХХ ст. Той факт, що Е. М. Ремарк змушений
був покинути Німеччину у 1933 році після приходу Гітлера до влади,
а в 1938 році був позбавлений громадянства, значною мірою вплинув
на його творчість. Е.М. Ремарк на власному досвіді пізнав усі тяготи
емігрантської долі, хоча у США, де він перебував з 1939 по 1947 рік він був
одним з небагатьох німецьких авторів, книжки якого успішно продавалися,
завдяки чому він навіть мав можливість надавати матеріальну підтримку
колегам-емігрантам.
Творчість німецьких письменників, які з політичних, ідеологічних

або етнічних причин вимушено покинули батьківщину в період з 1933
по 1945 рік отримала визначення “Exilliteratur” (емігрантська література,
або література вигнання). Так з Німеччини у різний час і різними шляхами
виїхали Томас Манн і Генріх Манн, Ліон Фейхтвангер, Е.М. Ремарк,
Бертольт Брехт, Анна Зегерс, Герман Брох і багато інших літераторів.
Найважливішими центрами еміграції були сусідні європейські країни,
а пізніше США, Палестина, країни Латинської Америки, Китай. У літературі
вигнання дослідники [1; 2] виділяють 3 основних жанри:

1) роман про Німеччину (Zeitroman): “Сьомий хрест” Зегерс, “Мефісто”
Манна;

2) роман про еміграцію (Exilroman): “Транзит” Зегерс, “Вигнання”
Фейхвангера;

3) історичний роман (der historische Roman): “Лже-Нерон” Фейхвангера.
“Юлій Цезар” Брехта, “Смерть Вергілія” Броха, “Тріумф і трагедія Еразма
Ротердамського” Цвейга.
Основною темою романів у вигнанні, проте, залишається прямо

чи опосередковано Німеччина та її доля. Свою головну місію вони розуміли
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у необхідності прискіпливого аналізу причин, що уможливили прихід
Гітлера до влади в Німеччині, і у збереженні пам’яті про нацистські злочини
і життя в еміграції для нащадків.
Предметом нашого дослідження став образ Німеччини у творах Еріха

Марії Ремарка періоду вигнання. Об’єктом дослідження стали романи
“Три товариші” (1936), “Полюби ближнього свого” (1941), “Тріумфальна
арка” (1945) та “Ніч у Лісабоні” (1962). Метою дослідження є виявлення
основних рис образу Німеччини в романах Ремарка періоду вигнання,
як своєрідного “місця пам’яті” (“Erinnerungsort”). Ця мета передбачає
розв’язання наступних завдань:

1) простежити вплив соціально-політичного становища в Німеччині
в період між двома світовими війнами на літературний процес;

2) описати феномен німецької “літератури вигнання” і визначити
її культурно-історичний контекст;

3) виявити змістово-формальні домінанти літератури вигнання
під кутом зору представленого в ній образу Німеччини;

4) окреслити основні риси образу Німеччини, зреалізованих в романах
Ремарка періоду вигнання та його еволюцію.
Актуальність нашого дослідження зумовлена тим фактом, що

у романах Е.М. Ремарка є теми, яким не було приділено достатньо уваги,
тому що за часів радянської влади значна частина досліджень зводилися
до політичного контексту та вивчення проблематики творів було
однобічним [4–7]. Самого автора сприймали суто як антифашистського
письменника, що визначало дещо звужений погляд на його творчий
доробок. Що стосується українських досліджень, то їх небагато, найбільша
частина належить Д. Затонському [6] та І. Журавській [5].
Новизна дослідження полягає у систематизації творчості Е. М. Ремарка

періоду вигнання під кутом зору представленого в ній образу Німеччини.
Першим романом, виданим Ремарком у вигнанні, був роман “Три

товариші”, роботу над котрим Ремарк, проте, розпочав ще до еміграції.
В інтерв’ю газеті „Die Welt“ від 1-го грудня 1962 року Е.М. Ремарк зазначав:
“Коли Гітлер вигнав мене з Німеччини, мій третій роман “Три товариші”
був майже готовий. Необхідність покинути Німеччину було для мене таким
шоком, що мені потребувалось 4 роки, щоб дописати книгу до кінця” [3].
В результаті з’явився роман про Німеччину напередодні приходу націонал-
соціалістів до влади.
У наступних творах Е.М. Ремарк звертається до теми еміграції

та створює ряд романів про вигнання (Exilromane), “Полюби ближнього
свого” та “Тріумфальна арка”. Далі Е. М. Ремарк на певний час залишає

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


128

цю тему вигнання і пише романи “Іскра життя” („Der Funke Leben“), “Час
жити і час помирати” („Zeit zu leben und Zeit zu sterben“), “Чорний обеліск”
(„Der schwarze Obelisk“). У кінці свого творчого шляху Е.М. Ремарк
повертається до теми вигнання у творі “Ніч у Лісабоні”. Ця книга стала
останнім романом, який Е. М. Ремарк встиг закінчити за життя, і останньою
великою роботою. Твір є певною мірою підсумковим, він охоплює всі
аспекти проблеми вигнання.
Важливим аспектом зображення є обрана Ремарком оповідна

перспектива. У романі “Три товариші” розповідь ведеться від першої особи
(герой Роберт Локамп). У наступних романах про вигнання “Полюби
ближнього свого” та “Тріумфальна арка” автор змінює точку зору оповіді
на персонажну. Головними героями твору “Полюби ближнього свого”
є німецькі емігранти Керн та Штайнер. Е.М. Ремарк зображує від третьої
особи поперемінно емігрантський шлях кожного з них, герої зустрічаються
протягом твору три рази – на початку, в середині та у кінці. У романі
“Тріумфальна арка” розповідь ведеться від третьої особи, за якою стоїть
головний герой Равік. У романі “Ніч в Лісабоні” Е.М. Ремарк вдається до
так званого “рамкового оповідання”: розповідь ведеться від першої особи,
оповідача, який розмовляє з іншим героєм Шварцем, що розповідає
історію свого життя теж від першої особи.
Розповідаючи один одному історії своїх поневірянь герої-емігранти

