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РЕЦЕНЗІЯ НА ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ТИП ТЕКСТУ
(на матеріалі сучасної англійської мови)

Артеменко Л.О. (Харків)
Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Морозова О.І.

Анотація: У статті розглянуто поняття рецензії та виокремлено її різновиди,
а також розкрито особливості використання лексичних засобів в англомовних
рецензіях на художні твори.

Ключові слова: лексичні засоби, рецензія, тип тексту, художній твір.

Аннотация: Артёменко Л.А. Рецензия на художественное произведение
как тип текста. В статье рассмотрено понятие рецензии и выделены ее
разновидности, а также раскрыты особенности использования лексических средств
в рецензиях на художественные произведения.

Ключевые слова: лексические средства, рецензия, тип текста, художественное
произведение.

Summary: Artemenko L.O. Review of a Work of Fiction As a Type of Text.
This article considers the notion of a review and presents its varieties, as well as
elucidates the specificity of using lexical means in English reviews of works of fiction.

Key words: lexical devices, review, text type, work of fiction.

Жанр літературної рецензії привертає увагу в зв’язку з широким
діапазоном його формально-змістового варіювання та з погляду його
еволюції: протягом XX – п. ХХІ  століть відбувається модифікація жанру
літературної рецензії, що наближає його до жанру есе.
Комплексність, багатоаспектність жанру літературної рецензії потребує

урахування безлічі взаємодіючих прагматичних факторів, головними серед
яких є загальна комунікативна мета, типовий образ автора і типовий образ
адресата, відносини між учасниками спілкування, умови спілкування.
На сьогодні особливості англомовної рецензії як жанру залишаються

недостатньо вивченими. Відтак, подана робота відзначається актуальністю.
Наукова новизна роботи визначається комплексним характером

дослідження англомовної рецензії на твір художньої літератури,  уточненням
її жанрових особливостей та систематизацією лексичних засобів,
притаманних цьому типу рецензії.
Об’єктом дослідження є англомовна рецензія на твір художньої

літератури як критичний жанр. Предметом дослідження є змістові,
стилістичні та прагматичні ознаки літературної рецензії як жанру.
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Мета статті полягає у комплексному описі англомовної літературної
рецензії як жанру.
Сучасні словники визначають рецензію як письмовий розбір, що

містить критичну оцінку наукового, художнього і т.п. твору, спектаклю,
концерту, кінофільму [3, c. 3]. У цьому визначенні наявна вказівка на
письмовий характер рецензії, на відміну від відгуку, що може бути й усним.
Рецензія іноді визначається через лексему відгук: “рецензія – це критичний
відгук”  [1]. Отже, рецензія – це критичний твір, письмовий розбір, що
містить короткий аналіз і оцінку літературного твору компетентною
людиною (рецензентом).
Задача рецензента – оцінити твір, його достоїнства і недоліки, що

обумовлює високі вимоги до автора рецензії. Велике значення має
об’єктивність рецензії, справедливість оцінки її предмета. Це не означає,
що рецензент позбавлений права на свою позицію у відношенні до
розглянутого твору, він позбавляється права лише на однобічність, на явну
упередженість в оцінці.
Прагнення до об’єктивності рецензії визначає й особливості її стилю.

Йому протипоказана зайва емоційність, використання гострої лексики,
грубих порівнянь і т.п. Об’єктивність рецензії забезпечується її доказовістю.
Авторові рецензії необхідно обґрунтовувати своє відношення до її предмета,
і тут аргументами служать факти – цитати з літературного твору, вказівка
на стиль, форму, лексику, риму тощо.
До задач автора рецензії входить повідомлення читачеві про новий твір

і оцінка його, тим самим рецензент сприяє вірному (з його погляду)
сприйняттю.  Вважається, що рецензія – жанр не суб’єктивний, а заснований
на аргументованому розборі джерела. У дійсності ситуація складніше. Дуже
часто оцінки одного і того самого твору виявляються діаметрально
протилежними – навіть у визнаних, авторитетних критиків. Таким чином,
рецензент переслідує дві цілі: інформаційно-пізнавальну і дослідницьку,
що припускає аналіз твору.
Головна особливість рецензії полягає в тому, що об’єктом дослідження

в ній виступає відбита дійсність, іншими словами, рецензія є інформацією
про інформацію. Основу критичного відгуку складають факти, але беруться
вони, на відміну від інших жанрів, не з життя, а з творів літератури, тобто
факт у рецензії піддається вторинній обробці.
Процес створення рецензії на художній твір складається з таких етапів.
1. Сприйняття твору – безпосередньо-емоційний акт комунікативного

спілкування з твором.
2. Міркування над прочитаним, побаченим, почутим – практичне

здійснення аналізу, тобто визначення теми й ідеї твору, системи образів,
що виражають задум художника, структурно-композиційних особливостей
твору, характеру конфлікту як його рушійної сили, своєрідність мови і
стилю.

3. Власне написання тексту.
Аналізуючи конкретний твір, рецензент зобов’язаний уписати його в

художній процес, у художню традицію, художню моду. Зробити це можна
за допомогою різних підходів:

1) на жанровому рівні – аналізований роман співвіднести з еволюцією
жанру;

2) на біографічному рівні – розглянутий твір уписати у творчу
біографію письменника;

3) на тематичному рівні – зіставити розробку письменника певної
проблеми з тим, що вже сказано по даній темі;
на рівні образів – показати еволюцію героя в системі образів світового

мистецтва (або даного відрізка часу) [2].
Існують деякі шаблонні конструкції рецензій на художні твори, в

залежності  від її структурних компонентів.  Найпоширенішими
конструкціями є такі, що надають інформацію про:

1) автора, наприклад:
The first story written by (whom?) was printed/published...
The author isn’t just a good psychologist, he’s also a...
2) сюжет, наприклад:
This story is about...
The central storyline is...
3) героїв, наприклад:
The main character is...
His character...
4) враження від твору, наприклад:
Our first impression...
The atmosphere of the story...
5) тематику і проблематику, наприклад:
The author writes about…
The subject matter is...
6) авторську позицію, наприклад:
The author analyses…
The author proves (what?)
7) жанрово-композиційні особливості, наприклад:
A perfect composition...
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The author chose an unusual genre…
8) критичні зауваження, наприклад:
Unfortunately, the author ignores…
Not everything is correct/perfect…
Рецензія припускає спілкування, діалог, нерідко й полеміку [4].
Отже, виявивши особливості рецензії на художній твір, можемо

сформулювати критерії інформативної та цікавої рецензії, які передбачають:
1) бібліографічний опис твору (автор,  назва ,  видавництво,

рік випуску) і короткий (в одному-двох реченнях) переказ його змісту;
2) безпосередній відгук на твір літератури (відгук-враження);
3) критичний розбір тексту: сенс назви, аналіз форми та змісту,

особливості  композиції ,  майстерність  у зображенні  героїв ,
стиль письменника;

4) аргументована оцінка твору та особисті роздуми автора рецензії;
5) художня форма ,  що включає зазвичай такі  компоненти:

оцінка предметної зображальності: портрет персонажів, їх переживання і
мова, опис побутової обстановки, пейзаж, сюжет; композиція: порядок,
спосіб і мотивація, оповідання й описи зображуваного життя головних
героїв, вставні епізоди, наскільки вдало автор вибрав тон розповіді; художні
прийоми метафори, порівняння, риторика та інші), також оцінюється
насиченість мови, відповідність тематиці, проблематиці і пафосу.
Перспективу даної наукової роботи вбачаємо в можливому використані

під час розробки загальних курсів зі стилістики англійської мови,
лінгвістичної генристики, а також на практичних заняттях з інтерпретації
тексту.
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УДК 811.111’221

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ
НЕВЕРБАЛЬНИХ ТА ВЕРБАЛЬНИХ КОМУНІКАТИВНИХ

КОМПОНЕНТІВ У АВТОРИТАРНОМУ ДИСКУРСІ

Бабошина Л.О. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Барташева Г.І.

Анотація: Стаття присвячена дослідженню комунікативно-функціональних
особливостей використання невербальних і вербальних компонентів комунікації,
а також аналізу функціонально-семантичної взаємодії невербальних та вербальних
комунікативних компонентів у авторитарному дискурсі.

Ключові слова: авторитарність, вербальний та невербальний компонент,
дискурс.

Аннотация: Бабошина  Л.А. Функционально-семантическое
взаимодействие вербальных  и  невербальных коммуникативных
компонентов в авторитарном дискурсе. Cтатья посвящена исследованию
коммуникативно-функциональных особенностей использования невербальных и
вербальных компонентов коммуникации, а также анализу функционально-
семантического взаимодействия невербальных и вербальных коммуникативных
компонентов в авторитарном дискурсе.

Ключевые слова: авторитарность, вербальный и невербальный компонент,
дискурс.

Summary: Baboshina L.A. Functional-semantic interaction of nonverbal
and verbal communicative components in the authoritarian discourse. The article
deals with the research of communicative and functional features of nonverbal and
verbal components of communication, as well as with the analysis of functional-semantic
interaction of nonverbal and verbal communicative components in the
authoritarian discourse.

Key words: authoritarianism, discourse, verbal and nonverbal component.

Дана  робота  присвячена  1) дослідженню комунікативно-
функціональних особливостей використання невербальних і вербальних
компонентів у авторитарному дискурсі та аналізу їх функціонально-
семантичної взаємодії. Актуальність даного дослідження зумовлена
цілісним антропоцентричним підходом до процесу комунікації як до
єдності вербальних і невербальних компонентів спілкування, а також
урахуванням  впливу соціальних і особистісних характеристик
комунікативного індивіда на його поведінку.
Об’єктом дослідження є невербальні компоненти у авторитарному
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дискурсі, вербально репрезентовані в англомовному дискурсі в процесі
відображення діалогічної взаємодії комунікантів. Предметом дослідження
є особливості функціональної взаємодії невербальних і вербальних
компонентів комунікації індивідів у авторитарному дискурсі. Мета даного
дослідження полягає у виявленні:

1) особливостей функціонально-семантичної взаємодії невербальних
та вербальних комунікативних компонентів у авторитарному дискурсі.

2) прагматичних особливостей функціонування невербальних
компонентів у авторитарному дискурсі.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі на матеріалі

англійської мови здійснено аналіз функціонально-семантичної взаємодії
вербальних та невербальних компонентів у авторитарному дискурсі; вивчені
особливості як спільного з вербальними засобами, так і автономного
використання компонентів невербальної комунікації.
Авторитарний дискурс є цілеспрямованою комунікативною дією,

обумовленою особливою адресантно-адресатною конфігурацією,
з іллокутивною метою здійснити психологічний тиск на партнерів по
комунікації, яка включає вербальні й позалінгвальні компоненти комунікації
й, як правило, супроводжується порушенням принципу ввічливості та
максим комунікації. Поняття, пов’язані з авторитарним дискурсом, такі як
авторитарність, авторитарна особистість виступають об’єктом дослідження
декількох наукових дисциплін: лінгвістики, психології, соціології,
конфліктології, політології, аксіології [1, с. 6].
Незважаючи на те, що мова є універсальним засобом спілкування,

вона набуває значення тільки за умови включення в систему діяльності.
Таке включення обов’язково доповнюється використанням інших знакових
систем, а саме невербальних. Невербальні комунікативні одиниці – це
набір компонентів немовного характеру, які мовець створює в результаті
фізичної (а саме моторно-вокалічної) діяльності під час комунікації та
використовує поряд із вербальними засобами через набуття ними
комунікативно значущого характеру в процесі спілкування. Невербальні
компоненти є важливим джерелом даних про інформацію, якою володіє
людина.
Невербальні компоненти, (які поділяються на кінесичні, проксемічні та

просодичні), взаємодіють із вербальними компонентами на двох рівнях: на
макрорівні та на мікрорівні. Під макровзаємодією вербальних і
невербальних компонентів комунікації ми розуміємо такий тип взаємодії,
який конструюється діалогічними репліками, структура котрих є повністю
сформованою за допомогою невербальних компонентів комунікації.

Мікровзаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації
відбувається, коли вони поєднуються в межах однієї репліки, структура
якої в такому разі складається з вербальних і невербальних компонентів. У
цьому поєднанні простежується певна впорядкованість, основу якої
складають чотири основні принципи взаємодії вербальних і невербальних
компонентів комунікації в межах однієї репліки: принцип координації;
принцип субординації; принцип ідентифікації; принцип контрадикції, які
виділяються залежно від особливостей формування інформативного поля
висловлення та його структурно-семантичної організації [6, с. 15].
У межах авторитарного дискурсу можна виділити два типи взаємодії

між вербальними та невербальними компонентами спілкування –
комплементарні та контрадикторні відношення. Комплементарні відношення
виражають підтримку та доповнення, взаємозумовленість вербальних та
невербальних компонентів спілкування.
Серед комплементарних відношень між вербальними та невербальними

компонентами спілкування виділяють квалітативну та квантитативну
комплементарність. Функція підтримки проявляється при наявності
семантичного асонансу між невербальними та вербальними компонентами
в авторитарному дискурсі, тобто у разі одновекторної спрямованості їхніх
значень [1], наприклад:

“Don’t be so God-damn sarcastic,” Green snaps back at me angrily, and
I lower my eyes, abashed and humbled by his vehemence. “I’m sorry, Jack,” I
mumble. “I didn’t intend to sound rude” [7, с. 25].

“Well, God damn it”, I popped out, and came up off my shoulder blades
before I knew it, “you’re crazy to think you can scare him!” [9, с. 30];

‘Curse you, you little filthy vermin!’ he hissed. ‘ Untie your legs? I’ll untie
every string in your bodies. Do you think I can’t search you to the bones?
Search you! I’ll cut you both to quivering shreds!’ [8, с. 79].
У межах квантитативної семантичної комплементарності невербальними

засобами в авторитарному тексті виконується функція поглиблення значення
вербального повідомлення, наприклад: “Now I’m glad my husband is in
Georgia.” As she [Strand’s daughter] said it, she glanced warningly at Strand,
and he knew that he wasn’t going to tell Caroline why Guiseppe was in Georgia
and what she feared would happen to him there [7, с. 88].
У  випадках квантитативної семантичної комплементарності

невербальними засобами в авторитарному тексті виступають здебільшого
характеристики голосу та тону, манеру мовлення мовця і таким чином
виконується функція поглиблення значення вербального повідомлення.

I made him a handsome genuflection, rump out, tail up, head down, to
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facilitate his friendly chuck under my chin; and, as involuntary free gift, my
natural, my habitual smile.

For all cats have this particularity, each and every one, - we have our
smiles, as it were, painted on. Those small, cool, quiet Mona Lisa smiles that
smile we must, no matter whether it’s been fun or it’s been not. So all cats have
a politician’s air; we smile and smile and so they think we are villains [5, с. 65].
Вербальні та невербальні компоненти спілкування в авторитарному

дискурсі  можуть протистояти один одному в  межах одного
комунікативного акту. Іноді компоненти спілкування можуть нести у своєму
змісті два протилежних за своєю інтенцією повідомлення, які здаються
непоєднуваними між собою. У такому випадку взаємодію вербальних та
невербальних компонентів спілкування розглядаємо як контрадикторну,
конфліктну [3, с. 10].

…perhaps it is the parent who yells to his or her child in an angry voice,
“Of course I love you”;

The public speaker, who, with trembling hands and knees, and beads of
perspiration on the brow claims, “I’m not nervous”.

Well...may I ask what you were hoping to see out of a Torquay hotel
bedroom window? Sydney Opera House Perhaps? The Hanging Gardens of
Babylon? Herds of wildebeests sweeping majestically... As a skilled negotiator,
Herney was trained to listen, to hear what was being said between the lines.
Something in the administrator’s voice sounded off somehow. “You sure
everything okay up there?” “Absolutely. All systems go.” The administrator
seemed eager to change the subject [9, с. 37].
Контрадикторність в авторитарному дискурсі може проявлятися

різними способами і, як бачимо, за допомогою комплементарних та
контрадикторних відношень між вербальними та невербальними
компонентами спілкування у межах авторитарного дискурсу, відбувається
посилення дії вербального компоненту невербальним, і таким чином
досягається максимальний вплив на адресата мовлення.