Ремарка виражають потребу у комунікації, іноді між різними поколіннями,
заради збереження пам’яті про історичні події. Ці акти переказування
виконують, таким чином, дві функції: з одного боку, факти закарбовуються
тим самим в колективній пам’яті, з другого, герої намагаються у такий
спосіб віднайти і зберегти зберегти свою ідентичність.
Дія “Трьох товаришів” розгортаються в Берлині в 1928 році незадовго

до встановлення нацистського режиму. Головними героями є Роберт
Локамп, Отто Кестер та Готтфрід Ленц. Вони належать до так званого
“втраченого покоління” молодих людей, які брали участь у Першій світовій
війні та є жертвами її наслідків. Перед читачем розгортається картина
Німеччини перед приходом до влади націонал-соціалістів з усіма
передумови (низьким рівнем життя, безробіттям, великою соціальною
різницею між верствами населення). Людина зображується незахищеною,
без перспектив на майбутнє. На нашу думку, образ Німеччини в пам’яті
Ремарка залишився таким, яким він є у цьому творі, тому що цей час був
останнім, що автор провів на батьківщині.
У творах “Полюби ближнього свого”, “Тріумфальна арка” та “Ніч

у Лісабоні” Е.М. Ремарк створює образ емігранта-вигнанця. У більшості
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випадків це теж герої “втраченого покоління”, але в інших часово-
просторових координатах та в нових умовах. Це, як правило, людина,
позбавлена громадянства, без документів, і відповідно не має права
знаходитися ані на території Німеччини, ані на території будь-якої іншої
країни, не має права працювати. Це людина, яка, ховаючись від
переслідування, вимушена нелегально переходити кордони з чужими
паперами, тобто з чужою ідентичністю. Усі герої Ремарка змінюють свої
прізвища коли потрапляють під арешт або дістають фальшиві документи.
Вигнанець не має постійного місця перебування, він постійно переїжджає
з однієї країни до іншої: в романах – це Чехословаччина, Австрія,
Швейцарія, Франція, а згодом Португалія. Мрією кожного емігранта стає
квиток на корабель, що дозволить їм дістатися до омріяної Америки, образ
якої в романах набуває рис Обіцяної Землі, яка єдина може гарантувати
безпеку.
Таким чином, простір в романах про еміграцію розподіляється на три

сектори. Вихідним пунктом є Німеччина – простір, де панують зло,
переслідування, тортури, смерть. Кінцевим пунктом є Америка – простір,
що означає порятунок і життя. Проміжною ланкою є країни Європи, які
стали для більшості емігрантів “залою очікування” перед рятівною
подорожжю до Америки.
У романі “Полюби ближнього свого” головними героями є емігранти

різних поколінь: двадцятиоднорічний юнак єврейського походження Керн
та противник нацизму Штайнер середнього віку. У романі відтворюється
образ Німеччини тридцятих років після приходу до влади Гітлера.
Спираючись на вищезазначену різницю у віці та життєвому досвіді, образ
Німеччини у цьому романі можна розглядати через призму поглядів
та відчуттів двох героїв окремо. З одного боку, це батьківщина, що відібрала
родину, позбавила дому, перспектив, з іншого боку – батьківщина,
де залишилась кохана людина, де знаходяться могили друзів, з якими герой
воював, де пройшло усе життя.
Дії роману “Тріумфальна арка” розгортаються в Парижі в 1939 році

напередодні Другої світової війни. Головний герой роману – емігрант
Равік, справжнє ім’я якого – Людвіг Фрезенбург – ми дізнаємось вже на
передостанній сторінці твору. Равік – досвідчений лікар з досвідом роботи
в 15 років. У Німеччині він був головним хірургом великої лікарні. Образ
нацистської Німеччини набуває в цьому творі ще чіткіших рис, а критика
стає радикальнішою. Взагалі в творі приділяється велика увага змалюванню
тортур у гестапо та концтаборах. Ці описи складаюсь образ Німеччини
після встановлення гітлерівського режиму.
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В останньому творі – “Ніч в Лісабоні” – образи Німеччини та
німецького емігранта досягають кульмінаційного пункту свого розвитку.
Автор майже не надає нам інформації про оповідача, він являє собою
збірний образ емігранта, його риси притаманні усім утікачам, змальованим
Ремарком. Проблеми втікачів у цьому творі ідентичні проблемам втікачів
у “Тріумфальній арці” та “Ночі в Лісабоні”, але вони описуються ще
з більшим відчаєм. Коли перед нами постає інший герой твору, емігрант
Шварц, інтернований з Франції на початку Другої світової війни, картина
того часу та образу емігранта стає більш розгорнутою.
Проаналізувавши зазначені романи, ми дійшли наступних висновків.

Основною рисою образу Німеччини була її амбівалентність. З одного
боку, усі герої-вигнанці сповнені почуття образи за те, що вони були
позбавлені батьківщини, а разом з тим родинних зв’язків. Навіть
перебуваючи за кордоном Німеччини,  вони фізично відчувають
її близькість і подих небезпеки. Вони існують у просторі, який функціонує
за законами страху, зрадництва і тотальної недовіри. Це примушує
їх приміряти на себе чужі ідентичності, і дуже ретельно шукати шляхи,
як врятуватися та вижити. У творах присутній мотив помсти, проте він не
є прямим закликом до боротьби, адже Ремарка цікавлять трагічні долі
окремих людей, із яких складається загальна картина трагедії жертв
нацистського режиму.
У той же час образ Німеччини не втрачає позитивних рис. Туга за

батьківщиною зображується в епізодах, коли герої грають або слухають
німецьку музику, німецькі пісні. Вона залишається для героїв батьківщиною,
спогади про красоти якої не може заплямувати досвід пережитих утискань.
Перспективою дослідження ми бачимо порівняння творів та стилю

Ремарка з творами інших німецьких письменників-вигнанців, наприклад,
Г. Зегерс, Б. Брехта, Л. Фейхтвангера та ін., та приділення значної уваги
образу емігранта.
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ДИСКУРСНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ЗНАЧЕННЯ
АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ АФРО-АМЕРИКАНЦІВ
(на матеріалі художнього фільму “Bаmboozled”)

Шведова Д.С. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Морозова О.І.

У статті представлено результати магістерського дослідження, в якому
розкриваються особливості  конструювання значення номінацій афро-
американців у дискурсі художнього фільму, досліджуються особливості взаємодії
досліджуваних мовних знаків зі знаками інших семіотичних систем, а також
специфіка дискурсної реалізації етнічних упереджень та стереотипів.

Ключові слова: дискурс, знак, етнічне упередження, конструювання
значення, номінація.

Шведова Д.С. Дискурсивное конструирование значения англоязычных
номинаций афро-американцев (на материале художественного фильма
«Bаmboozled”). В статье представлены результаты магистерского исследования
конструирования значения англоязычных номинаций афро-американцев
в дискурсе художественного фильма, прослеживается взаимодействие языковых
знаков со знаками других семиотических систем, а также специфика дискурсивной
реализации этнических предубеждений и стереотипов.

Ключевые слова:  дискурс, знак, этническое предубеждение ,
конструирование значения, номинация.

Shvedova D.S. Discourse Construction of the Meaning of Linguistic Units
which Name Afr ican Amer icans (on the data of the feature film “Bamboozled”).
This article presents the results of the MA thesis, which investigates the ways in which
the meaning of linguistic units which name African Americans is constructed in discourse,
revealing the ways how these units interact with the signs of other semiotic systems,
and how ethnic prejudices and stereotypes are incorporated into the meaning of these
linguistic units.

Key words: discourse, sign, ethnic prejudice, meaning construction, linguistic
naming units.
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Робота присвячена дослідженню конструювання значення англомовних
номінацій афро-американців у кінодискурсі. Актуальність представленої
роботи зумовлено її відповідністю інтегративним тенденціям сучасного
мовознавства, що виявляється у дослідженні особливостей взаємодії
вербальних засобів конструювання значення зі знаками інших семіотичних
систем. Мета роботи полягає у висвітленні особливостей конструювання
значення номінацій афро-американців у діалогічному кінодискурсі.
Завданням є виявити номінативні засоби зображення афро-американців
та ситуацій, пов’язаних із ними; з’ясувати, яким чином у значення цих
номінацій інкорпоровані етнічні упередження та стереотипи; розкрити
особливості взаємодії досліджуваних мовних знаків зі знаками інших
семіотичних систем. Об’єктом дослідження є номінації афро-американців
та ситуації, пов’язані з ними. Предметом виступають особливості
конструювання значення цих номінацій у ситуативному контексті.
Матеріалом слугували 38 фрагментів, дібраних методом суцільної вибірки
з художнього фільму американського режисера Спайка Лі (Spike Lee)
“Обдурені” / “Bamboozled” (2000 р.), що містять номінації афро-
американців. Новизна роботи полягає у з’ясуванні особливостей
конструювання значення досліджуваних номінацій в дискурсі та ролі
етнічних упереджень у цьому процесі.
Індивідуальний вибір між багатьма можливими варіантами

концептуалізації дійсності позначається як конструювання (construal),
або суб’єктивність, точка зору [3, с. 1]. У когнітивній лінгвістиці, у річищі
якої виконано дипломне дослідження, вважається, що значення
конструюється у свідомості мовців, що використовують номінативні
одиниці як підказки і конструюють на їхній основі змістове концептуальне
твердження. У процесі комунікації експлікація міжетнічних взаємовідносин
та конструювання етнічних образів  відбувається за допомогою
різноманітних мовних засобів. Природним середовищем конструювання
етнічних упереджень є дискурс як розумово-комунікативна діяльність
індивідів і невід’ємний компонент їх соціальної взаємодії [2].
Дискурс є складною комунікативною подією, яка відбувається між

мовцем та слухачем у процесі комунікативної взаємодії в окремому
часовому та просторовому контексті [1]. Художній фільм як жанровий
різновид кінодискурсу є прикладом того, як відбувається перебіг комунікації
у плинному дискурсі та яку роль відіграють у ньому суб’єкти. Вербальний
та невербальний компоненти комунікації беруть безпосередню участь
у процесі діалогічного смислотворення, а інтерпретація змісту вимагає
від інтерпретатора високого рівня культурної та соціальної компетенції.
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Події фільму торкаються майже всіх існуючих стереотипів щодо афро-
американців. Етнічні упередження базуються на стереотипах і являють
собою оцінні, зазвичай, негативні судження однієї етнічної групи щодо
іншої  та віддзеркалюють систему етноцентричних переконань
представників певного етносу. Засобами вираження етнічних упереджень
в аналізованому кінодискурсі є негативно-оцінні номінативні одиниці, що
позначають афро-американців як неосвічених, лінивих, покірних блазнів.
Значення цих номінацій ґрунтується на асоціаціях, що виявляють зв’язок
між зовнішніми відмінностями, рисами характеру, особливостями
менталітету, історично-установленими реаліями та стійкими уявленнями
щодо афро-американців у сучасній американській культурі (гангстерський
реп, соціальна незахищеність, характерна участь у масовій культурі:
у сферах кіно, музики, політична діяльність представників цього етносу,
як то боротьба за права чорних і т.д.). Поляризація чорної та білої рас сягає
часів рабства й існує вже сотні років, тому в наведеному дискурсі алюзії
на цю конфліктність ще зустрічаються.
Упереджені уявлення та використання чужої культури як своєї показує

помилкове представлення однієї раси про іншу. Розглянемо приклад:
(1) DUNWITTY:

Brother man, I’m blacker than you. I’m keeping it real. I’m ‘bout it,
‘bout it. I got the roll. You’re just frontin’ tryin’ to be white.
DELACROIX:
 I’m an Aryan. A sellout. Because I don’t aspire to do “Homeboys from
Outer Space”...”The Secret Diary of Desmond Pfeiffer”...or, as you may
put it, some nigger show?-is that what you think?
DUNWITTY:
Yes, exactly. (Bamboozled, 00:09:56).
Ми бачимо ситуацію, у якій Делакруа (афро-американець, далі – а.)