Alice asked nervously, “What did you do?” “ Nothing”, he said. “Will you
make him go?” “Yes”. “Does he know?” Cyrus stared bleakly out the door
into the darkness. “Yes, he knows”. “He won’t like it. It’s not right for him”.
“It does not matter”, Cyrus said, and repeated loudly, “It does not matter”,
and his tone said, “Shut your mouth. This is not your affair”. They were silent
a moment, and then he said almost in a tone of apology, “It isn’t as though he
were your child”. Alice didn’t reply [8, с. 96].
У будь-якому разі, незалежно від того, позитивні чи негативні емоції

викликало контрадикторне повідомлення в адресата, можемо говорити про

те, що реалізована основна функція авторитарного дискурсу – акцентування
на певному явищі з метою маніпулювання свідомістю адресата.
Перспективою дослідження є аналіз вербально та невербально

реалізованих стратегій і тактик авторитарних комунікантів, комунікативної
поведінки окремих авторитарних особистостей, дослідження міжкультурних
аспектів авторитарності.
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МОВНІ ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Бондаренко Ю.О. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, викл. Кукушкін В.В.

Анотація: У статті розглянуто поняття портретного опису персонажа,
особливості його вживання у різні історичні епохи, а також особливості частотності
використання певних лексичних засобів в художніх текстах англійської, української
та російської літератури, з наведеними результатами, що увійшли до таблиці.

Ключові слова: англомовна художня література, кількісний аналіз, лексичні
засоби, портретні описи, частини мови.
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Аннотация: Бондаренко Ю.О. Языковые средства воплощения внешности
человека в английском художественном тексте. В статье рассмотрено понятие
портретного описания персонажа, особенности его использования в разные
исторические эпохи, а также особенности частоты использования определенных
лексических средств в художественных текстах английской, украинской и русской
литературы. Также приведены практические результаты исследования, которые
отображены в таблице.

Ключевые слова: английская художественная литература, количественный
анализ, лексические средства, портретные описания, части речи.

Summary: Bondarenko Y.O. Linguistic devices of human appearance
description in English fiction. The article is aimed at analysis of the notion of a
character description, the peculiarities of it usage in different historical epochs and also
the special features of its usage frequency of the certain lexical devices in English,
Ukrainian and Russian fiction texts. The practical results of this research are submitted
in the table.

Key words: English fiction, lexical devices, parts of speech, portrait descriptions,
quantity analysis.

Багато лінгвістів досліджують проблему створення портретного опису
та його ролі в структурі літературного твору. Актуальність цього
феномену пов’язана з антропоцентричною природою будь-якої мови та
лінгвістики в цілому. В даній роботі, присвяченій дослідженню портрета,
розглядаються проблема формування і розвитку опису зовнішності
людини,  розкриття структурно-синтаксичних та  лінгвістичних
особливостей портрета, розвиток типології опису зовнішності людини.
Дослідження лінгвістичних засобів втілення зовнішності людини в
англомовній літературі завжди залишиться актуальною проблемою, тому
що літературні портрети представлені майже в кожному художньому
творі англійської літератури.
Наукова новизна роботи визначається тим, що уперше зроблена спроба

комплексного порівняльного дослідження портретних описів в художніх
текстах трьох різних за мовою літератур (англійської, української та
російської) у залежності від різних аспектів, що дозволяє виявити набір
лексичних засобів, що найчастіше використовуються при створенні
портретних описів письменниками різних країн.
Об’єктом дослідження є уривки англомовних, українськомовних та

російськомовних текстів, що містять описи зовнішності людини.
Предметом дослідження є лексичні одиниці, що використовуються для
опису зовнішності людини в англійській, українській та російській
літературі.

Метою даного дослідження є знаходження тих лінгвістичних засобів,
за допомогою яких англомовні автори описують зовнішність людини, а
також встановлення точної частотності уживання кожної частини мови в
портретних описах англійської, української та російської літератури.
За походженням слово “портрет” походить від французького portrait,

що перекладається як відтворення зовнішності персонажів епічних та
драматургічних творів, зовнішнього вигляду людей у ліричних віршах
(обличчя, фігура, одяг, хода, рухи, манера триматися). Це один з основних
прийомів  зображення людини у літературному творі.  Портрет,
підкреслюючи в людині індивідуальні, неповторні риси, є важливим
засобом створення його образа.
Просліджуючи особливості портретних описів в різних епохах можна

зазначити, що в епоху Античності зовнішності, а точніше фізичній красі
приділялося багато уваги, що можна відслідкувати у портретних описах.
В епоху Середньовіччя,  навпаки ідеальним портретним описом
позитивного героя було обличчя сповнене духовності, віри та покори.
Мало уваги приділяли красі, формам тіла. Епоха Відродження знову
поставила на п’єдестал античні цінності. В епоху Просвітництва в
портретних описах ми зустрічаємо маленьку людину, її краса відходить
на задній план, вона вже не має значення. Для цієї епохи характерним
плюсом героя стають його інтелектуальні здібності, але аж ніяк не зовнішня
привабливість. В кінці XX та на початку XXI сторіччя тенденції помітно
змінилися. Класичну красу відсунула краса незвичайна. В сучасних
портретних описах дедалі більше стають модними не схожі ні на кого
герої. Пропагується нестандартність, виявлення індивідуальності, як в
рисах обличчя так і в поведінці. Звичайні герої вже нікому не цікаві, тому
чим яскравішим, незвичнішим є образ, тим краще він сприймається
читачем [1, с. 110].
В своєму дослідженні я використовувала портрети з художніх текстів,

що відносяться здебільшого до XX та XXI століття. Але мене цікавили не
стилістичні особливості їх вживання, а встановлення частотності
уживання певних лексичних засобів (кожної частини мови). Для цього
були обрані різні портретні описи (як цілісні, так і окремих частин тіла,
деталей одягу, міміки) з англомовних, українсько та російськомовних
художніх творів. Я підрахувала вживання кожної частини мови окремо в
портретах цих трьох мов та відсоткову вживаність порівняно з загальною
кількістю слів, всі дані занесла до таблиці. (табл. 1)
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Таким чином, з таблиці ми можемо зробити наступні висновки:
У цілісних портретних описах в англійській мові менш характерним

є вживання іменників у порівнянні з українською і російською мовами.
Використання інших частин мови розподілилося приблизно однаково.
При описі інших частин тіла помітно, що англійській мові менш властиві
прикметники в даних описах, але значно вищою є питома вага
займенників.
При описі голосу та манери мовлення вживання іменників є більш

характерним для української мови, дієслів – англійській, прикметників –
російській.
В описі посмішки вживання іменників, дієслів та прикметників

в англійській мові нижчі у порівнянні з іншими аналізованими мовами, але
значно вищим є вживання прислівників і займенників.
Що стосується окремих частин мови, то іменники найчастіше

вживаються в українській мові і найрідше – в англійській, дієслова найчастіше
в англійській мові і найрідше – в російській, прикметники – частіше
в українській мові і найрідше – в англійській, прислівники найчастіше
в російській мові і найрідше в українській, числівники – найчастіше
в англійській і найрідше в російській, займенники – найчастіше в англійській
і найрідше в українській, прийменники – найчастіше в англійській і найрідше
в російській.
Перспективу даної наукової роботи вбачаємо в можливому дослідженні

перекладацьких прийомів застосованих при перекладі лексичних одиниць,
що використовуються для зображення зовнішності людини в англомовному
художньому тексті.
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УДК 811.111’42

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ НЕВВІЧЛИВОСТІ
В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ

(на матеріалі дискурсу телесеріалу “House M.D.”)

Бургарт В.І. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Легейда А.В.

Анотація: У даній статті висвітлено вживання комунікативних стратегій
неввічливості в сучасному англомовному конфліктному дискурсі. Дослідження
випадків застосування стратегій було проведено на матеріалі скриптів телесеріалу
“House M.D.” за 2008 та 2009 роки. Встановлено процентне співвідношення
стратегій позитивної та негативної неввічливості, виділених Дж. Кулпепером.

Ключові слова: комунікативні стратегії, конфліктний дискурс, стратегії
позитивної та негативної неввічливості.

Аннотация: Бургарт В.И. Коммуникативные стратеги невежливости
в современном ангоязычном дискурсе (на материале дискурса сериала “House
M.D.”). В данной статье освещено употребление коммуникативных стратегий
невежливости в современном англоязычном дискурсе. Исследование случаев
применения стратегий было проведено на материале скриптов телесериала “House
M.D.” за 2008 и 2009 года. Определено процентное соотношение стратегий
позитивной и негативной невежливости, выделенных Дж. Кулпепером.

Ключевые слова: коммуникативные стратеги, конфликтный дискурс,
стратегии позитивной и негативной невежливости.

Summary: Burgart V.I. Communicative Strategies of Impoliteness in Modern
English Conflict Discourse (A Study of “House M.D.” series discourse). This
article is referred to the implementation of communicative strategies of impoliteness
occurring in the modern English discourse. The research was carried out on the basis of
the scripts of the “House M.D.” series for the year 2008 and 2009. The rates of the
occurance of the strategies of positive and negative impoliteness by J. Culpepper are
established.

Key words: communicative strategies, сonflict discourse, strategies of positive and
negative impoliteness.

Феномен конфлікту існував відколи з’явились перші спільноти людей.
У ході історичного розвитку, втім, значно змінилась сутність конфліктів
у суспільному житті людини. Певних змін зазнає і ставлення до конфлікту:
це необов’язково погано; це те, з чим можна працювати [3, с. 238].
Услід за І.Є. Фроловою ми розуміємо конфлікт як зіткнення протилежно

спрямованих цілей, інтересів, позицій, поглядів суб’єктів взаємодії, в основі

якого лежить протиріччя; наявність заперечного зворотнього зв’язку –
загальний закон його структури; конфлікт відображує діалектичний закон
єдності та боротьби протилежностей [3, с. 115].
Одиницею нашого дослідження є комунікативна стратегія.   Лінгвістика

вивчає комунікативні стратегії, виходячи з принципу, що мовне спілкування
є впорядкованим, цілеспрямованим процесом, в якому співрозмовники
здійснюють планування мовної комунікації та поетапне виконання
поставлених комунікативних завдань. У цьому процесі  КС виконують
інструментальну роль та являють собою “комплекс мовних дій,
спрямованих на досягнення комунікативної мети” [1, с. 59].
Д. Таннен [7, с. 47] стверджує, що комунікативна стратегія володіє

властивістю автоматичності і не усвідомлюються інтерактантами, однак,
передбачає можливість подальше декодування продуцентами.
Д. Леві [6, с. 197]  притримується іншої позиції, вважаючи, що “стратегія

є когнітивним процесом, в якому мовець співвідносить свою комунікативну
мету з конкретним мовним висловленням”.
С.А. Сухих [2, с. 72-73] також вважає, що мовна стратегія зумовлює

послідовність дій мовця відповідно до плану чи установок, при цьому на
структуру мовної стратегії впливають системи цінностей, переконань,
соціальних норм та конвенцій, що складають диспозицію особистості мовця.
Однією з базових складових механізму мовленнєвої стратегії при ціому
є покладання на мету.
У визначенні О.С. Іссерс [1, с. 54], “мовленнєва стратегія включає

планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов
спілкування та особистостей комунікантів, а також реалізацію цього плана”
та “представляє собою комплекс мовленнєвих дій”.
Принцип ввічливості в лінгвістиці був досліджений в роботах Е. Гофмана,

П. Браун та С. Левінсона, Б. Фрейзера. Е. Гофман вперше сформулював
концепцію “лиця” як позитивної соціальної цінності. Турбота про власне
лице і лице співрозмовника визначає вибір комунікантами мовних стратегій
у процесі комунікації. На основі цієї концепції П. Браун та С. Левінсон
створили теорію ввічливості, в який ввели поняття негативного та
позитивного лиця та виділили 10 стратегій негативної ввічливості,
спрямованих на захист “особистісного простору” комуніканта, та 15
стратегій позитивної ввічливості, які використовуються для отримання
поваги та схвалення зі сторони співрозмовника.
Можливі обставини, в яких уразливість лиця виявляється нерівною, і

мотивація до кооперації знижується. Могутній учасник комунікації є більш
вільним у прояві неввічливості, оскільки він може:
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а) понизити можливість менш могутнього співрозмовника відповісти
неввічливістю;
б) відповісти більш неввічливо у разі прояви неввічливості з боку

слабшого співрозмовника.
У той час як стратегії ввічливості спрямовані на підтримку соціальної

гармонії ,  стратегії неввічливості ,  виділені  Дж.  Кулпепером ,
використовуються для створення соціального розладу, тобто, конфлікту.
Джонатан Кулпепер, за прикладом П. Браун та С. Левінсона, пропонує

“поради” стратегій позитивної та негативної неввічливості. Оскільки наше
дослідження спирається на аналіз конфліктних ситуацій з точки зору засобів,
що використовуються як для їхнього розв’язання, так і для врегулювання,
ми вважаємо можливим ввести літерне позначення стратегій неввічливості
за аналогією з позначенням стратегій ввічливості:
Позитивна неввічливість містить наступні “поради”:
(НП1)  “Ігноруй, нехтуй”
(НП2)  “Виключай з певного виду діяльності”
(НП3)  “Відокремлюйся”
(НП4)  “Будь незацікавленим, байдужим, не виявляй співчуття”
(НП5)  “Вживай недоречні особистісні маркери”
(НП6)  “Висловлюйся незрозуміло або приховуючи зміст”
(НП7)  “Шукай незгоди”
(НП8)  “Примушуй почуватися незручно”
(НП9)  “Використовуй нецензурні вирази”
(НП10)  “Використовуй образливі звертання”
До стратегій негативної неввічливості відносяться:
(НН1)  “Залякуй”
(НН2)  “Поводься спогорда, виявляй зневагу, висміюй”
(НН3)  “Вторгуйся в простір”
(НН4)  “Експліцитно пов’язуй співрозмовника з негативним

аспектом”
(НН5)  “Нагадуй про зобов’язання” [5, с. 357–358].
При здійсненні функціонального аналізу керуємося методологією теорії

неввічливості Дж. Кулпепера з метою встановлення ситуацій застосування
комунікативних стратегій позитивної та негативної неввічливості на
матеріалі сучасного англомовного серіалу “Доктор Хаус”.
Згідно з результатами нашого аналізу застосування стратегій

неввічливості Дж. Кулпепера мовню особистістю Доктора Хауса, ним
найчастіше використовуються такі стратегії негативної неввічливості
як (НН2) “Поводься спогорда, виявляй зневагу, висміюй”, (НН3) “Вторгуйся

в простір” та (НН5) “Нагадуй про зобов’язання”. У ході аналізу було
виявлено, що з даних стратегій у 56% випадків застосовується стратегія
(НН2) “Поводься спогорда, виявляй зневагу, висміюй”. Комунікативна
стратегія (НН3) “Вторгуйся в простір” застосовувалася в 24% випадків.
У 20% випадків була застосована комунікативна стратегія (НН5) “Нагадуй
про зобов’язання”
Слід також зазначити, що аналізуючи ситуації застосування

комунікативних стратегій негативної неввічливості, було виявлено випадки
вживання мовною особистістю Доктора Хауса декількох стратегій
одночасно.

Sample 1
Команда доповідає Хаусу, що їхня пацієнтка відмовляється від чоловіків

та наполягає на тому, щоб її лікувала жінка. Хаус відповідає:
Dr. Нouse: Put some lipstick on Chase and start chelation therapy.
У цьому випадку вживається стратегія (НН2) “Поводься спогорда,

виявляй зневагу, висміюй”.
Sample 2
Хаус розповідає пацієнту результати чергових обстежень. Пацієнт

відповідає:
Patient: Dr. Chase said my calcium is normal.
Dr. House: We call him Dr. Idiot.
У цьому випадку вживається стратегія (НН2) “Поводься спогорда,

виявляй зневагу, висміюй”.
Sample 3
До лікарні потрапила письменниця, книгами якої дуже цікавиться Хаус.