розмовляє з керівником Данвіті (білий, далі – б.) після наради сценаристів,
на яку запізнився Делакруа. Темою наради були низькі рейтинги
телеканалу. Данвіті експліцитно позиціонує себе як той, хто знає чорну
культуру краще за афро-американця. У самих фразах Данвіті криється
стереотипне ставлення до чорних (keeping it real – означає “бути собою”,
підтримувати етнічне походження в мультикультурному суспільстві, тобто
дотримуватися стереотипної поведінки та способу життя). Данвіті таким
чином висловлює, що він очікує від Делакруа, – підтвердження того
стереотипного образу, який вважає за правильний.
У відповідь на критику своєї занадто “білої” роботи, Делакруа займає

позицію винуватого, називаючи себе арійцем / Aryan (використовується
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в контексті, де йдеться про зверхність білої раси.). Наступне речення
(A sellout) ставить між ними зв’язок, тобто прирівнює арійця до зрадника.
Зміст побудовано за допомогою метонімії КАТЕГОРІЯ – ВИЗНАЧАЛЬНА
ОЗНАКА, тобто категорія арійця не відносить об’єкта до раси, а позначає
його як зрадника чи суб’єкта зверхнього ставлення до оточуючих. Репліка
побудована у формі риторичного запитання. Також Делакруа згадує
два  американських шоу (“Homeboys in Outer Space” – науково-
фантастичний серіал, головні герої –– чорношкірі, “The Secret Diary of
Desmond Pfeiffer” – комедійний серіал, у якому головний герой
чорношкірий). Друга частина питання прирівнює названі шоу до
“негритянських” (nigger show), виражаючи позицію Данвіті, його бачення.

Використання гангстерського сленгу (наприклад, nigger, ‘bout it, brother
man) є прикладом стереотипного бачення сучасної культури чорних.
Із боку Данвіті це позиція вдавання: використання сленгу тієї
мікрокультури, до якої він не належить. Водночас Делакруа використовує
нарочито книжну лексику (наприклад, aspire, may). Ми бачимо, як він,
будучи чорним, позиціонує себе як освічена людина з гарними манерами,
тобто як білий. Він підтверджує це невербально (охайний зовнішній вигляд,
гарний костюм, витончені жести) та вербально, використовуючи книжну
лексику та будуючи граматично правильні речення. Тож їхні позиції
фальшиві в подвійному сенсі. Поведінка обох ілюзорна, тобто постає
помилковим колективним поглядом.
Висновки. Конструювання значення номінацій афро-американців

відбувається шляхом залучення низки когнітивних механізмів, основними
з яких є концептуальна метафора та метонімія, концептуальне злиття,
конвенціональні  пресупозиції, а  також відображається у виборі
різноманітних мовних засобів та прийомів, таких як гра слів, евфемізми,
інтертекстуальність. Засоби номінації афро-американців відображають
упереджені уявлення білих про них, набуваючи негативно-оцінного
значення в певному контексті.
Перспективи розвитку порушеної у роботі проблематики полягають

у поглибленні власне семіотичного аспекту здійсненого дослідження,
а також в залученні до розгляду адресатного аспекту дискурсного
функціонування аналізованих одиниць.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧАТУ
ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ

СИНХРОННОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ

Шевчук К.Б. (Житомир)
Науковий керiвник: канд. фiлол. наук, доц. Рудик І.М.

Стаття присвячена основним лінгвістичним особливостям чату як засобу
реалізації синхронної Інтернет-комунікації, а саме лексичним та синтаксичним
аспектам.

Ключові слова: Інтернет-комунікації, синхронність, чат.

Шевчук К.Б. Лингвистические особенности чата как  средства
реализации синхронной Интернет-коммуникации. Статья рассматривает
основные лингвистические особенности чата как средства реализации синхронной
Интернет-коммуникации, а именно лексические и синтаксические аспекты.

Ключевые слова: Интернет-комунникация, синхронность, чат.

Shevchuk K.B. Linguistic peculiarities of the chat as a means of
implementing of the synchr onous online communication. The article deals with
the basic linguistic features of the chat as a means of implementing a synchronous
online communication, namely lexical and syntactic aspects.

Key words: online communication, synchronism, chat.

Актуальність дослідження полягає у тому, що з кожним роком сфери
спілкування користувачів всесвітньої мережі та шляхи отримання
інформації збільшуються у десятки разів. Спілкування через мережу
Інтернет стає невід’ємною частиною лінгвістичних досліджень – мова
відіграє у даному випадку одну з найважливіших ролей, адже письмове
спілкування в електронній мережі виключає можливість передачі більшої
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частини невербальних сигналів. Саме мова Інтернет-простору вбирає
у себе всі особливості адресанта, його наміри, прагнення, й доносить цю
інформацію до адресата.
Об’єктом дослідження є чат як засіб синхронної Інтернет-комунікації.

Предметом дослiдження стали лінгвістичні особливості чатів, а саме
лексичні та синтаксичні аспекти спілкування.
На сучасному етапі розвитку мережа Інтернет відіграє дедалі більшу

роль, адже є базою для пошукової та творчої діяльності, а також для
комунікації та інтеракції між людьми, що знаходяться в різних куточках
світу. Засоби реалізації синхронної Інтернет-комунікації поділяються на
два види:

• синхронні – засоби реалізації Інтернет-комунікації у режимі
реального часу;

• асинхронні – засоби реалізації Інтернет-комунікації, учасники якої
розділені в часі: адресант висловлює свої думки, які певний час
зберігаються в мережі й розраховані на віддалену в часі реакцію
адресата.