Він розповідає про її випадок своїй команді і хоче, щоб вони взяли цю
пацієнтку.

Chase:  So we’re taking this case ‘cause you’re a fan?
Dr. Нouse: No, that would be crazy and unprofessional. You’re taking this

case ‘cause I said so.
У цьому випадку використовуються такі стратегії як (НН2) “Поводься

спогорда, виявляй зневагу, висміюй” та (НН5) “Нагадуй про зобов’язання”.
Серед стратегій позитивної неввічливості найбільш частою є стратегія

(НП4) “Будь незацікавленим, байдужим, не виявляй співчуття”, яка
застосовується в 34% випадків. Стратегія (НП3) “Відокремлюйся”
спостерігається у 26% ситуацій. У ході дослідження було з’ясовано, що
в окремих випадках наявні декілька стратегій позитивної неввічливості
одночасно. Окрім вище наведених, серед них також зустрічаються так як
НП5 “Вживай недоречні особистісні маркери” у 4% випадків, НП9
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“Використовуй нецензурні вирази” – 4% та НП6 “Висловлюйся незрозуміло
або приховуючи зміст” – 8%.

Sample 4
Під час складної процедури, яку проводить Хаус та його команда пацієнт

приходить до тями. Не усвідомлюючи, що відбувається, перше, що він чує:
Dr. Нouse: Good news...The test is working. Your heart’s freaking out, but

it’s cool that you’re still conscious.
(НП4) “Будь незацікавленим, байдужим, не виявляй співчуття”
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Анотація: У данній статті висвітленні соціально-конструюючі стратегії
сучасного американського анімаційний дискурс. Дослідження фокусується на
інтертекстуальності у анімаційному дискурсі на основі сучасного популярного
анімаційного фільму “Shrek”.
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інтертекстуальність, метатекстуальність.

Аннотация: Вышинская Е.И. Анимационный дискурс как часть
интертекстального соціокультурного пространства. В данной статье освещены
социально-конструирующие стратегии современного американского анимационный
дискурс. Исследование фокусируется на интертекстуальности в анимационном
дискурсе на основе современного популярного анимационного фильма “Shrek”.

Ключевые  слова: анимационный дискурс,  гипертекстуальность,
интертекстуальность, метатекстуальность.

Summary: Vyshynska I.I. The Animated Discourse as Part of the Intertextual
Social-cultural Space. This article is referred to the social and designing strategies of
contemporary American animated discourse. The study focuses on intertextuality in
animated discourse on the basis of modern popular animated film “Shrek”.

Key words: animated discourse, hypertextual, intertextuality, methatextual.

Актуальність даного дослідження зумовлена зростаючою
зацікавленістю лінгвістів до анімаційного дискурса, як до частини
інтертекстуального соціокультурного простору.
Анімаційний дискурс – це складова соціокультурної взаємодії, існуюча

в анімаційних фільмах, характерними рисами якого є – інтереси, цілі і стилі
спілкування [1; 3; 7].
Сучасна анімація позиціонує себе, як частина інтертекстуального

соціокультурного простору, демонструючи прихильність до його
культурних архетипів, кодів, знакових систем.
Професор Пол Уелз [6] стверджує у своїй книзі Animation and America,

що можливо, Америка створила чотири основні автохтонні мистецькі форми:
вестерн, джаз, бродвейський мюзикл і анімаційний фільм. На всіх етапах
свого розвитку – від коміксу до сучасного комп’ютерного продукту – анімація
була занурена в суперечливі американські реалії, відображала радощі та
жахи, надії та турботи, пошуки та тривоги американської культури. Вона
запропонувала свій погляд на міфополітичний і навіть міфо-поетичний
Zeittgeist (дух часу) нації. Анімаційний дискурс (далі АД), який спочатку
сприймався як спрощений, згодом виявився мистецькою формою
всезагальної значущості, культурно детермінованою мовою соціального
вжитку [5].
Є підстави стверджувати, що сьогодні анімація є своєрідним

віддзеркаленням найбільш актуальних процесів у суспільстві. Адже
мистецтво в цілому нерозривно пов’язане з картиною світу і прямими,
і зворотними зв’язками. Це і є відображена в художньому творі авторська
картина світу. Тому мистецтво будь-якої історичної епохи відтворює
домінуючу в ній картину світу з усіма її індивідуально-своєрідними
варіаціями [5, с. 252].
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Критики міжнародних фестивалів АД також підкреслюють поступову
зміну тематичної спрямованості сучасної мультиплікації. Відходячи від
естетичних традицій (прекрасне, витончене, вишукане тощо), АД, слідом
за ігровим кіно, все частіше пропонують гротескне, агресивне, брутальне,
що донедавна важко поєднувалося із пересічним уявленням про них. Так
сучасний мультфільм вийшов за межі суто дитячого, набувши рис
універсальності [4, с. 142].
Об’єкт дослідження становить інтертекстуальність американського

анімаційного дискурсу ХХІ століття.
На соціокультурному тлі анімація створює свій власний світ

суцільного оживлення буття. Вона існує між реальністю та ілюзією,
візуалізує психічний феномен і  є своєрідним  дзеркалом , яке з
неупередженою точністю відображає психіку людини сьогодення. З
сучасного англомовного АД можна дізнатися як про загальнолюдські,
так і про ключові для суто американського менталітету культурні явища
та теми. Таким чином, соціально-конструюючі стратегії сучасного
американського АД становлять три класи: ключові для американської
нації, загальнолюдські, “випадкові”.
Дослідження фокусується на інтертекстуальності у анімаційному

дискурсі на основі сучасного популярного анімаційного фільму “Shrek”.
Проблема інтертекстуальності є актуальною у сучасному анімаційному

дискурсі. Інтертекстуальність – це різнобічний зв’язок тексту з іншими
текстами за змістом, жанро-стилістичними особливостями, структурою,
формально-знаковим вираженням [2]. Н.А. Фатєєва говорить про
інтертекстуальності як про новий рівень образного мислення і надає
першочергового значення творчої індивідуальності. “Новий сенс,
отриманий в результаті взаємодії текстових сходжень, є показником
художності інтертекстуальної конструкції” [2, с. 20]. Такий підхід до
класифікації інтертексту визначає світогляд автора, показує зв’язок
з попередниками в ідеологічних відносинах.
Існують декілька класифікацій інтертекстуальності. Найбільш загальна

класифікація належить Жерару Женетту. Він пропонує класифікацію різних
типів взаємодії текстів:

1) Інтертекстуальність, як присутність в одному тексті двох або більше
текстів (цитата, алюзія, плагіат тощо);

2) Паратекстуальність, як відношення тексту до своєї назви, післямови,
епіграфу;

3) Метатекстуальність, як комментовані і часто критичні посилання на
свій претекст;

4) Гіпертекстуальність, як висміювання або пародіювання одним
текстом іншого;

5)  Архітекстуальність, що розуміється, як жанровий зв’язок текстів.
У першому класі, який носить назву власне інтертекстуальності,

важливо провести різницю між явищами “цитати” та “алюзії”. Цитата – це
відтворення двох або більше компонентів претекста зі збереженням тієї
предикації (описи деякого стану речей), яка встановлена в тексті-джерелі;
при цьому можливе точне або кілька трансформоване відтворення зразка.
Алюзія – запозичення лише певних елементів претекста, за якими
відбувається їх впізнавання у тексті-реципієнті, предикація ж здійснюється
по-новому [2].
У досліджуваному анімаційному дискурсі простежуються наступні

типи интертекстуальності:
· Цитати
У перший рядках анімаційного дискурсу з’являється велика кількість

інтертекстальних елементів, а саме лексичних одиниць з традиційної казки,
такої відомої всім дітям. Найпростіший спосіб зацікавити глядача
і налаштувати його на позитивний лад це освіжити дитячі спогади. Саме
цим прийомом і скористався автор. Приклад 1. Once upon a time there was
a lovely princess. But she had an enchantment upon her of a fearful sort,
which could only be broken by love’s first kiss.

She was locked away in a castle guarded by a terrible fire-breathing
dragon. Many brave knights had attempted to free her from this dreadful
prison, but none prevailed. She waited in the dragon’s keep in the highest
room of the tallest tower for her true love and true love’s first kiss.
Цитатою можна також вважати пісню, яку співав Осел Шреку. Ця пісня

добре відома усім американцям. Насправді пісню «Friends» виконав ще
у 1973 Barry Manilow. Виконання цієї пісні зробило головного героя
ріднішим та ближчім до глядача.
Пр. 2. DONKEY I’ll tell you why. (singing) “Cause I”m all alone, There’s

no one here beside me, My problems have all gone, There’s no one to deride
me, But you gotta have faith...

· Алюзія
Алюзія – запозичення певних елементів претекста, за якими відбувається

їх впізнавання у тексті-реципієнті, де і здійснюється їх предикація.
Назва відомої марки освіжаючих пігулок робить героя анімаційний

дискурсу більш сучасним і ближчим до глядачів.
Пр. 3. DONKEY Oh, wow! That was really scary. If you don’t mind me

sayin’, if that don’t work, your breath certainly will get the job done, “cause
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you definitely need some Tic Tacs or something, “cause you breath stinks!”
У розмові Лорда з Дзеркалом з’являються зовсім не казкові алюзії, які

нагадують нам популярні зараз жанри масової культури – бойовики
і трилери.
Пр. 4. LORD FARQUAAD: Evening. Mirror, mirror on the wall is this not

the most perfect kingdom of them all.
Чарівне дзеркало висить не на стіні, а на гачку у охоронця. Лорд Фаркуод

гордовитий і самовдоволений (ідея дзеркала як бранця в ув’язненні). Пр. 5.
MAGIC MIRROR: Well, technically you’re not a king. LORD FARQUAAD:
Uh, Thelonius. [To mirror] You were saying?
Телоній (кат) розбиває маленьке дзеркало чарівне дзеркало швидко

змінює тон, виглядає наляканийним (ідея насильства як інструменту влади).
Метатекстуальність
· Варіації на тему претекста
Варіації на тему певного твору це процес, коли рядок або декілька рядків

певного твору стають імпульсом для розгортання нового тексту.
Головна тема запозичена з казки про Попелюшку. Головна діюча особа

це Дзеркало. У американському дискурсі дзеркало постає перед нами
зовсім в іншому образі. Дзеркало привносить в сюжет елементи сучасного
телевізійного шоу при збереженні традиційних штампів «казкового»
дискурсу. Мова Дзеркала рясніє штампами провідних американських
телевізійних поп-шоу, спускаючи глядача з казкових висот романтичної
історії кохання у звичний світ повсякденної сучасності з відповідним
словником. Пр. 6.
Гіпертекстуальність:
· Висміювання або пародіювання
Пародія – це такий витвір мистецтва, в якому існує співвідношення трьох

мовних планів. Крізь перший план тексту обов’язково просвічує його другий
план – текст твору, який висловлюється особливим новим способом так,
що серйозне стає смішним, «високе» – «низьким».
У американському дискурсі прикладом пародії є образ Робін Гуда. На

зворотному шляху в Дюлоке Шрека, Фіону і Осла наздоганяє незвичайне
втілення Робін Гуда. Відважний розбійник і супроводжуючі його веселуни
шукають нещасну дівчину, щоб звільнити її. Шахраюватий франкомовний
Гуд бажає звільнити Фіону від «зеленого чудовиська». Це у чистому вигляді
пародія на чесного і шляхетного Робін Гуда з однойменної казки.

ROBIN HOOD: La liberte! Hey!
SHREK: Princess!
FIONA: (to Robin Hood) What are you doing?

ROBIN HOOD: Be still, mon cherie, for I am you savior! And I am rescuing
you from this green...(kisses up her arm while Fiona pulls back in
disgust)...beast.

SHREK: Hey! That’s my princess! Go find you own!
ROBIN HOOD: Please, monster! Can’t you see I’m a little busy here?
 (Мультфільм «Шрек»)
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Анотація: Cтаттю присвячено вивченню функціонування принципу
ввічливості в комунікативному просторі романів Дж. Остін, зображено позитивні
та негативні стратегії комунікативного принципу ввічливості в дискурсі героїні;
проведено гендерно-опосередкований аналіз вивчених стратегій.

Ключові слова: гендер, мовленнєва поведінка, принцип увічливості, стратегії
ввічливості.
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Аннотация: Гужва О.А. Принцип вежливости в дискурсе героев Дж.
Остин:  гендерная  перспектива.  Статья посвящена  изучению
функционирования принципа вежливости в коммуникативном пространстве
романов Дж. Остин, рассмотрены позитивные и негативные стратегии
коммуникативного принципа вежливости в дискурсе героини; проведен
гендерно-опосредованный анализ изученных стратегий.

Ключевые слова: гендер, коммуникативное поведение, принцип вежливости,
стратегии вежливости.

Summary: Guzhva O.A. Politeness Principle in the Discourse of Jane
Austen's Сharacters: Gender Perspective. This article investigates functioning of
the politeness principle in the communicative space of the novels by Jane Austen. It
shows positive and negative politeness strategies as the embodiment of the
communicative principle in the discourse of the heroine; it provides the gender-
mediated analysis of the studied strategies.

Key words: communicative behaviour, gender, politeness principle, politeness
strategies.

Актуальність цього дослідження визначається необхідністю
комплексного вивчення мовленнєвої поведінки в дискурсі, необхідністю
вивчення дискурсу, зумовленого домінуючою роллю, яку суспільство
відводить увічливості в комунікативній поведінці; наприклад, нашу роботу
присвячено особливостям принципу ввічливості в комунікативному
просторі романів Дж. Остін. Новизна проведеного дослідження полягає
в тому, що в ньому вперше проводиться комплексний аналіз мовленнєвої
поведінки у комунікативному просторі літературних творів, які становлять
значний етап у розвитку британської літератури. Об'єктом дослідження
є комунікативний простір романів Дж. Остін, а предметом – притаманні
йому стратегії увічливості. Метою дослідження є встановлення специфіки
функціонування принципу ввічливості в комунікативному просторі
романів Дж. Остін.