Засоби синхронної комунікації – це Інтернет засоби, що дозволяють
спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Чат (англ.
chat – невимушена розмова, бесіда, базікання) – спеціальна веб-сторінка,
створена для інтерактивного письмового спілкування між двома або більше
особами. Прикладами засобів, що надають можливість синхронного
спілкування за допомогою чату і голосового зв’язку, є Skype, Yahoo
Messenger, ICQ та будь-які тематичні чати або ж чати для “балачок” [1]. 
Особливостями чатів є: неструктурованість інформації, коротка

тривалість зберігання інформації, неможливість дізнаватися про події, які
відбулися за час відсутності учасника веб-комунікації у мережі; невелика
кількість учасників спільноти; розважальний характер тощо [2].
Часто мова сучасних Інтернет-чатів нагадує розмовну мову своєю

неформальністю, принципом подання більшої кількості інформації за
менший період часу та меншою кількістю знаків, а також своїми
лінгвістичними особливостями, що стосуються повсякденної розмовної
мови й не обмежуються певними граматичними нормами. Так, одним
з найбільш поширених морфологічних прийомів у межах сучасних
англомовних синхронних засобів комунікації є скорочення. Для чатів
характерними є абревіатури та різноманітні скорочення, адже принципом
такого спілкування є повідомлення більшої кількості інформації за менший
час та з меншими зусиллями. Найчисленнішими видами скорочень
у межах англомовних чатів стали абревіатури. Дослідження показало,
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що є близько сотні різноманітних абревіатур і часто люди, які не є активними
користувачами мережі Інтернет, не можуть інтерпретувати їх правильно.
Деякі з цих скорочень вже є загально відомими в межах Інтернет спільноти
й вільно вживаються у спілкуванні (наприклад, lol, bff, cuz тощо), інші –
досить важко інтерпретувати без залучення змісту висловлювання в цілому.
У чатах зустрічаються наступні абревіатури:

• B4 – before
B4 u go left ur email

• BFF – best friends forever
we aren’t bbf, but she’s quite nice

• CUZ – because
i never put that on youtube, cuz it’s gonna kill me

• IC – I see
ic what you mean

• IDK – I don’t know
Idk what to do anymore about my relationship need help pls?

• IMHO – in my humble opinion
This film isn’t worth watching, IMHO, coz the plot is awful and her
duck face just gives me creeps

• JMO – just my opinion
She’s adorable no matter what place in 100 she takes, but jmo

• JTLYK – just to let you know
He’s single alreeeeeeady! JTLYK ;)

• KIT – keep in touch
Just kit and I’m gonna tell you this Friday

• LMAO/LMBO/LMHO/LOL – laughing my a** out/laughing my b**t
out/laughing my head out/ laughing out loud
I’m not gonna pass this exam my entire life lol

• ROFL – rolling on the floor laughing
Read these words: me, home-assignment, never *rofl*
Усі  вищезазначені  абревіатури характерні  для молодіжних

неформальних чатів. Найбільш вживаними серед них були ASAP, OMG,
LOL, WTF, THX, ROFL, PLZ, IDK та деякі інші. Скорочення несуть у собі
характерну особливість: для того, щоб зрозуміти кожне з них, потрібно
й самому бути досвідченим користувачем Інтернету. Часто їх неправильне
трактування призводить до нерозуміння чи помилкового сприйняття змісту
повідомлення.
Мову синхронних жанрів сучасного англомовного Інтернет-дискурсу

можна сміливо назвати “еліптичною”, адже всі повні форми слів, часові
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та інші граматичні форми вживаються досить рідко. Мова Інтернет-
дискурсу – це мова розмовних спрощень.
Однією з характерних особливостей синхронних жанрів Інтернет-

комунікації є випущення підмета у репліках співрозмовників, а особливо
особового займенника I на початку речення. Часто співрозмовники
починають речення з дієслова, не називаючи себе: came home and ate
everything available. you? Таке випущення підмета у межах чатів, хоч
і робить речення граматично не повним, не шкодить змісту. 
Іншою характерною особливістю жанрів синхронної Інтернет-

комунікації є питання з прямим порядком слів, який є характерним для
розповідного речення. Якщо у межах усного мовлення такі питання
виділяються інтонацією, то в межах спілкування в чатах від розповідних
речень їх відрізняє лише знак питання:

katy_shevchuk: yes, made it possible today and the download new ep,
some music and university stuff. you? 
helen_mayflower: holiday sickness! you prepare for x-mas?
Часто скороченими стають не лише певні питання чи речення, а й

граматичні форми:
• going to – gonna

I’m gonna tell him everything today. any advice?
gonna get back my French paper today and I’m scared to
death………..!
yes, we buy tickets and he’s gonna rooooooock that stage!!!!

• want to – wanna
wanna see pics from last night?
I really wanna come to Ukraine, I remember watching Euro and
worshiping your people

• have got to – gotta
really gotta go, cos I’ll be killed soon if I miss one more math class

• kind of – kinda
the kooks is kinda indie music
i kinda hafta do that right now
you’re kinda weird

• give me – gimme
gimme his name, i’m gonna google it, cos I don’t remember any of
these movies!

• dunno – don’t know
like wiki says *I dunno the answers to any of those questions, and
you dunno and he dunno either* that’s what happens with my life.
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Висновки: Часто мова сучасних Інтернет-чатів нагадує розмовну мову
своєю неформальністю, принципом подання більшої кількості інформації
за менший період часу та меншою кількістю знаків, а також своїми
лінгвістичними особливостями, що притаманні повсякденній розмовній
мові й не обмежуються певними граматичними нормами. Серед
характерних лінгвістичних особливостей зустрічаємо наступні:
абревіатури, випущення підмета та зворотній порядок слів у питаннях.
Перспективою роботи є дослідження нелінгвістичних особливостей

чатів як засобу реалізації синхронної Інтернет-комунікації, а саме, вплив
вибору шрифту та емотиконів на спілкування в Інтернет-просторі
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ
У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ:

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Шефер М.Б. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Рассказова О.О.

Стаття присвячена дослідженню классифікації функціональних стилей мови.
Проаналізовані приклади різних стилей французької та української мов. Проведен
порівняльний аналіз.

Ключові слова: засоби, класифікація, порівняння, стиль.

Шефер М.Б. Функциональные стили во французском и украинском
языке: сравнительный анализ. Статья посвящена исследованию классификации
функциональных стилей языка. Проанализированны примеры разных стилей
французского и украинского языков. Проведен сравнительный анализ.