XIX століття, час, коли Дж. Остін створила свої найвідоміші твори, – це
той історичний період, коли більшість англійських жінок жили в межах світу,
обмеженого будинком і церквою [8]. За своїм типом дана епоха була
патріархальною: чоловік був головою сім'ї главою і єдиним годувальником.
Жінка не могла знайти роботу поза домом, оскільки теорія "окремих сфер",
згідно з якою всі види діяльності поділялися на чоловічі (економіка, наука,
політика, культура і т.д.) і жіночі (домашнє господарство) [4].
Дж. Остін представляє нам героїню своїх романів, що живе у цьому

світі, гарною, доброю, привабливою, розумною, але схильною робити
поспішні висновки про людей. Героїня романів Дж. Остін, хоча і не володіє
соціальною свободою та соціальною стійкістю, але має багатий духовний

світ. Вона постає перед читачем, будучи вже сформованою особистістю.
Вона не схожа на представниць її суспільства, це сучасна панянка із верстви
не дуже заможних дворянських родин. Головна героїня володіє тією часткою
делікатності, яка дозволяє помічати і правильно оцінювати все, що
відбувається навколо неї [7]. Її почуття не помітні оточуючим, вона
сором'язлива, ввічлива, терпляча, чутлива, вдячна долі і приймає близько
до серця все, що відбувається в її родині. Її комунікативною поведінкою
керує принцип увічливості.
Принцип увічливості по-різному реалізується в різних типах дискурсу

і значною мірою визначається етнокультурною специфікою мовленнєвої
поведінки. Він виступає невід'ємною частиною комунікативного простору
та  окреслюється як особлива  стратегія мовленнєвої поведінки,
що спрямована на запобігання конфліктних ситуацій; її мета – "зберегти
імідж" у ситуаціях, коли існує загроза "втратити імідж".
Для науково-обґрунтованого опису комунікативної поведінки героїні

літературного твору вважаємо за необхідне ввести в обіг термін "гендер",
що з'явився порівняно недавно, в 1975 році [2, с. 7], у зв'язку з явними
розмежовуваннями соціальних, культурних і політичних аспектів
у розрізненні чоловічого і жіночого, пов'язуючи їх з поняттями статі
і гендеру. Термін "стать" описує біологічні відмінності між людьми. Термін
"гендер" – соціальна стать, стать як продукт культури, соціально-біологічна
характеристика, яка вказує на соціальний статус і соціально-психологічні
характеристики особистості, але вони виникають у взаємодії з іншими
людьми [1, с. 27].
Гендерна соціалізація – процес, за допомогою якого людина навчається

моделям поведінки в суспільстві, цінностям, відповідним поняттям
"чоловіче", і "жіноче" [3]. Гендерні стереотипи включають в себе уявлення
про розподіл соціальних (сімейних і професійних) ролей між чоловіками
і жінками. Для жінки найбільш значущою соціальною роллю є роль
домогосподарки, матері. Чоловікам пропонується вхід до суспільного
життя, професійна успішність, відповідальність за забезпечення сім'ї.
Найбільш значимими соціальними ролями для чоловіка є саме професійні
ролі. Таким чином, гендер – відносно недавнє поняття, що означає
соціальну стать, стать як продукт культури.
Дослідженням гендера займаються багато вітчизняних і зарубіжних

вчених, виділяючи на його основі термін "гендерний стереотип" – уявлення
про соціальні відмінності між чоловіком і жінкою [3]. Наявність таких
історично сформованих уявлень відбивається на нерівному розподілі прав
чоловіків і жінок у соціумі, формуючи гендерну нерівність. Гендерна
нерівність в свою чергу проявляється в закріпленні домінуючого становища
чоловіків і дискримінації жінок в соціальній сфері, що, в свою чергу,
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відбивається в їхньому мовленні і може бути встановлено дослідником
через вивчання, наприклад, жіночого дискурсу.
Для опису гендерно-опосередкованої мовленнєвої поведінки ми

послуговуємося теорію П. Браун та С. Левінсона, які розробили
номенклатуру стратегій ввічливості. Вони виділили позитивні та негативні
стратегії ввічливості [6]. Позитивна ввічливість націлена на позитивне
соціальне обличчя слухача, позитивну самооцінку, яку він встановлює
для себе. Позитивна ввічливість – це підхід, який визначає соціальне
обличчя адресата, вказуючи на повагу, яку хоче отримати і мовець, і
слухач. Негативна ввічливість головним чином націлена на збереження
негативного обличчя слухача, його головне бажання підтримати своє
самовизначення [6]. Негативна ввічливість по суті, базується на ухиленні,
уживання стратегій негативної ввічливості полягає в упевненості, що
мовець усвідомлює та поважає бажання адресата щодо збереження
соціального обличчя, та не втручається в свободу дій останнього. Отже,
негативна ввічливість характеризується прагненням триматися осторонь,
формальністю, стриманістю, увагою до обмежених аспектів самооцінки
слухача, націлена на його бажання бути вільним в своїх діях.
В комунікативному просторі романів Дж. Остін героїня представлена

нам з різних сторін, але пріоритетне вживання стратегій ввічливості, які
домінують над іншими, має, на нашу думку, гендерне підґрунтя. Жінка
реалізує закладену в її ментальності потребу говорити невпевнено,
ухильно. За допомогою стратегії N2 "Став запитання, ухиляйся від
відповіді" жінка ухиляється від надання співрозмовникам необхідної в
даній ситуації спілкування інформації і, відповідно, пошкодження його/її
соціального обличчя. Таким чином жінці XIX століття в її мовленнєвій
поведінці вдається не нести відповідальності за інформацію, яку вона
надає тому, що вона також використовує стратегію N2, яка є домінуючою
в нашій вибірці (25%) та героїня романів Дж. Остін перекладає цю функцію
на іншу людину [5].

But it is,' returned she; 'for Mrs. Long has just been here, and she told me
all about it.' – (Austen, 5).
Узагальнюючи вищенаведені спостереження,  можна зробити

висновок, що геднерно-опосередковане уживання стратегій ввічливості
в комунікативному просторі романів Дж. Остін характеризує героїню
творів як невпевнену у своїх діях і вчинках, таку, що схильна перекладати
відповідальність на третю сторону, бо не має права на вільне висловлення
своїх думок, про що свідчить домінування у її дискурсі стратегії N2 "Став
запитання, ухиляйся від відповіді" (Question, hedge). Слідуючи
вищезгаданій тенденції, жінка ХІХ століття змушена давати пояснення за
вчинені дії, принижувати своє положення у суспільстві, незважаючи на

те, що зовні Дж. Остін змальовує її героїчною, здатною протистояти
перешкодам та боротися за свою долю. У зв'язку з тим, що перша половина
XIX століття в Англії була часом чоловічого верховенства в усіх сферах
суспільного життя: економіки, політики, промисловості та сільського
господарства, науки та мистецтва. Жінки могли реалізувати свої здібності
тільки у веденні домашнього господарства, турботі про сім'ю. Щодо
гендерної перспективи, то в комунікативному просторі романів Дж. Остін
нами зафіксоване домінування чоловічого над жіночим, у т.ч. в
мовленнєвій поведінці.
Перспективою подальших розвідок є встановлення особливостей

функціонування комунікативного принципу ввічливості  в
комунікативному просторі романів видатних британських авторів та їх
порівняння, у т.ч. в діахронії, з метою створення лінгвокультурного
портрету британської жінки-героїні літературного твору.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ
СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ
У СЕМАНТИЧНОМУ ПОЛІ “ГЕНЕТИКА”
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Анотація: У статті розглянуті словотвірні і семантичні характеристики
англійської термінологічної системи “генетика”. Результати дослідження показують,
що основними способами утворення термінів семантичного поля “генетика” є
афіксація, скорочення і словоскладання, конкретні іменники семантичного поля
“генетика” утворюють мікрополя, досліджувані терміни знаходяться у гіперо-
гіпонімічних відношеннях.

Ключові слова: багатокомпонентний термін, гіперо-гіпонімія, мікрополе,
однокомпонентний термін, семантичне поле,  термінотворення.

Аннотация: Гусакова Г.В. Функциональная типология современных
английских терминов в семантическом поле “генетика”. В статье рассмотрены
словообразовательные и семантические характеристики английской
терминологической системы “генетика”. Основной способ терминообразования
семантического поля “генетика” – аффиксация, термины находятся в гиперо-
гипонимических отношениях.

Ключевые слова: гиперо-гипонимия, микрополе, многокомпонентный термин,
однокомпонентный термин, семантическое поле, терминообразование.

Summary: Gusakova G.V. Functional Typology of Modern English Terms in
the Semantic Field “Genetics”. The article considers word-building and semantic
characteristics of the English terminological system “Genetics”. It has been established,
that the basic ways of semantic field “Genetics” word-building is affixation. Terminological
units are characterized by hypero-hyponymy relations.

Key words: hypero-hyponymy, microfield, multicomponent term, semantic field,
single-component term, term-formation.

Актуальність статті визначається застосуванням системного підходу до
дослідження англійської термінологічної системи “генетика” з точки зору
властивих їй семантичних і словотвірних характеристик та їх реалізації
у мережі зв’язків і відносин з іншими елементами лексичної системи, що
відповідає новітньому ракурсу вивчення функціональних засад сучасних
англомовних термінів. Об’єктом дослідження є термінологічна підсистема
семантичного поля “генетика” сучасної англійської мови. Предметом

аналізу є словотвірні та семантичні характеристики лексичних одиниць
в англійській термінологічній системі семантичного поля “генетика”.
Середовищем функціонування термінів семантичного поля “генетика”

є науковий дискурс, який набуває антропоцентричних рис в умовах сучасної
глобалізації. Спрямованість терміносистеми “генетика” на людину
та її потреби – це тенденція, яка простежується протягом вивчення
предмету дослідження [6, c. 6].
Особливостями опису поняття “термін” є те, що до визначення термінів

не існує єдиного підходу. В одному випадку пропонується роздивлятись
терміни як слово та словосполучення з певним змістом, в іншому –
як функцію.  Дослідження доводить, що необхідно  комплексно враховувати
обидва підходи, та пропонує трактувати угрупування термінів як відкриті
складні системи, котрі взаємодіють з  середовищем та постійно
поповнюються за рахунок розвитку науки та еволюції життя [1, с. 67].
Поняття “терміносистема” є багатозначним. Головними ознаками

терміносистеми є структурність, системність, можливість перетинання,
міжгалузевість. На підставі проведеного аналізу під терміносистемою
розуміємо сукупність термінів, що обслуговують комунікативно-тематичні
чи комунікативно-ситуативні задачі, мають межі і можуть накладатися одна
на одну. Терміносистеми є реальними і об’єктивними і формуються
незалежно від науки, що їх вивчає. Внутрішні зв’язки і відношення між
термінами у взаємодії із зовнішніми дозволяють розрізняти великі чи малі
терміносистеми [7, c. 217].
У дослідженні надається розуміння “лексико-семантичної карти

генетики”, категоріальних понять генетики, домінантою яких є ключові
терміни генетики, які утворюють центр даної термінологічної сукупності.
Також висвітлюється взаємозв’язок елементів понятійної сфери,
наголошується на їх суворому ієрархічному підпорядкуванні. Всередині
терміносистем між їх членами виникають синтагматичні зв’язки
і відношення, котрі формують взаємодію слів як лексичних, морфологічних
та синтаксичних одиниць і як носіїв понятійного змісту [7, c. 217].
Аналізуючи лексико-семантичний рівень терміносистеми, семантичне

поле виступає як складна функціональна системно-структурна одиниця
лексико-семантичного рівня. Елементами семантичного поля є слова,
що в плані змісту мають свою особливу семантичну структуру, а в плані
вираження реалізуються лексемами [7, c. 218].
Відношення термінологічних одиниць у складі семантичних полів

можливо класифікувати за логічним  та  онтологічним  рівнями.
У семантичному полі виділяються мікрополя – семантичні об’єднання,
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елементи яких пов’язані інтегральною ознакою, вираженою звичайно
домінантою мікрополя (ядерною лексемою) [5, c. 82]. Гіперо-гіпонімічні
відношення між термінами певних систем виникають або внаслідок
синтагмозначень гіперонімів, або шляхом актуалізації їх парадигматичних
значень [4, c. 17].
Співвідношення способів термінотворення семантичного поля “генетика”

можна описати наступним чином: однокомпонентні терміни, утворені
у спосіб афіксації, складають 77% від усіх однокомпонентних термінів. Частіше
всього зустрічаються такі суфікси як -ine, -er, -us, -ion/-ation, -ia, -ase,
наприклад: adenine “аденін”, cytosine “цитозин”,  nucleus “ядро”,
methylation “метилування”, fiber “тканина”, anemia “анемія”, telomerase
“тіломераза” і префікси: chromo-, re-, trans-, наприклад: chromosome
“хромосома”, replication “реплікація”, transcription “транскрипція”.
Друге місце займає скорочення, що складає 16% від загального корпусу,
наприклад: RNA – ribonucleic acid “рибонуклеїнова кислота”, DNA –
deoxyribonucleic acid “дезоксирибонуклеїнова кислота”, A-DNA
“А-форма дезоксирибонуклеїнової кислоти”. Найменш продуктивний
спосіб творення лексичних одиниць термінологічної системи “генетика”
утворює словоскладання, воно займає 6% від усіх однокомпонентних
термінів. У такий спосіб утворені наступні терміни: (breakdown “розпад”:
досл. break “тріщина”, down “вниз”; feedback “зворотній зв’язок”: досл.
feed “їжа”, back “назад”).
Двокомпонентні словосполучення з тематики “генетика” переважно

є ядерними словосполученнями. Ядерні словосполучення є граматично
організованими структурами, в яких один з елементів панує над іншими.
Цей елемент не підпорядкований жодному іншому елементу всередині
даної групи і тому є провідним, тобто ядром даного поєднання [3, с. 149].
За морфологічною ознакою ядра двокомпонентні терміни можна
диференціювати на іменникові, наприклад: deoxyribonucleic acid -
дезоксирибонуклеїнова кислота, chemical modifications – хімічні
модифікації,  positive supercoiling – позитивне  скручування;
прикметникові, наприклад: genetically coded – генетично закодований,
mitochondrially oriented – мітохондріально орієнтований, mutagenically
separated – мутагенно розділений; і дієслівні, наприклад: to align
perpendicular – приєднуватися перпендикулярно, to assort independently
– сортуватися незалежно, to repeat directly – повторюватися прямо.
Таким чином, маємо підстави зробити висновок, що більшість

двокомпонентних термінів є іменниковими, вони становлять 73% від усіх
двокомпонентних термінів. Далі йдуть дієслівні словосполучення,

які займають 18% вибірки, і, нарешті,  прикметникові – вони найменш
чисельні і займають 8,5%.
Іменникові лексико-семантичні групи є мікрополями, які відносяться

до спільного термінологічного поля “генетика”. Ці  мікрополя
диференціюємо на основі їх ономасіологічної структури за критеріями,
запропонованими у роботах професора С.А.  Жаботинської .
Ономасіологічні структури зазначених мікрополів формулюються
на основі інтеграції трьох базових фреймів: предметного, посесивного
і акціонального та відрізняються за кількістю й наповненням слотів [2, с. 5].
Конкретні терміни-іменники, які мають ономасіологічну структуру,
розподіляються на наступні лексико-семантичні групи: “складові ДНК”,
“найменування організмів, в яких міститься ДНК”, “найменування
генетичних хвороб” і “найменування основних біологічних сполук і явищ”.
Термінологічна система “генетика” є ієрархічною системою, одиниці

якої знаходяться у гіперо-гіпонімічних відношеннях. У мікрополях
з домінантними родовими поняттями виокремлюються номінації з одним,
двома і трьома рівнями підпорядкування. Досліджені родові поняття –
“helix”, “gene”, “technology” та “sequencing”.
Перспективи дослідження вбачаємо у вивченні  процесів

детермінологізації фахових лексичних одиниць зазначеної системи та їх
проникнення до загальнолітературної мови.
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ В  ІНТЕРНЕТІ

Денисова Е. В. (Харкiв)
Науковий керiвник: канд. фiлол. наук, доц. Бондаренко Є.В.

Анотація: у роботі розглядається Інтернет-дискурс як лінгвістичне та
прагматичне зрощення засобів усної та писемної комунікації. Описуються структурні,
функціональні та лексичні особливості типових мовних засобів англомовного
електронного дискурсу.

Ключові слова: дискурс, Інтернет-дискурс, комунікація.

Аннотация: Денисова Э.В. Языковые особенности коммуникации
в Интернете. В работе рассматривается Интернет-дискурс как лингвистическое
и прагматическое соединение средств устной и письменной коммуникации.
Описываются структурные, функциональные и лексические особенности типичных
языковых средств англоязычного электронного дискурса.

Ключевые слова: дискурс, Интернет-дискурс, коммуникация.

Summary: Denisova  E. V.  Linguistic features of communication on the Internet.
The article focuses on Internet-discourse as linguistic and pragmatic combination of oral
and written communication. Structural, functional and lexical features of typical linguistic
means of English electronic discourse are considered.

Key words: communication, discourse, Internet- discourse.