Ключевые слова: классификация, сравнение, средства, стиль.

Shefer M.B. The functional styles of the French and Ukrainian languages:
comparative analysis. The article is devoted to the study of classification of functional
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styles. The examples of different styles of the French and Ukrainian languages were
analyzed. The comparative analysis was done.

Keywords: classification, comparison, means, style.

В цій роботі ми розглядаємо різні классифікації функціональних стилів
французької та української мов. Вилучаємо спільні риси та відмінності.
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що існує багато різних

классифікацій, які потребують подальшого вивчення та систематизації.
Новизна полягає в тому, що в системах двох мов немає тотожних визначень
певних явищ пов’язаних з класифікацією функціональних стилей, тож ми
намагаємося скласти досконалу класифікацію.
Об’єктом вивчення є функціональні стилі сучастної української

і французької мов, їхні особливості, спільні та відмінні риси.
Предмет дослідження: загальні лексичні та синтаксичні особливості,

характерні для того чи іншого функціонального стилю української
та французької мов.
Мета – зробити наочну классифікацію функціональних стилів обох

мов.
Методи дослідження – описово-аналітичний і компаративний методи.
Стиль мови – це різновид мови, він характеризується відбором засобів,

які відповідають завданням спілкування в даних умовах. Це мистецтво
ефективного використання мовних засобів із певною метою в певних
умовах [2]. Стиль це власне слова на власному місці; форма “подачі” мови
як сенсу, манера. За визначенням Ю.С. Степанова функціональний
стиль – це “історично складена, усвідомлена суспільством підсистема
всередині системи загальнонародної мови, закріплена за тими чи іншими
ситуаціями спілкування і характеризуєма набором засобів вираження
і прихованим за ними принципом відбору цих коштів з загальнонародної
мови ”.

Функціональний стиль – це підсистема всередині загальнонародної
мови. Вона закріплена за певними ситуаціями спілкування з характерним
набором засобів вираження [1]. Знання специфіки кожного стилю це
запорука успіху в будь-якій сфері спілкування.
Будь-яка мова, крім нейтрального, має три основні стилі: стиль

громадського спілкування, літературний та розмовний стилі. Кожен з цих
стилів можна розділити на підстилі. Класифікація стилів різних мов має
багато спільного, однак про повну відповідність не йдеться.
Якщо порівнювати французьку и українську мови, то в обох мовах

визначені книжний і розмовний стилі. Нейтральна мова частково охоплює
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обидва стилі, використовуючи їх мовні засоби.
В українському різниця між нейтральнім, науковим та художнім стилем

більш виразна, ніж у французькій мові. Натомість, у французькій особливо
помітна різниця між усною та письмовою мовою. Проте, останнім часом
дистанція між ними скорочується.

В останні роки українські мовознавці виділяють також конфесійний
ст иль. Цього стилю у французькій мові не існує.

Науковий стиль у французькій мові менше відрізняється від
нейтрального і літературного стилю, терміни формуються за рахунок зміни
значення загальновживаних слів.

Публіцистичний стиль французької та української мов сильно
відрізняється, особливо на лексичному рівні. В даний час використання
розмовної лексики і  сленгу в статтях про французьку політику
та суспільство не рідкість, а мова української офіційної преси є більш
консервативною.

Офіційний стиль французької мови характеризується стійкістю,
стислістю, ясністю, логікічністю викладу, стандартизацією виразів, майже
повною відсутністю емоційної образності, використанням безособових
форм. Лексика в основному нейтральна і використовується вона
в буквальному сенсі . Він використовує спеціальну термінологію
і спеціальні синтаксичні конструкції.
В українській мові форми різняться в залежності від відносин між

корреспондентами, в листі пишуть: Шановний, -а, вельмишановний, -а,
і висловлюють вдячність на прикінціі: З повагою, дуже вдячний...більш
лаконічно, ніж по-французькі.
Коли йдеться про художню літературу, доречніше говорити про

індивідуальний стиль автора, бо сучасна література переповнена
розмовною лексикою. Не можна казати, що мова художньої літератури
є нейтральною. Індивідуальний стиль автора визначається системою
художніх засобів, які відрізняють певного письменника від інших.
У французькій мові розмовний стиль є більш складним і гнучким,

ніж в українській, особливо на рівні лексики, французька мова багата
на слова зі сленгу, які через деякий час втрачають просторічне забарвлення.
Між сленгом і розмовним стилем мови знаходиться мова народна,
 що не відповідає повністю розмовному стилю в українській мові. Сам
термін “народна мова” має більш широке значення у французькій.
Виділяють не тільки письмові, а й розмовні підстилі. В українській мові

виділяють такі підтипи розмовного стилю як повсякденна мова, стиль
листування і стиль ораторського мистецтва. У французькій мові цих
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підстилів не існує, розрізняють просторіччя, сленг і жаргон, які існують
окремо, в той час як в українській вони є частиною розмовного стилю.
Зміни умов і нові засоби зв’язку, такі як Інтернет і мобільний зв’язок,

призвели до змін у мові. Ось кілька прикладів, де можна побачити
тенденцію до мінімізації та запозичення: le walkman, cool, relax.
У французькій мові сленг це ціла окрема система. Якщо молоді люди

використовують лише сленг, то літні люди не розуміють його взагалі.
В українській можливо не розуміти деякі слова, але не ідею вцілому.
В рамках розмовного стилю з’явилося нове явище у французькій мові,

це верлен, “навпаки”. Загально уживані слова отрімали нові форми:
Zarbi – bizarre, Laisse Béton – laisse tomber, Moeuf – femme, Toeuf – fête.
Цікаво відзначити, шо деякі словники вже містять деякі слова верлену
(наприклад “ripou” – pourri).
Тож можна зробити висновок, що стиль – це не тільки лінгвістичний

науковий термін, але й один з ключових культурних концептів. Саме при
детальному вивченні функціональних стилів мови ми бачимо, що мова
розвивається, і змінюється не лише лексика, а й сама структура мови.
Перспективою роботи є те, що можна зібрати більш наочного

матеріалу і надалі вдосконалювати дану класифікацію.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА

(на материале речей деятеля французской партии
Libération Марин Ле Пен)

Яралова Э.Ю. (Луганск)
Науковий керівник: викл. Попкова Ю.В.