Останнім часом Інтернет-комунікація набуває все більшої значущості,
розповсюдженості, і, як слідство, – мовно-прагматичних особливостей
[4, с. 66–78]. Активний розвиток інформаційних технологій і впровадження
їх у повсякденне життя людей висунуло проблеми взаємодії людини
і комп’ютера на перший план.
Актуальність  цього дослідження визначається, з одного боку, значним

впливом мови Інтернету на формування комунікативних стереотипів його
користувачів та, з іншого – відсутністю робіт, що містять комплексний аналіз
лінгвістичних особливостей англомовного Інтернету.
Матеріалом дослідження слугували тексти, створені за допомогою

електронних засобів комунікації, що містяться на сайтах чатів, блогів
та інших форм електронного спілкування користувачів Інтернету [1; 2; 3].
Метою роботи є визначення лінгвістичних особливостей  англомовної

електронної комунікації як лінгвістичного явища.
Об’єктом роботи є електронні тексти блогів, чатів та інших форм

електронного спілкування.

Предметом дослідження є типологія, структура, функції та лексичні
особливості мовних засобів англомовного електронного дискурсу.
Виникнення Інтернету в кінці 60-х років як ще одного комунікативного

каналу передачі даних, а потім, як засобу масової комунікації в XXI столітті,
стало причиною появи не тільки глобального інформаційного
середовища, але й особливих віртуальних світів, мережевих спільнот
і блогів, мережевої культури і мережевої мови, які обслуговують цей
сегмент соціальної реальності [4, с. 66–78]. Інтернет-дискурс є одним
з типів електронного дискурсу, що має власні особливості. Тексти,
що представляють різні жанри Інтернет-дискурсу та лексичні одиниці,
народжені в Інтернеті, постають як продукт процесу породження і об’єкт
інтерпретації, в той час як Інтернет-дискурс є лінгвістичним феноменом,
продуктом якого є текст [2, c. 165–175].
Макроодиницею  дослідження інтернет-дискурсу слід вважати сайт.

Єдність сайту як дискурсивної одиниці забезпечується наявністю адресанта
(людини або компанії, від імені якої ведеться певний сайт), адресата
(аудиторії, для якої на сайті містяться ті чи інші відомості), типовим змістом,
відповідним призначенням сайту, а головне, єдиною метою, задля якої цей
сайт створювався. Цілі сайти можуть бути охарактеризовані приблизно так
само, як характеризуються мовні події. Так, серед сайтів можна знайти
суто інформаційні (наприклад, сайти ЗМІ або наукові сайти, що публікують
книги і статті певної наукової спрямованості), розважальні, що закликають
до дії (наприклад, рекламного характеру), тощо.
Мікроодиницею дослідження інтернет-дискурсу є окрема сторінка,

що містить один текст або добірку текстів спорідненої тематики
і призначення.
Комп’ютерний дискурс є багатожанровим функціональним різновидом

монологічного і діалогічного мовлення, що  характеризується цілою низкою
специфічних комунікативних засобів [3, c. 4]. Своєрідність мовного
спілкування учасників комп’ютерної комунікації полягає не тільки
у використанні професіоналізмів, але й у комбінації лексичних одиниць,
що належать до різних стилів і регістрів, утворених відповідно
до прагматичних настанов.
Оскільки учасники комп’ютерного спілкування – це часто люди, знайомі

з математикою, вони переносять вживання формул і різноманітних символів
у комп’ютерний дискурс, що дозволяє його максимально стиснути [1,
c.  85–92]. Цим пояснюється широке використання абревіатур: PMJI = Pardon
My Jumping In, PGY = Post Graduate year, PGY-1, PGY-2. Спілкування
в комп’ютерній мережі відбувається переважно в письмовій формі, поряд
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із звичайними використовуються і  незвичні  форми посилення
експресивності. Наприклад: U замість you (у прикладах BSU = Be Seeing
You, SU = Seeing You); 2 замість too, to; B замість be; 4 замість for;
2B замість to be; B4 замість before.  Серед термінів, що вживаються
в комп’ютерному дискурсі, широко представлені такі абревіатури: PC –
personal computer; IRC (Internet Relay Chat); спілкування в реальному
часі; WAN (Wide Area Network) – будь-яка мережа, що охоплює більш ніж
один будинок; WWW (World Wide Web) – всесвітнє інформаційне середовище
й ін. Відмінна риса абревіації в комп’ютерних текстах – це скорочення не
тільки термінів,  але й часто вживаних у розмовному мовленні
словосполучень і цілих речень. Наприклад: AAMOF = As A Matter Of Fact;
GON = God Only Knows; IMHO = In My Humble Opinion та ін. Комп’ютерний
дискурс характеризується розмаїтістю тем, змішанням слів, що належать
до різних лексичних шарів (наприклад, flame – полум’я, яскраве світло,
пристрасть, у комп’ютерному дискурсі – “суперечка, що поступово
переходить із предмета дискусії на особистості”), що, безсумнівно, надає
специфіки комп’ютерній комунікації .
Письмова мова в сфері Інтернет-комунікації характеризується

адаптацією засобів розмовної мови (інтонація, тон) до письмової форми
паралінгвістичних засобів (малюнок, фотографія, шрифт, колір, графічні
символи та ін.) При цьому виникає нова форма мовної взаємодії –
письмова розмовна мова, а з нею і нові мовні жанри.  Найбільш
розповсюджені з них – це чат, електронна пошта, блог, засоби  миттєвого
обміну повідомленнями  (наприклад, ICQ, Skype).  Для привітання
учасники чату зазвичай використовують вирази, в яких наявні ознаки
розмовного регістру: hi every 1, hi all on board, hey all, hi all, hello from
Texas, hello every1, evening all, how is every1, hey guys how is every1, hi
everybody i have neva been on chat line b4, hellooo room, heeeelllllooooo
y’all, hey guys how is every1,: howdy all!!, hello e1, hiya.
Для спонукання до спілкування зазвичай використовуються такі вирази:

lets chat, anyone want to chat, any girlz wanna chat to me, no1 wanna chat
to a model am surprised, any girls wana chat, any boy wanna chat with me,
whats up people no one want to talk, any1 wana chat?, hi everyone any
wanna chat dat will stay chatting, no one is talking to me, any ladies wana
chat to 22 m london, pm me!, any one like to chat to a 24 m, anyone want
2 chat?, де  наявним  є пряме звернення до учасників з експліцитним
поясненням мотивів виходу в мережу.
Дуже велика увага приділяється з’ясуванню географічного розташування

учасників: anyone from the devon area, hi anyone from liverpool here?, Where

bwts u from?, any1 near essex, im from new york and u, im in england, im from
the bahamas, any1 from scotland?, any northwest girls up for a chat.
При бажанні закінчити спілкування в чаті найбільш розповсюдженими

є такі формули:  – I ‘m away from my keyboard right now – but I‘ ll be back
later (your message has been saved for me), right i’m off outta here, cya’s
soon, bye all.
Отже, мова мережі об’єднує в собі безліч жанрових підсистем, що

розділяються на окремі жанри. У сучасних електронних середовищах
відбувається складна взаємодія усного та текстового аспектів комунікації,
результатом якого є комп’ютерний дискурс з принципово новими
структурними та стилістичними властивостями. Серед них основними є
скорочення слів, уподібнення письмового мовлення до усного через
змішення їх прагматики та креолізацію лексики.
Перспективою роботи є систематизація мовно-прагматичних

особливостей різних жанрів Інтернет-дискурсу.
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Анотація: У такому літературному жанрі, як детективний роман, тропи
зустрічаються рідко. Серед авторів детективних романів, які найчастіше вживають
різні засоби виразності мови, яскравим представником є Агата Крісті. У своєму
романі “The Clocks” вона часто вживає метонімію і метафору. Дослідження полягає
у визначенні особливостей функціонування метафори та метонімії у творі А. Крісті
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выразительности речи, ярким представителем является Агата Кристи. В своем
романе “The Clocks” она довольно часто употребляет метонимию и метафору.
Исследование заключается в определении особенностей функционирования
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Summary: Didokha Y.V. The peculiarities of functioning of metaphor and
metonymy in the work of A. Christie “The Clocks”. Tropes are uncommon in such
literary genre as the detective novel. Agatha Christie is an outstanding writer among the
authors of detective novels, who often use different language expressive means. In her
novel “The Clocks” she often uses metonymy and metaphor. The study consists in the
definition of characteristics of functioning  of metaphor  and metonymy  in the work
of A. Christie ”The Clocks”.
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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розкриття
особливостей вживання метафори і метонімії у детективному романі, що
є досить оригінальним явищем для цього жанру, а тому становить
важливість дослідження перекладацького аспекту проблеми.
Мета дослідження – визначити особливості вживання метонімії та

метафори у детективному романі А. Крісті “The Clocks” та встановити їх
основні прийоми перекладу.

Об’єктом  роботи є метонімічна  та  метафорична образність
у детективному романі А. Крісті “The Clocks”.
Предметом дослідження є закономірності функціонування метонімії

та метафори в романі А. Крісті “The Clocks”, а також їх синтаксична,
семантична структура та прийоми перекладу цих тропів.
Агата Крісті відноситься до числа найвідоміших у світі авторів

детективної прози і є одним з найбільш публікованих письменників за
всю історію людства (після Біблії та Шекспіра). Книги Агати Крісті видані
тиражем понад 2 мільярди екземплярів і перекладені більш ніж на 100
мов світу. Незважаючи на те, що письменниця зберегла вірність правилам
і нормам, що народилися разом з жанром детективу, саме їй вдалося
довести мистецтво містифікації простодушного читача до досконалості.
Власне кажучи, всі старання письменниці цьому й присвячені: зробити
так, щоб читач не здогадався, хто справжній вбивця, хоча вбивця у всіх на
виду. Безперечною удачею Агати Крісті був створений нею образ детектива
мсьє Пуаро, який є, мабуть, одним з найбільш популярних персонажів
у світі. Значну роль у творах письменниці відіграють виразові засоби,
різноманітні стилістичні прийоми [4].
Особливу увагу А. Крісті приділяє використанню фразеологічних

виразів. Здебільшого вони зустрічаються у діалогічному мовленні, в
роздумах персонажів, і, як правило, у гострі сюжетні моменти. Це говорить
про прагнення автора надати діалогам персонажів природності і
емоційності, що являється показником стилістичної забарвленості мови
детективу. Крім цього, у творах Агати Крісті ми бачимо використання
тропів. Дослідження показало, що основними типами тропів у романі
Агати Крісті є метонімія і метафора. У своєму романі “The Clocks” авторка
використовує 80 метонімій і метафор.
Перед тим, як навести приклади, слід чітко визначити, що ж являє собою

метонімія і метафора. Метонімія базується на реальному зв’язку об’єкта
номінації з  тим  об’єктом , назва  якого переноситься на  об’єкт
найменування. Характерною особливістю метонімії є те, що вона
утворюється через підкреслення зовнішніх ознак, які характеризують суть
поняття, процесу, предмета чи явища [3].
Наше дослідження показало, що основні типи метонімічних відносин

у романі А. Крісті – це: матеріал замість одягу; виробник замість продукції;
предмет дії замість самої дії.

Yours ever, Miriam adorned the photograph of Miriam Hogg, a woman
writer who specialized in romance.
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“Завжди ваша, Міріам”, – красувалось на портреті письменниці
Міріам Хоґґ, відомої своїми любовними романами.
У цьому реченні метонімічний зв’язок відображає слово “romance” –

любовні романи. У перекладі з англійської мови слово romance означає
романтичні відносини. Виходячи з контексту даного речення, ми бачимо,
що йдеться саме про книги, у яких описуються романтичні відносини між
людьми. Відбувається заміна процесу, дії – романтичних відносин –
на предмет цієї дії – книга про відносини. Тут застосовується метонімічний
переклад.
У свою чергу, метафора полягає у перенесенні ознак, особливостей,

характеристик за принципом схожості, подібності з одного предмета,
особи, явища на інші [1]. Проста метафора – метафора, фокус якої
представлений одним словом чи словосполученням, що виконують
в реченні одну синтаксичну функцію. Проте, існує ще розгорнута
метафора, яка реалізується або структурно складним метафоричним
фокусом, або поширеними, метафорично осмисленими рамками [2].
Під час дослідження ми визначили декілька речень, у яких найбільш

яскраво прослідковані метафоричні зв’язки:
Inside, it was clear that the books owned the shop rather than the other

way about. Everywhere they had run wild and taken possession of their
habitant, breeding and multiplying and clearly lacking any strong hand to
keep them down.

Потрапляючи всередину, зразу ж ставало зрозуміло, що усім тут
володіють книги, а не людина. Скрізь вони ніби здичавіли, захопили собою
увесь простір і розмножились – тут очевидно не вистачало чиєїсь
сильної руки, аби їх якось утихомирити.
Речення містить розгорнуту метафору, яка за класифікацією

семантичних типів є антропоморфною, оскільки тут знову ж таки
проводиться перенесення людських ознак, властивостей на неживі
предмети – книги; у цьому випадку автор уже яскравіше і більше пише
про книги, як про живі істоти, наділивши їх певним людським характером
і поведінкою, властивою живим істотам.

He had the air of one who has given up an unequal struggle. He had
attempted to master the books, but the books had obviously succeeded in
mastering him. He was a kind of King Canute of the book world, retreating
before the advancing book tide. If he ordered it to retreat it would have been
with the sure and hopeless certainty that it would not do so. This was Mr.
Soloman, proprietor of the shop.

У нього був такий вираз обличчя, як у людини, яка здалася у нерівній
боротьбі (з книгами). Чоловік все намагався якось оволодіти книгами,
але судячи з усього, тут якраз книги оволоділи ним. Він був кимось на
зразок короля Канута* світу книг, якому довелось відступити перед
нашестям книжок. Він міг би наказати нашестю відступити, але
з безнадійною впевненістю усвідомлював, що цього не станеться. То був
містер Соломан, власник крамниці.
У даному реченні ситуація дуже схожа з попереднім прикладом. Як і в

попередніх реченнях, так і в цьому Агата Крісті наділяє неживі предмети –
книги – ознаками і властивостями живих істот, людським характером і
поведінкою. Це розгорнута метафора, яка за класифікацією семантичних
типів є антропоморфною. За прагматичним впливом ця метафора є
оригінальною, оскільки вона створена автором роману, а тому відома
неширокій аудиторії, а також не є канонізованою.
Перспективою роботи є систематизація особливостей функціонування

метонімії і метафори у інших творах А.Крісті.
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ РОЗМИКАННЯ
МОВЛЕННЄВОГО КОНТАКТУ

У СУЧАСНОМУ ФАТИЧНОМУ МЕТАДИСКУРСІ

Дубовик О.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Матюхіна Ю.В.

Анотація: Стаття присвячена вивченню поняття фатичної метакомунікації, її
суті та функціям в дискурсі, вивченню особливостей стадії розмикання
мовленнєвого контакту, розгляду особливостей комунікативної поведінки англійців
та мовленнєвого етикету.
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Ключеві слова: дискурс, комунікативна поведінка, метадискурс, мовленнєвий
етикет, розмикання мовленнєвого контакту, фатична метакомунікація, фатична
функція, фатичний метадискурс.

Аннотация: Дубовик Е.В. Средства реализации функций размыкания
речевого контакта в современном фатическом метадискурсе. Статья
посвящена изучению понятия фатической метакоммуникации, ее сущности
и функциям в дискурсе; изучению особенностей стадии размыкания речевого
контакта, рассмотрению особенностей коммуникативного поведения англичан и
речевого этикета.

Ключевые слова: дискурс, коммуникативное поведение, метадискурс,
размыкание речевого контакта, речевой этикет, фатическая метакоммуникация,
фатическая функция, фатический метадискурс.

Summary: Dubovik O.V. Ways of Realization the Functions of Breaking of
the Speech Contact in the Modern Phatic Metadiscourse. The article deals with
the study of the concept of phatic metacommunication, its nature and function in the
discourse, the study of the peculiarities of the breaking speech contact phase, the
review of the peculiarities of the communicative behavior of British and speech
etiquette.

Key words: breaking of the speech contact, communicative behavior, discourse,
metadiscourse, phatic function, phatic metacommunication, phatic metadiscourse, speech
etiquette.