У пропонованій статті автор розглядає та порівнює комунікативні тактики
політичного іміджу різноманітних дискурсів французького діяча партії Марін
Ле Пен. Вербальний вплив політики є однією з комплексних стратегій, які
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визначають майбутнє держави. Елементи політичного іміджу дозволяють
визначити і охарактеризувати політика і його позицію з різних точок зору.

Ключові слова: вербальні формули, дискурси, електорат, кандидат,
маніпуляція, політик, політичний вплив, політичний імідж, публіка, тактики.

Яралова Э.Ю. Коммуникативные тактики в создании политического
имиджа (на материале речей деятеля французской партии Liberation Марин
Ле Пен). В данной статье автор рассматривает и сравнивает коммуникативные
тактики политического имиджа различных дискурсов французской деятельницы
партии Марин Ле Пен. Вербальное воздействие политика является одной
из комплексных стратегий определяющие будущее государства. Элементы
политического имиджа позволяют определить и охарактеризовать политика
и его позицию с разных точек зрения.

Ключевые слова: вербальные формулы, дискурсы, электорат, кандидат,
манипуляция, политик, политическое влияние, политический имидж, публика,
тактики.

Yaralova E.Yu. Communicative tactics in the formation of a political image
(based on the discourses of French member of a party Libération Marine Le
Pen). The author of this article examines and compares the communication tactics of
political image of various discourses of French member of party Libération Marine Le
Pen. The verbal influence of a politician is one of the complex strategies that determine
the future state of the country. The elements of political image allow the determining
and characterizing of the politician and his position in points of view.

Keywords: candidate, discourses, electorate, manipulation, politician, political
image, political influence, public, tactics, verbal formulas.

Согласно концепции Аристотеля о риторике можно отметить, что
политический имидж состоит из многообразных стилей и жанров,
различных коммуникативных стратегий и тактик, используемых
в политической коммуникации конкретных дискурсов [1, с. 45].
Таким образом, тематика “коммуникативные тактики имиджа

политика” актуальна в наше время. Ведь от правильной постановки речи
политика зависит выбор избирателей, то есть будущее страны.
Цель данной статьи – выявить и проанализировать конкретные

коммуникативные тактики вербального имиджа  французской
политической деятельницы Марин Ле Пен, которые используются
в политическом дискурсе.
Объектом исследования является структура коммуникативной тактики

политического имиджа.
Предметом  исследования стали коммуникативные тактики

в политическом дискурсе, характерные для формирования вербального
имиджа политика.
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Об интерпретационных возможностях языка написано достаточно много
и лингвистами, и психологами, и политологами. В лингвистическом аспекте
проблему исследовали Р. Блакар, Д. Болинджер, Х. Вайнрих, Д. Вильсон,
Дж. Лакофф, Р. Фоулер, в отечественной лингвистике – А.Н. Баранов,
М.В. Китайгородская, П.Б. Паршин и Н.Н. Розанова [3, c. 140].
Но коммуникативные тактики имиджа политической деятельницы

Марин Лё Пен не были изучены детально ранее, в этом и состоит новизна
данной работы.
Согласно идеи К.В. Дойтча цель формирования имиджа политика

сосредоточена на: победу в выборах, на получении власти для реализации
собственных позиций и целей партии и самого кандидата [9, с. 29].
По мнению лингвиста Г. Альмонда, формирование вербального

политического имиджа опирается на общую стратегию, на конкретные
политические тактики и технологии, которые нацелены на привлечение
внимания и поддержки со стороны избирателей [8, c. 506]. Цель каждой
политической коммуникации заключается в том, чтобы оправдать
интересы и реализовать определенные намерения. Политическая речь
это не только вид коммуникации между членами правительства и народа,
но главным образом, это инструмент в политической борьбе [10, c. 348].
Сторонники общей теории о политических коммуникациях были

представителями двух научных американских школ: 1. Сторонники
кибернетического направления в анализе социальных систем (К.В. Дойтч
и другие) рассматривают контент-анализ; 2. Представители структурно-
функционального подхода изучения политики (Г. Альмонд, Дж. Кульман
и другие) анализируют политические коммуникации, как одну из главных
функций в политической системе [6, c. 180].
С тех пор данные положения были развиты и расширены в работах

Г. Шванцерберга, Дж. Сиднея, Ж. Дюрана, М. Коттера и других.
Значительное внимание было уделено исследованию форм и объектов
политических коммуникаций, анализ средств передачи сообщений
(информации), их содержания и влияние данных сообщений на слушателей
[7, c. 230].
По мнению Г. Шванцерберга, политические коммуникации это

процесс передачи политической информации, с помощью которой это
информация циркулирует среди различных элементов политической
системы и между социальными и политическими системами [11, c. 115].
Согласно концепции психологического подхода Р.И. Соколовой,

которая обосновывает данный процесс как выбор манеры поведения
политика, определятся как различные “лейблы”, которые развиваются
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и формируются в готовую роль поведения для той или иной ситуации
[4, c. 127].
Политический имидж формируется на лексико-семантическом уровне,

через грамматические и семантические категории в риторическом
контексте. Выбор имиджа зависит от аудитории слушателей, где он будет
осуществляться, и первоначальная цель – завоевать расположение народа
и подобрать необходимую коммуникативную стратегию. Средства
и решения данной задачи определяются как вербальная тактика
формирования имиджа [12, c. 47].
Резюмируя выявленные элементы политического имиджа на основе

исследований политической коммуникации Г. Г. Почепцова, можно
сделать вывод, что имидж – это совокупность таких компонентов как:
политическая партия, политический дискурс, политический миф,
политическая культура,  язык политика , политическая ситуация,
политическая реклама, политический символ, тактики вербальной
манипуляции, политические роли, политический стили и жанры.
Обратимся к основным тенденциям в дискурсах Марин Ле Пен,

которые основаны на националистических идеях, лозунгах. Основные
политические роли, которые были выявлены в результате данного
исследования, показали, что данный политик придерживается ролей
патриотки, националистки, женщины-реформатора, борца за социальную
справедливость.
Роль патриотки и националистки Марин Ле Пен проявляется в текстах

в основном с тематикой о национальных ценностях: “Французский народ,
это тот народ, чьё название всегда и везде ассоциируется с интеллигенцией
и независимостью”, “мы не позволим разрушить нашу республику этим
европейским монстрам” [14, c. 1]. Примеры доминанты или так
называемой политической роли женщины реформатора и борца за
справедливость проявляются в таких изречениях как: “Итак, нужно
говорить правду и только правду нашему народу, да, мои дорогие друзья,
я целиком и полностью посвящаю себя исполнению долга перед
отечеством, которое вы мне доверили…” [13, c. 2].
Результаты исследования определили, что политический имидж

кандидата опирается главным образом на национальные ценности, такие
как цитаты знаменитых французских людей, к примеру: “Франция для
народа и ради народа!” (Шарль де Голль) [14, c. 7] или “Истерзана милая
Франция,  проигран за  боем  бой” (Жанна  Д’Арк) [14, c. 5].
Коммуникативные тактики Марин Ле Пен также имеют стандартные
формулировки, такие как: восхваление французского народа и нации:
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“Да здравствует республика!”, критика и осуждение других кандидатов:
“Нужно восстановить то, что разрушил Саркози!” [14, c. 10].
Структура вербального имиджа Марин Ле Пен состоит из лозунгов

такого типа как: “Голосуя за национальный фронт, ты даруешь себе
свободу!”; “Мы говорим народу только правду, в то время как другие
кандидаты закрывают глаза на происходящее” [14, c. 3].
Согласно мнению А.Н. Баранова, анализ ораторских выступлений и

политических интервью,  позволяет выявить два  вида  средств
формирования имиджа. С одной стороны, оратор акцентирует себя как
личность посредством самопрезентации своих особых качеств (громкая
интонация, различные языковые акценты, импульсивность, скорость речи
и т.д.); с другой стороны, политик выбирает свою собственную роль или
маску, которую она подбирает к той или иной ситуации и социальной
группе [5, c. 45]. Данный выбор реализуется с помощью диагностики
аудитории, её ожиданий, желаний, потребностей, и, главным образом,
выбора коммуникативной стратегии в данной ситуации. Тактики
и средства ,  которые,  в  конечном счете, выбраны для дискурса
и политического выступления, подразумеваются вербальными тактиками
[2, c. 140].
Рассматривая структуру политических коммуникативных тактик

и имиджа Марин Ле Пен за 2011–2012 год, были выявлены некоторые
различия, а именно в формулировке приветствия и постановки вопроса
позиции кандидата. Говоря о дискурсах за 2011 год, Марин Ле Пен
использует коммуникативные тактики на более моральном, духовном
уровне: “Наша история – это гордость нашего народа, нашей нации…”
[14, c. 7]. В дискурсах за 2012 год акцент падает на четкое формулирование
проблемы экономического кризиса и то, какие решения необходимо
предпринять для этого: “Я не позволю уничтожать наше будущее
поколение, я более чем когда-либо буду требовательна к образованию и к
социальным  сферам  здравоохранения <…> необходимо полное
переосмотрение данного вопроса” (перевод наш – Э.Я.) [14, c. 7].
Важно отметить также такие видоизменения в речи политика как

личные местоимения от “Мы” (унификация себя с партией и народом)
к “Я” (индивидуализация).
Сравнивая тенденции коммуникативных тактик, которые проявлялись

в дискурсах 2011 и 2012 года можно отметить тот факт, что в вербальных
выступлениях 2011 года акцент национализма и патриотизма играет
основную роль, базируя все факты постановки проблемы и её решения
на ценностях нации и её важности, к примеру: “Французский народ это
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результат борьбы пятнадцати столетий, борьбы и территориального
воссоединения, лингвистического воссоединения, политического
воссоединения, экономического воссоединения…” [13, c. 3].
Основа дискурсов 2012 года имеет совсем иной характер: это

статистические данные или критика неудачных результатов реформы того
или иного политика. Например, Марин Ле Пен о Николя Саркози: “Клан
Саркози занимает достаточно большую часть в сфере прессы, которая
утаивает то, что не должен знать французский народ…” [14, c. 6].
Главная цель следующей тактики – получить расположение народа и

его доверие: “Да здравствует французский народ, да здравствует
Франция, да здравствует национальный фронт!…” [14, c. 8]; “Дорогие
друзья <…> мы должны бороться за нашу республику, нашу нацию…”
[13, c. 7]. Цель высказывания в форме лозунгов является подбадривание,
поддержка и влияние на народ для активации желания бороться и
выбирать именно данную партию. “Французы являются жертвами
государственной дискриминации ,  организованной самим
государством…” [13, c. 9]. Такого рода изречение Марин Ле Пен влияет
на подсознание народа, убеждая их в том, что необходимо для поддержки
позиции данного кандидата. “Ведь полгода назад я прогнозировала
кризис евро и экономический упадок, в то время когда надо мной
надсмехались и пытались дисквалифицировать…” [14, c. 11]. Такого вида
фраза убеждает слушателей в том, что прошлая реформа бывшего
президента была ошибкой, что позволяет получить полное доверие
народа к Марин Ле Пен.
Перспектива данного исследования в том, что выявленные составные

части вербального имиджа политика служат моделью политического
дискурса или же любой другой вербальной манипуляции. Данная модель
позволяет сконструировать речь более систематично, что и даёт
возможность использовать её в различных политических выступлениях.
В данной статье мы рассмотрели составные части политического

имиджа и коммуникативных тактик, которые характерны французской
политической деятельницы Марин Ле Пен.
В заключение можно отметить, что основными коммуникативными

тактиками Марин Ле Пен являются: прямое обращение к народу,
метафорические лозунги, националистические и патриотические
высказывания на основе исторических цитат, фамильярность, статистика,
критика, убеждение фактами.
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