Мовленнєва діяльність, як і будь-яка інша діяльність, має свою
специфічну організацію, обумовлену цілями й задачами спілкування.
Прагматичний підхід у дослідженні функціонування мови дає можливість
вивчення механізму спілкування й виявлення таких структурних одиниць,
призначення яких полягають у забезпеченні метакомунікативної функції
мови [4, с. 25]. Вона пов’язана з організаційною стороною процесу
мовленнєвої комунікації, під якою розуміється встановлення, підтримування
й розмикання контакту.
Об’єктом дослідження даної роботи є характеристики стадії завершення

мовленнєвого спілкування – його заключна фаза, яка слідує за тематичною
фазою діалогу і  містить набір мовленнєвих актів ,  фатичних
метакомунікативів (стереотипів) і фінітівних висловлювань інших типів, що
виконують метакомунікативну функцію, та за допомогою них йде
підготовка і сам процес завершення спілкування.
Актуальність  дослідження визначається необхідністю вивчення

фатичної метакомунікації, що є невід’ємною складовою комунікації
як інтегрального феномена. Фатична метакомунікація як суттєвий чинник
забезпечення інформативного обміну характеризується широким

спектром мовних та мовленнєвих одиниць, їх високою частотністю. Вже
протягом декількох десятиліть вона знаходиться у центрі  уваги
функціонально орієнтованих студій соціолінгвістики, психолінгвістики,
лінгвокультурології, стилістики та інших.
Наукова новизна роботи полягає у детальному дослідженні завершальної

стадії мовленнєвого контакту в англійському мовленнєвому етикеті.
Практична цінність роботи полягає у тому, що вона робить певний

внесок у вивчення принципів комунікативної поведінки, знання яких
потрібне у повсякденному мовленні рідною та іноземною мовами.
Спираючись на аналіз матеріалу дослідження можна виділити певні стратегії
та найчастіше вживані мовленнєві засоби у фазі розмикання мовленнєвого
контакту. Крім того, отримані дані можуть бути використані в курсі
англійської мови, історії англійської мови, стилістики, у курсах практики
англійської мови, посібниках з розмовної практики, спецкурсах із проблем
дискурсу, історичної прагмалінгвістики; в наукових дослідженнях студентів
і аспірантів, у практиці перекладу.
Метою роботи є аналіз характеру вживання мовленнєвих засобів,

що спричиняють завершення контакту, їх обов’язкову присутність
або факультативність в залежності від ситуації спілкування, соціального
статусу комунікантів, а також особливостей досліджуваної епохи.
Під час дослідження було розглянуто близько 70 прикладів, отриманих

методом вибірки з творів англійських письменників сьогодення, які містять
як формули, що вживаються на стадії розмикання мовленнєвого контакту,
так і ілюструють комунікативну поведінку даної культури.
На основі дефінітивного аналізу було виведено ряд найважливіших

та відокремлених рис комунікативної поведінки англійців, а саме
некатегоричність (англійська мова сповнена фразами типу “я думаю”,
“мені здається” і т.п.), інтенція уникати суперечок, висока толерантність
до мовчання (мовчання в Англії – такий же правомірний компонент
комунікації, як і говоріння, з ввічливості, щоб не заважати оточуючим,
англієць часто розмовляє дуже тихо, як би розмовляючи сам з собою),
небагатослівність, побутова ввічливість, приоритетність фатичного
спілкування (є важливим компонентом англійської комунікативної
поведінки, “small talk”, спілкування заради спілкування), комунікативний
оптимізм (прагнення демонструвати у спілкуванні, що в тебе все добре)
[2, с. 38]. А також англійці є надзвичайно стриманим народом, тож вони
намагаються приховувати власні емоції у всіх ситуаціях.
Щодо особливостей розмикання мовленнєвого контакту, то це

є найвищою мірою рітуалізованою фазою спілкування, яка має набор
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стереотипних одиниць, за допомогою яких здійснюється підготовка
й завершується процес мовленнєвої комунікації [1, с. 54]. Основними
метакомунікативними задачами, які вирішуються на даній фазі,
є зм’якшення морального збитку, що наноситься комунікантам фактом
розставання, і зміцнення доброзичливих відносин, або встановлення
можливості нових контактів після закінчення строку розлуки.
Структурна організація стадії розмикання контакту включає 3 етапи:

підзавершення, власне завершення (стійкі, машинально вживані фрази,
закріплені в мові для використання в даній фазі – стереотипи) і пост-
завершення [3, с. 27]. Розмикання контакту є дискурсивною рамкою, в якій
крім вживання стереотипних висловлювань (Good-bye, Good-afternoon /
evening і т.п.) відбувається:
1. Згадка про необхідність завершити спілкування. Пом’якшення
морального збитку, що наноситься комунікантами фактом розставання
(I have to go, I must be going, I should go, gotta go, I’d better go, It’s time
to…).
“Got to go or we’ll be late for school,” we gabbled and fled.
“Sorry, guys.” Geena was kicking herself. “He caught me off-guard.”
I glanced at my watch. “Let’s get a move on.  It’s quarter past eight.”

                                                                             (Narinder Dhami  “Bindi Babes”)
2. Підведення підсумків мовленнєвої взаємодії

“Do be careful, Marigold,” she urged as I prepared to drive on to his
gate. “He’s a mad-looking bastard.”
“I’m not scared of him,” I said, shaking with fright. “Of course if he pulls
a gun on me I’ll just give in. If I’m not back in half an hour, go for help.”

                                                                                          (Nancy Gato “Marigold”)
3. Зміцнення доброзичливих відносин, задоволеність зустріччю,
результатом спільно проведеного часу.
He started backing away. “Have a good day, love,” he said. “I mean, dear.
I mean, bye.” And then he legged it down the garden path far quicker
than a man of his girth and age should be able to.
The postman moved so fast he probably didn’t even hear me call “You
too” after him as I shut the door.

                                                           (Dorothy Koomson “My best friend’s girl”)
4. Створення передумов для відновлення контакту після закінчення терміну
розлуки в майбутньому.
“Yes, and the Board will issue a statement in the Recorder’s time, the same
afternoon.”
“Well, I’ll tell you what I’ll do, I’ll give you a statement the next morning.

Either my reasons for retiring, or the reason the Monet will not be hung
with the Averil Browns.”                                         (Nancy Gato “Marigold”)

5. Подяка за добре проведений час.
“Good. May I quote you?”
“No, better leave that part till after the Board meeting.”
“May I interview the man at the front desk?”
“Yes, go ahead. But as I said, he is not very bright.”
I thanked him again and dashed out, impatient to write my story before
the police roundsman dot wind of it.                   (Nancy Gato “Marigold”)

6. Побажання удачі, здоров’я, спокійної ночі.
“Let God bless you!” said the girl. “I hope you will be happy without me.”
I loved her but couldn’t do anything.                     (Kevin Lewis “The kid”)

7. Поради, вказівки, накази.
“You’d better go and wash your face, child, before you get yourself
criminally assaulted.”
“I’m not going to wash it off. It was free, but I can’t bear to waste it. ”
I sat down with my back to the light and began to type.

                                                                                            (Nancy Gato “Marigold”)
Таким чином можна зробити висновок, що особливості спілкування

того чи іншого народу, описані в сукупності, в системі, являють собою
опис комунікативної поведінки цього народу. Національна комунікативна
поведінка в найзагальнішому вигляді визначається як сукупність норм
і традицій спілкування народу.  Комунікативна поведінка людей невіддільна
від їхньої національної культури, і при міжкультурному спілкуванні
її інтерпретація повинна ґрунтуватися на знанні специфіки культурних
традицій. В англійській комунікативній поведінці вихід із спілкування
з співрозмовником повинен бути обов’язково плавним та мотивованим.
Співрозмовника потрібно підготувати, підвести до моменту розриву
контакту. Чим чемніше комунікант зробить це, тим менший моральний
збиток наноситься співрозмовникові. Набір формул прощання в сучасній
англійській мові досить різноманітний. Неофіційний тип розмикання
контакту має у своєму розпорядженні велику кількість жартівних,
фамільярних, табуйованих, запозичених з інших мов. Серед формул
прощання є однослівні, двослівні й багатослівні одиниці. Це дозволяє деяким
дослідникам розглядати подібні мовні утворення як особливі типи речень
комунікантів. Вчені відносять мовні одиниці прощання до стереотипів або
кліше, стійких формул спілкування та стійких висловлень.
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ЗЛОЧИННА МЕНТАЛЬНІСТЬ У РОМАНІ Е. БЕРДЖЕСА
“МЕХАНІЧНИЙ АПЕЛЬСИН” ЯК ФОРМА ІНШОСТІ

Желєзовська І.Е. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Криворучко С.К.

Анотація:  Роман Е. Берджеса “Механічний апельсин” (1962) розглядається
у широкому історико-літературному контексті останньої чверті XX ст. Центральне
місце у дослідженні займає аналіз понять “ментальність”, “менталітет” та “форма
іншості”, які виступають у романі як спосіб історичного пізнання.

Ключеві слова: Е. Берджес, індивід, менталітет, ментальність, “форма іншості”.

 Аннотация: Железовская И. Э. Приступная ментальность в романе
роман Э. Берджеса “Заводной апельсин” как форма “иного”. Роман Э. Берджеса
“Заводной апельсин” (1962) рассматривается в широком историко-литературном
контексте последней четверти XX ст. Центральное место в исследовании занимает
анализ понятий “ментальность”, “менталитет” и форма “иного”, которые выступают
в романе как способ исторического познания.

Ключевые слова: Э. Берджес, индивид, менталитет, ментальность, форма
“иного”.

Summary: Zhelezovska I. E. The Criminal Mentality in the Novel of A.
Burgess “A Clockwork orange” as the form of otherness.  The novel of A. Burgess
“A Clockwork orange” (1962) is considered in a broad historical and literary context
during the last quarter of XX c. Central place in the research focuses on such concepts
as “mentality”, “the form of otherness” that considered in the novel as a manner of
expressing of historical cognition.

Key words: A. Burguss, individual, mentality, “the form of otherness”.

У сучасному літературознавстві творчість Е. Берджеса (1917–1993) є
малодослідженою.  Основною перешкодою цьому є його роман
“Механічний апельсин” (1962),   який до 90-х р.р. не видавався у країнах
Європи та в Америці через підозру в пропаганді насилля. Актуальність
теми дослідження зумовлюється тим, що останнім часом в умовах дискусій
про крах мистецтва (Ж. Дерріда, А. Данто  та ін.) [5, c. 205], [5, c. 103] аналіз
проблематики художніх творів набув нового значення. У зарубіжній та
вітчизняній науці все відчутніше починає звучати думка про те, що
постмодернізм не тільки не вичерпав себе, “не вмер”, але й заявив про нові
відкриття, трансформувавшись у “постмодернізм довіри”. Осмисленню
цих процесів  було присвячено другу міжнародну конференцію
“Американська література на рубежі ХХ – ХХІ століть” (Київ, 2002 р.), на
якій було розглянуто важливі проблеми сучасного літературного процесу
і визначено новітні підходи до його вивчення. Однак ані системно, ані в
аспекті зазначеної проблеми цей етап розвитку американської та англійської
літератури спеціально не досліджувався.
Об’єктом дослідження є роман Е.Бeрджеса “Механічний апельсин”.
Предметом дослідження є філософське поняття “форма іншості”, що

відображається у підлітковій, злочинній ментальності на лті англійського
менталітету 60-х р.р.
Метою дослідження є інтерпретація твору Е. Берджеса, в якому відбилися

тенденції екзистенціалізму, авангардизму, постмодернізму.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
- осмислити культурно-соціальну ситуацію Англії 60-х р.р. ;
- розглянути чинники, які сприяли формуванню літературного стилю

Е. Берджеса;
- проаналізувати художній образ роману Е. Берджеса “Механічний

апельсин”.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше у вітчизняному

літературознавстві в широкому контексті теоретичних дискусій із залученням
віддаленого на найближчого історико-літературного контексту аналізується
роман Е. Берджеса  “Механічний апельсин” як наочний приклад величезного
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впливу комп’ютерної ери та політичного ладу, що формує  та,  навпаки,
знищує особистість.
Методологічну основу дослідження складають насамперед надбання

культурно-історичного літературознавства, філософії, психології, соціології.
Для вирішення проблеми форми “іншості” у контексті роману

“Механічний апельсин”, потрібно звернутися і розглянути  категорію
“ментальність” і “менталітет”. “Менталітет” можна розглянути у таких
іпостасях:

1) Матеріальні причини побуту.
2) Поведінкові стереотипи.
3) Емоційне і художнє сприйняття світу.
4) Лінгвістичні причини.
5) Раціональне сприйняття світу.
6) Світоглядні причини.
7) Публічні настрої (політичні, релігійні і т.п.)
Таким чином, ми бачимо, що у поняття “менталітет” включені

елементи як повсякденної, так і теоретичної свідомості. Це робить
трактування поняття “менталітет” близьким  до трактування соціальна
свідомість, яке  розуміється як загальне і наближається до масового.
Дослідження менталітету виступає як спосіб історичного пізнання.
Найбільш ефективне та прикладне значення поняття “менталітет” має
у дослідженні конкретної соціальної групи або класу. Але у цьому випадку
часто використовують “ментальність”. Різниця цих двох понять полягає
у тому, що “менталітет” має всезагальне, загальнолюдське значення,
а “ментальність” може відноситись до самих різних соціальних груп
та історичних періодів часу. Менталітет – це інтегральна риса людей, що
живуть в окремій культурі, яка дозволяє окреслити своєрідність бачення
цими людьми навколишнього світу і пояснити специфіку їх реагування на
нього. Визначення “менталітету”, з позицій історичної психології, звучить
наступним чином: “Менталітет – це узагальнення всіх рис, які відрізняють
розум, образ мислення” [7, c. 123].  Менталітет являє собою той рівень
суспільної свідомості, на якому думка не відділена від емоцій, від ментальних
звичок і прийомів свідомості, – люди ними користуються, традиційно самі
того не помічаючи, тобто несвідомо. Щоб змінити менталітет певної групи
людей, країни – потрібен час. Тобто головний герой роману “Механічного
апельсину”, Алекс, мав той самий менталітет, як було вище сказано, –
несвідомо. Але, у той же час, підліток був яскравим прикладом іншої
ментальності. Ментальність – це образ мислення, громадська і духовна
позиція, найчастіше однієї людини. На  думку ряду дослідників

(І.В. Герасімова, Л.Я. Гуревич, і т.п.) [4, с. 45] менталітет – це майже звичайна
свідомість, тобто – система світогляду, заснована на етнічній картині світу,
що передається у процесі соціалізації і включає у себе уявлення
про цінності, норми і моделі поведінки у конкретних обставинах.
Ментальність – це інтелектуально-емоційні особливості індивіда, думки
та емоції якого нероздільні. Думки – диктуються культурою, а емоції  –
є реакцією на зміни зовнішнього середовища, яка спирається на культурні
цінності індивіда. Вона формується в процесі виховання та отримання
життєвого досвіду. Таким чином, ментальність – це те, чим різняться
індивіди, які отримали виховання у різних культурних середовищах.
Ми упевнено називаємо ментальність Алекса злочинною. Адже вона є

способом бачення світу, і тому – “іншою”. Ментальність залежить від
виховання та суспільства, в якому живе індивід. Вона є відображенням
його ставлення до минулого і теперішнього. Було б доречно сказати, що
ментальність Алекса є спільною із класом підлітків, і не тільки
Великобританії, а і колишнього Радянського Союзу, про що свідчить
структура придуманого автором сленгу.
Злочинна ментальність бере своє коріння у брехні. Спочатку індивід

починає брехати своїм батькам, а потім брехня перетворюється на сенс
життя. Так з’являється парадокс брехуна: “Я брешу”, який правдивий тільки
тоді, коли він брехливий, і брехливий тоді, коли він щирий. Так з’являється
власний світ, тобто інший світ, який є далеким від реальності. Звичайно,
злочинну ментальність можна почати розглядати з позиції виховання. Автор
“Механічного апельсину” змалював читачеві очевидну пасивну позицію
батьків.
Існує думка, що у сім’ї завжди панує альтруїст, хід думок  якого звернений

у бік благополуччя  родини.  Наявність одного альтруїста у сім’ї змушує
інших членів поводитись у рамках альтруїзму.  Американський економіст
Гері Стэнлі Беккер (1930) з цього приводу сформував теорію “поганої
дитини” [7, с. 98]. Відповідно цій теорії, якщо голова родини (бенефекатор)
є альтруїстом, то навіть “дурна дитина”  (бенефіціарій), сповнена лише
егоїстичними мотивами, все одно буде демонструвати альтруїстичну
поведінку. На прикладі сім’ї, у якій зріс головний герой роману
“Механічний апельсин” Алекс, не проглядається схожість із теорією Беккера.
Е. Берджес змалював сім’ю Алекса байдужою і безпристрасною. Відсутність
емоцій і повна байдужість спричинили розвиток егоїзму. Спроби підлітка
дати  батькам грошей, зароблених злочинним шляхом, говорять не про
його турботу та схвильованість, а про жагу задовольнити власне “еgо” на
місці, де він отримує сон і їжу. З іншого боку, Алекс злочинним шляхом
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намагається виступити у ролі альтруїста сам. Це йому потрібно, аби перейти
від об’єкта у стан суб’єкта.
Однак соціальна поведінка людини зовсім не складається із безперервної

аналітичної діяльності. На оцінку того чи іншого явища конкретним
індивідом  впливають його колишній досвід, здоровий глузд, інтереси, емоції,
вразливість. Сприйняття світу формується у глибинах підсвідомості. Отже,
ментальність – це те загальне, що походить від природних даних та соціально
обумовлених компонентів, і розкриває уявлення людини про світ навколо.
Ментальність слід відрізняти від товариств, настроїв, ідеології. Вона тільки
виражає звички, уподобання, колективні емоції, шаблони. Настрої
товариств, груп та організацій – є мінливими та хиткими. Ментальність
відрізняється більш стійким характером. Про це свідчить науковий
експеримент, який проводився над психікою підлітка. Якби злочинна
ментальність Алекса була  хиткою, то можна було б обійтися лише легкими
покараннями. Але правосуддя було у відчаї. Як відомо відчай – це рушійна
сила. З нього починаються відкриття. Ментальність підлітка лякала соціум.
Єдиною можливістю впливу, що залишилася, була  наука. Але ми побачили,
що навіть вона зазнала поразки. Е. Берджес довів, що цінності усвідомлені,
вони висловлюють життєві установки, самостійний вибір святинь.
Ментальність же сходить до несвідомих глибин психіки. Це не робить її
гіршою. Це робить її “іншою”, навіть якщо вона злочинна. Можна вилучити
такого індивіда із соціуму, але змінити ментальність неможливо. Про це
свідчать слова головного героя, який говорить, що і його син чинитиме так
само. З цього судження можна зробити висновок, що ментальність
передається на генетичному рівні.: “My son, my son. When I had my son I
would explain all that to him when he was starry enough to like understand.
But then I knew he would not understand at all and would do all the veshches
I had done, yes perhaps even killing some poor starry forella surrounded
with mewing kots and I would not be able to really stop him. And nor would
he be able to stop his own son. And so it would itty on to like the end of the
world, round and round” [11 : 264].  “Сине, сине, мій сине! У мене буде син
і я поясню йому все це, коли він виросте і зможе розуміти мене. Але
тільки я подумав про це, я вже знав: ніколи він не зрозуміє, та і не захоче
він нічого розуміти, і робитиме він такі ж vestshi, які і я робив – так,
так, він, можливо, навіть уб’є якусь стару, оточену котами, що скавчать,
і я не зможу його зупинити. А він не зможе зупинити свого сина. І так по
колу” (Переклад тут і далі Желєзовської І. Е).
Соціальне логічно передує індивідуальному розуму  у часовому просторі.

Мислячий індивід не може існувати без соціальної групи. Спочатку йде

соціальна група, і вона приводить до розумових процесів самосвідомості.
Тобто світ, що оточує нас, збуджує нашу нервову систему. Отже, коріння
наших думок  не є нашим, воно –  “інше”. У пошуках відчуття індивідуальності
ми шукаємо до себе підхід у цілому,  намагаючись прийняти на себе роль
“інших” у відношенні до себе. Внутрішньо людина приймає подвійну точку
зору; є суб’єктом – спостерігачем і об’єктом – спостерігаючим. У власній
уяві ми приймаємо позицію  “іншої” людини, і з цієї позиції вивчаємо самих
себе. Суб’єктивний аспект формування власної індивідуальності можна
назвати поняттям “Я”, а об’єктивний –  “мене”. У романі  “Механічний
апельсин” ми нерідко зустрічаємо ці два аспекти. Так як роман написаний
від першої особи,  то можна помітити “Я”, коли Алекс виступав суб’єктом,
і “мене”, коли був об’єктом. Перший аспект змальований у першій частині
роману. Тоді Алекс і його друзі дебоширили на вулицях Лондону. “Мене”
ми зустрічаємо у другій частині, а саме,  під час наукового експерименту:
“And then I was really sick and they had to bring a bowl that was in the shape
of like a kidney” [11, с. 95]. “І тут мене по-справжньому знудило, так що їм
довелося принести посудину, ніби у формі легені”. Ця фраза показує, що
Алекс пізнав себе через відразу, що спричинена  знущанням над музикою
Людвіга Ван Бетховена. Наступний приклад показує, що коли Алекс
говорить “Я”, він не пізнає себе, а навпаки, показує внутрішню суть:  “I
made the old goloss very coarse. I have always had the strongest admiration
for them as can write books” [11, с. 28]. “Я навмисне зробив свій голос
хриплим і тремтячим. – З самого дитинства я схиляю  голову перед
тими, як їх там, які книжки писати вміють”.
Таким чином, кожного разу, коли Алекс говорив неправду, він спочатку

ставив себе на місце людини, яка з ним говорила і продумував заздалегідь
відповідь та реакцію. Тобто підліток спочатку брав на себе роль об’єкта,
моделюючи ситуацію, а рішення відповідати чи ні, йшло від нього як від
суб’єкта. Саме мова дозволяє вести нам внутрішній діалог. Можна зробити
висновок, що весь роман “Механічний апельсин” – це внутрішній діалог
головного героя. Отже, розмірковувати над своєю поведінкою – означає
подумки взаємодіяти із самим собою із позиції абстрактної людської
спільноти. Внутрішній діалог – це спосіб зв’язку із нашим соціумом. Якщо
керуюча спільнота залишається байдужою та глухою до будь-якого класу
суспільства, то це може призвести до того, що вони закричать. Саме прояв
злочинної ментальності Алекса є криком. Щоб бути видимими, люди йдуть
на все, а тим паче підлітки. Приклад соціального контролю має бути не чим
іншим, як організацією самоконтролю.  Якщо перший не є дієздатним, то
суспільство живе з людьми, які не мають його взагалі.

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

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


5352

Література
1. Абульханова-Славская К.А. Диалектика человеческой души /
К.А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1977. – 224 с. 2. Бердя-
ев Н. Философия свободного ума / Н. Бердяев. М., – 1994. – 480 с.
3. Галич О. Теорія літератури : підручник / О. Галич, В. Назарець,
Є. Васильєв. – К. : Либідь, 2001. – 488с. 4. Гуревич Л.Я. Литература
и эстетика. Критические опыты и этюды / Л.Я. Гуревич. – М. : Рус-
ская мысль, 1912.  – 175 с. 5. Данто А. Аналитеческая философия
истории / А. Данто; [пер. с англ. А. Л. Никифорова]. – М. : Идея-
Пресс, 2002. – 292 с. 6. Деррида Ж. Письмо и  различие / Ж. Деррида;
[пер. с фр. Д. Кралечкина]. – М. : Академический проект, 2007. –
495 с. 7. Жеребкина И. Прочти мое желание / И. Жеребкина. –  М. :
ИдеяПресс, 2000. –  256 с. 8. Ильин И. Постмодернизм : Словарь
терминов / И. Ильин  – М. : INTRADA, 2001. – 384 с.  9. Кули Ч.
Человеческая природа и социальный порядок / Ч. Кули. – М. : Идея-
Пресс, 2001. – 321 с. 10. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психоло-
гии / C.Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 424 с. 11. Burgess A.
A ClockWork Orange / A. Burgess.  – NY. : Random House, 1988. –  211 p.

УДК 81’243 : 373.5.016

КОМУНІКАТИВНІ ЗАВДАННЯ
ПРИ НАВЧАННІ ВИКОРИСТАННЮ УМОВНИХ РЕЧЕНЬ

У СТАРШИХ КЛАСАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Іванищіва О.В. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Меркулова Т.К.

Анотація: Стаття присвячена актуальному питанню розробки і використання
комунікативних вправ на уроках англійської мови з метою формування навичок
використання умовних речень в 10 класі загальноосвітньої школи. У статті подані
приклади розроблених інтерактивних вправ і аналіз результатів експеримен-
тального навчання.

Ключові слова: інтерактивні вправи, іншомовна комунікативна компетенція,
комунікативна методика навчання, комунікативні завдання, навчання граматиці.

Аннотация: Иваныщива О.В. Коммуникативные задания при обучении
условным предложениям в старших классах средней школы.  Статья
посвящена вопросу разработки и использования коммуникативных заданий с целью
формирования навыков использования условных предложений в 10 классе средней
школы. В статье приводятся примеры разработанных интерактивных заданий и
анализ результатов экспериментального обучения.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, интерактивные
задания, коммуникативная методика обучения, коммуникативные задания, обучение
грамматике.

Summary: Ivanyshchiva O.V. Communicative tasks in teaching conditional
sentences in the 10th grade of secondary schools. The article deals with designing
and use of communicative tasks in teaching conditional sentences to senior schoolchildren
in the 10th grade of secondary schools. Examples of designed communicative tasks and
the analysis of the results of the experimental teaching are also given in the article.

Key words: communicative tasks, communicative teaching approach, foreign language
communicative competence, teaching grammar.

В усі часи методика викладання іноземних мов прагнула до того, аби
віднайти відносно прості і водночас щонайбільш ефективні шляхи навчання.
Одним із прогресивних методів, що задовольняють потреби сучасності
є комунікативний метод навчання.
Аналіз матеріалів, що використовуються у 10 класах загальноосвітніх

шкіл України виявив, що хоча в них присутня деяка кількість тренувальних
вправ, спрямованих на формування граматичних навичок, ні в одному
з них не подаються актуальні і ефективні інтерактивні завдання, розроблені
на основі комунікативної  методики. Звідси актуальність теми,
що визначається необхідністю розробки таких вправ.
Важливим аспектом у вивченні мов є вивчення граматичного матеріалу

і оволодіння ним. Оволодіння граматикою мови, що вивчається, важливе
для розуміння інших людей, при аудіюванні і читанні. Недостатній рівень
граматичних навичок стає бар’єром на шляху формування мовної,
мовленнєвої і соціокультурної компетенції. Зокрема специфіка формування
умовних речень становить одне з багатьох цікавих явищ англійської мови.
Тож, об’єктом дослідження даної статті є формування граматичних навичок
використання умовних речень у учнів  старших класів  середніх
загальноосвітніх шкіл.
Предмет дослідження статті – застосування комунікативного методу,

а саме інтерактивних завдань для формування граматичних навичок
використання умовних речень в 10 класі загальноосвітньої середньої школи.
Метою статті є розробка комплексу інтерактивних завдань для навчання

використанню умовних речень в 10 класі загальноосвітньої школи.
Для досягнення мети слід виконати наступні завдання: 1) дати визначення
поняттям комунікативного навчання; 2) визначити роль комунікативного
підходу у формуванні граматичних навичок; 3) провести аналіз підручників,
що використовуються для навчання англійській мові  у 10 класі
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загальноосвітньої школи; 4) розробити комплекс інтерактивних завдань
для навчання використанню умовних речень у 10 класі загальноосвітньої
школи.
Першочергова важливість формування граматичних навичок  ні в якому

разі не може ставитись під сумнів. Граматичні навички є компонентами
різних видів мовленнєвої діяльності і відрізняються одне від одного
настільки, наскільки різняться власне ці види мовленнєвої комунікації.
“Під граматичними навичками говоріння розуміється стабільно правильне
і автоматизоване, комунікативно вмотивоване використання граматичних
явищ в усному мовленні” [3, с. 184].
Об’єктом нашої зацікавленості є комунікативний підхід. Суть

комунікативного підходу зводиться до інтерактивної природи комунікації,
що передбачає обмін думками, почуттями і ідеями між двома або
декількома людьми.
З метою більш точного розуміння сутності методу, посилаємось

на його розробника Є.І. Пассова. За його словами, “комунікативність
передбачає мовленнєву спрямованість учбового процесу, що полягає не
стільки в тому, що переслідується мовленнєва практична ціль, скільки
в тому, що шлях до цієї цілі і є практичне використання мови. Мовленнєва
спрямованість передбачає омовленнєвість завдань. Іншими словами, усі
вправи мають бути вправами не в промовлянні, а в говорінні” [5, c. 37].
Комунікативний підхід до вивчення граматики являється цікавим для

вивчення тому, що він не передбачає “однобокого” вивчення граматики.
Учні старших класів виявляють у своєму віці здатність до узагальнення,

вміють на достатньо високому рівні вести самоконтроль діяльності
і демонструють розвинені здібності у комунікативній сфері, вони прагнуть
спілкування, і комунікативний підхід якнайкраще задовольняє цю потребу.
Нами було проведено аналіз  літератури,  рекомендованої

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  для використання
на уроках англійської мови в 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів,
а саме підручники наступних авторів: Калініна Л.В. [1], Несвіт А.М. [4],
Карп’юк О.Д. [2]. Метою аналізу було визначення типів завдань,
що використовуються для формування граматичних навичок і їх
відповідності комунікативно-орієнтованому підходу. Обрана нами
тема – умовні речення І і ІІ типів (Conditionals I,II), правильна побудова
яких викликає у учнів певні труднощі. Результати аналізу виявили, що
в зазначених вище підручниках наводяться завдання, які не передбачають
використання комунікативного підходу безпосередньо для вивчення
граматики і окремо умовного способу, тобто це тренувальні письмові

вправи, в яких необхідно доповнити речення, поєднати частини речення,
розкрити дужки, поставивши інфінітив дієслова у відповідну форму.
У аналізованих підручниках відсутні завдання інтерактивного характеру
(рольові ігри, ігри-змагання, опитування, робота в парі і в групах).
Саме тому надзвичайно важливим завданням сучасної вітчизняної

методики є розробка і впровадження на практиці навчання іноземній мові
у загальноосвітніх закладів вправ і завдань комунікативного спрямування.
В рамках дипломного дослідження було розроблено комплекс
інтерактивних завдань для навчання використанню умовних речень
та проведено наукове спостереження у формі експериментального
навчання у 10 класі Пісочинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
Харківського району Харківської області. Експериментальне навчання
проводилось з 5 по 30 березня 2012.
Задля презентації граматичного матеріалу нами було використано

прийом вивчення нового матеріалу через навчання інших (collaborative
learning). Його сутність полягає в тому, що декілька учнів, яких заздалегідь
попросили знайти інформацію за темою “Умовні речення 1 і 2 типів”,
презентують граматичний матеріал для решти класу так, як вважають
за краще; учень сам шукає найбільш прийнятний і легший для нього шлях
до розуміння, що ймовірніше за все, буде зрозуміліший і однокласникам.
Наш невеличкий досвід показав, що самостійне вивчення і аналіз сприяють
кращому засвоєнню матеріалу.
Безпосередньо після презентації граматичного матеріалу ми переходимо

до “живих” прикладів, які розглядаємо і аналізуємо. Серед них прислів’я
та приказки, наприклад, “If there were no clouds, we should not enjoy the
sun. (Якби не було хмар, ми б не любили сонця.)” і, звичайно, популярні
пісні. Етап презентації було продовжено відпрацюванням умовних речень
у тренувальних вправах як з підручників вітчизняних авторів, так
і аутентичних ресурсів. Після чого ми перейшли до відпрацювання
застосування умовних речень у наступних інтерактивних вправах.
Метою завдання, який ми назвали ЯКЩО-ЛАНЦЮЖОК (IF-WILL-

CHAIN), є сформувати у учнів навички використання умовного способу
для реальної умови (1st Conditional). Ця вправа може зайняти 10 хвилин
часу на уроці, і вид інтеракції учнів –  робота в командах, а потім робота
з цілим класом. Учні працюють у 2 командах. Кожна з команд складає
“ланцюжок”, кожна ланка якого по черзі головна або залежна частина
умовного речення першого типу (1st Conditional). Перша ланка надається
вчителем. Наприклад, вчитель каже: “If I don’t search social websites…”,
а учень продовжує: “I’ll study more.” Тоді він звертається до другого учня
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та каже: “If I study more…” Другий учень продовжує: “I will enter university.”
Цей учень починає наступне речення: “If I enter university, I’ll…” і так далі.
Учні працюють суворо-обмежену кількість часу, після чого представляють
свої “ланцюжки” усьому класу. Перемагає та група, що за наданий час
створила більшу кількість ланок, правильно вживши форми умовного
способу. Вчитель слухає “ланцюжки”, підраховує кількість правильних
речень.
Завдання ЯКБИ МІЙ ДРУГ БУВ МЕТЕЛИКОМ (IF MY FRIEND WERE

A BUTTERFLY) має на меті сформувати навички використання умовного
способу для нереальної умови  (2nd Conditional) і потребує 15 хвилин
часу. Вид інтеракції – індивідуальна робота учнів з наступною роботою
з цілим класом. Вчитель звертається до першого учня з питанням, вжитим
у 2nd Conditional, пропонуючи тому уявити свого друга будь-якою істотою
чи предметом і пофантазувати, якими якостями володів би його друг
у незвичному стані. Наприклад, вчитель питає учня: “If your friend were
a butterfly, what would he/she be?” Учень відповідає “If my friend were
a butterfly, she would be red with white dots and she would be very rapid.”
Після того, як учень надав відповідь, йому пропонується поставити подібне
запитання наступному учневі, замінивши “butterfly” на щось інше (a book,
an animal, a song, etc.). Наступний учень відповідає і вигадує нове питання.
Таким чином, робота йде “по ланцюжку”.
В завданні ОБМІН РОЛЯМИ. ЯКБИ Я БУВ ТОБОЮ (EXCHANGING

ROLES. IF I WERE YOU) була поставлена мета сформувати навички
використання умовного способу для нереальної умови (2nd Conditional).
Ця вправа займає 15 хвилин, і учні працюють в командах. Клас ділиться на
команди за принципом “протилежностей”. Це означає, що представники
команд представляють протилежно різні групи людей, наприклад: “молоді
люди – люди похилого віку”, “жителі міста – жителі села”, “жителі теплих –
жителі холодних країн”, “вчені-робітники”, “хлопці-дівчата” і т.д. Між
командами ведеться дискусія з огляду на те, що представники однієї
команди, впевнені у тому, що будучи представниками другої, вони мали
би більше можливостей. Наприклад в дискусії “Workmen (W) vs. Scientists
(S)”, учні могли б сказати, “If I were you, I would be able to do much more
things about the house myself. – But if I were you, I would create things that
make life and manual work easier”.
Усього було розроблено 7 вправ, що були використані протягом 3 уроків.

Це дало можливість експериментально перевірити їх ефективність.
Спостереження за поведінкою учнів та їх реакцією на уроках, побудованих
на основі комунікативної методики, з іграми, дискусіями, показали,

що такі уроки сприймаються більшістю учнів з більшим ентузіазмом
у порівнянні із звичайними уроками. Формування навичок використання
умовного способу за допомогою поданих вправ проходить у учнів
ефективніше (що показали письмові роботи і опитування самих учнів).
Перспективи дослідження – подальша розробка завдань для формування

навичок використання різноманітних граматичних форм на основі
комунікативної методики і активне впровадження їх у практику не тільки в
школах, а і у вищих навчальних закладах.
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ЛІНГВОКУЛЬТУНИЙ ТИПАЖ “АНГЛОМОВНИЙ ДИВАК”

Іленко М.Є. (Харків)
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Анотація: У статті визначено поняття “лінгвокультурний типаж” в межах
лінгвокульторології, лінгвоконцептології та лінгвоперсонології та поняття “дивак”
у російській, українській та англійській мовах; з’ясовані основні лексичні
характеристики типажу “англійський дивак” та розроблена типологія “диваків”.

Ключові слова: англійський дивак, лінгвокультурний типаж, типологія
“диваків”.

Аннотация: Иленко М.Е. Лингвокультурный типаж английский чудак.
В статье  определены понятие “лингвокультурный типаж” в  рамках
лингвокультурологии, лингвоконцептологии и лингвоперсонологии, а также
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понятие “чудак” в русском, украинском и английском языках; выделены лексические
характеристики “английского чудака”, разработана типология “чудаков”.

Ключевые слова: английский чудак, лингвокультурный типаж, типология
“чудаков”.

Summary: Ilenko M.Y. Ligvocultural Type “English Weirdo”. In the article
the concept “lingvocultural type” within lingvocultural, lingvoconceptual and
lingvopersonological studies is defined as well as the concept “weirdo” in Russian,
Ukrainian and English languages; main lexical characteristics of a type “ English weirdo”
are allocated and the typology of “weirdo” is developed.

Key words: English weirdo, lingvocultural type, typology of “weirdoes”.

Актуальність роботи полягає у тому, що з розвитком міжкультурних
комунікацій одним з найбільш приоритетних  завдань сучасного
мовознавства стало лінгвокультурне моделювання мовної свідомості та
комунікативної поведінки. Воно дає змогу краще розуміти англійську
ментальність, показує притаманну британській нації стереотипну оцінку
поведінки людей у різноманітних ситуаціях.
Метою дослідження є вивчення лінгвокультурного типажу “англійський

дивак”. Для досягнення цієї мети були визначені такі завдання:
1) дати визначення поняття “лінгвокультуний типаж” як явище

мовознавства;
2) визначити основні характеристики типажу “англійський дивак”;
3) систематизувати типологію “диваків”.
Об’єктом дослідження є лінгвокультурний типаж “англійський дивак”.

Предметом є лексичні ознаки цього типажу та його типологія.
Практична цінність роботи полягає у можливості ії використання у межах

курсів загального мовознавства, міжкультурної комунікації, у спецкурсах
з лінгвокульторології у вищих навчальних закладах та середніх
спеціалізованих школах з поглибленим вивченням англійської мови.
Робота проводилась у два етапи. На першому, теоретичному, було

висвітлено вже існуючі дослідження мовних особистостей, лінгвокультурних
типажів  як явищ мовознавства  в межах лінгвокультурології ,
лінгвопресонології та лінгвоконцептології. Зокрема, ми спирались на праці
таких відомих лінгвістів та мовознавців, що займалися дослідженнями в
області лінгвокультурології, лінгвоперсонології та лінгвоконцептології, як
В. Гумбольдт, В.І. Карасик та О.А. Ярмахова та ін [1; 2; 5]. Таким чином,
було виявлено, що лінгвокультурний типаж являє собою різновид
лінгвокультурного концепту, змістом якого є узагальнений образ людини
як представника певної соціальної групи у межах лінгвокультури, цей образ

можна визначити, описати, пояснити. Лінгвокультурний типаж може бути
як пов’язаним з дійсно існуючою особистістю, так і із вигаданими
персонажами. Характеристики лінгвокультурого типажу визначаються як
через його дискурсивний прояв, тобто через його мовну поведінку, так і
через його соціальну поведінку в цілому. Це поняття прирівнюють до
узагальнених образів людини як частини культурного соціуму, іміджу,
персонажу, ролі, стереотипу, лінгвокультурного концепту
У практичній частині роботи було проведено вивчення критеріїв

нормальності поведінки британців. Англійський національний характер
суттєво відрізняється від слов’янського, тому потребує роз’яснення.
Англійця стереотипно, але доволі правдиво сприймають як аморфного,
стабільного індивіда, який додержується правил увічливості та етикету, не
виставляє свої почуття і намагається не вразити почуття інших своїми
різкими судженнями. Він характеризується неприйняттям суворого
контролю, що притаманний його соціальній системі [4, с. 197–235]. Він,
хоча і консервативно, але більш лояльно та толерантно відноситься до
проявів дивацтва, не засуджує його. Англієць-дивак сприймається як цілком
нормальна людина, що ексцентрично виглядає чи поводить себе з ціллю
самовираження [3]. На основі цього можна виділити різноманітні відхилення
від норми, які і сприймаються людьми як “дивацтво”. Люди поводяться
дивно з різних причин. Іноді певні види ексцентричності є симптомами
психічного захворювання. Іноді ексцентричність носить навмисний
характер. Наприклад, деякі комедійні актори поводяться незвичайно навіть
поза сценою для того, щоб підтримати свій імідж веселої людини серед
глядачів. Деякі діячі мистецтва, наприклад, Сальвадор Далі, свідомо
обирають ексцентричний стиль життя для того, щоб закріпити у свідомості
людей поширену ідею про тісний взаємозв’язок креативності людини з її
божевіллям. Спортсмени часто поводяться більш агресивно, бо це частина
їх іміджу “крутих хлопців”. У більшості випадків так звані диваки, або
ексцентричні люди, поводяться так, тому що просто не приділяють уваги
думці оточуючих та соціальним протоколам та традиціям [7]. Дуже
важливим у цьому перекладі статті “ексцентричність” з електронної
енциклопедії Wikipedia є те, що вона розрізняє ексцентричність заради
власної втіхи та ексцентричність заради реакції оточуючих.
У статті “Дурень як соціальний тип” О.Клапп виділяє три основні

характеристики дурнів: 1) вкрай перебільшена чи очевидна нестача певних
якостей поведінки; 2) слабкість чи безвідповідальність; 3) порушення
прийнятих правил поведінки, але не моральних норм. Згідно цим трьом
ознакам він виділяє такі 10 типів дурнів : 1) клоун; 2) пустун; 3) шибайголова;
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4) незграба; 5) каліка; 6) простак ; 7) слабкий ; 8) посміховисько; 9) пихатий;
10) карикатурний герой [6, с. 157–162].
На основі робіт А.В. Крюкова, М.В. Міроненка, В.І. Карасика та

О.А. Ярмахової ми виділили такі типи  “диваків”:
1) інтелектуал, який у силу фокусування на навчанні чи сучасних

технологіях зовсім не вміє поводитись у соціумі, тому діє незграбно та
сприймається оточуючими нормальними людьми як дивак;

2) звичайна людина, яка має якусь незвичайну звичку, хобі чи інтерес та
яка ні за що не поступиться незвичайності незалежно від думки про це
оточуючих її людей;

3) людина, яка свідомо порушує прийняті та сталі моделі поведінки
людей у соціумі лише для того, щоб привернути увагу до себе чи своєї
діяльності, створити певний імідж чи просто викликати певну реакцію на
свої дії серед оточуючих;

4) скритна людина-інтроверт, яка не може бути адекватно сприйнятою
іншими людьми, так як ні з ким не ділиться своїми роздумами, ідеями чи
намірами. Така поведінка може викликати не тільки здивування з боку
оточуючий, але і поставити під сумнів психічну адекватність цієї людини.
Але до якої групи дивак не належав би, у англомовній культурі він, на

відміну від слов’янської, буде сприйматися як безпечна для оточуючих
людина.
Також у практичній частині роботи було проаналізовано основні

лексичні одиниці, що вказують на концепт дивацтва. Було виділено, що
різні напрями відхилення диваків від норми позначаються тими чи іншими
лексемами. На незвичайну поведінку найчастіше будуть вказувати такі
лексичні одиниці, як “eccentric”, “odd”, “bizarre”, “erratic” (має конотативне
значення близькості до психічної патології), “madcap” (має відтінок
відчайдушного, але безпечного ентузіаста). “Еccentric” також виражає
невідповідність поведінки людини стереотипам, пов’язаним з віком чи
статтю. Для позначення по-дивному сильного захоплення чимось носії
англійської мови найвірогідніше використають слова “freak”, “quaint”.
Негативне сприйняття чиїхось політичних поглядів передають найчастіше
лексеми “erratic”, “loony”, “dotty”, дві останні з яких є менш категоричними
за першу. Людину чи її дії, які є незрозумілими для інших чи провокують
сміх, описують словами “weird”(з відтінком іронії), “loony” (трохи виражена
негативна конотація) чи “zany”(найбільш часто вживається для позначення
потішності).
Перспективи подальшого розвитку порушеної проблематики полягають

у  продовженні та вдосконаленні методів дослідження та систематизації

різних типів лінгвокультурного типажу “англійський дивак”, який є
нестабільним та постійно змінюється, так як з плином процесу глобалізації
та інтеграції культур змінюються і критерії дивацтва та норми у свідомості
сучаної людини.
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ПОЛІКОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ

Капустенко Г.В. (Харків)
Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Шевченко І.С.

Анотація: У роботі схарактеризовано полікодову природу дискурсу кіно,
встановлено основні різносеміотичні засоби, що втілюють стратегії і тактики
сучасного англомовного кінодіскурсу: вербальні й невербальні коди, кінокоди.

Ключові слова: вербальні й невербальні коди, дискурс, кінокоди, полікодові
засоби.

Аннотация:  Капустенко А.В.  Поликодовые  характеристики
англоязычного дискурса. В роботе охарактеризована поликодовая природа
дискурса кино, установлены основные разносемиотические средства,
воплощающие стратеии и тактики современного англоязычного кинодискурса:
вербальные и невербальные коды, кинокоды.

Ключевые слова: вербальные и невербальные коды, дискурс, кинокоды,
поликодовые средства.
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Summary: Kapustenko A.V. Polycode Characteristics of the English
Discourse. The article characterizes the polycode nature of the English cinema discourse
and states the main heterosemiotic codes which realize strategies and tactics of modern
English cinema discourse: verbal and nonverbal codes, cinematic codes.

Key words: cinematic codes, discourse, polycode means, verbal and nonverbal
codes.

Сучасна лінгвістика характеризується антропоцентричністю та
функціональною спрямованістю, вона зорієнтована на аналіз структури
та організації комунікативної взаємодії, вивчення дискурсу та його
властивостей,  що набуває особливої актуальності  у новому
комунікативному середовищі – кінодискурсі.
Дискурсивна проблематика, зокрема, полікодові характеристики

дискурсу як найважливіші структурно-організаційні властивості
мовленнєвої взаємодії ,  привертають увагу дослідників різних
комунікативно-орієнтованих лінгвістичних дисциплін. З точки зору
комунікативно-дискурсивного підходу, полікодовість визнається одним з
найважливіших властивостей тексту і дискурсу [7], системою загальних
вербальних і невербальних знаків, однак в теоретичному і практичному
плані питання про сутність полікодовості дискурсу залишається недостатньо
вивченим.
Дослідження цієї проблематики отримують новий імпульс із

зростанням ролі кіно в сучасному суспільстві, коли увага лінгвістів
фокусується на новому об’єкті аналізу – кінодискурсі [1; 6] (“медіатексті”
[5]), де сполучення вербального коду з невербальними і специфічними
кінокодами відкриває широкі можливості вивчення впливового потенціалу
полікодовості тексту й дискурсу.
Сказане зумовлює мету нашого дослідження – визначення полікодових

характеристик англомовного кінодискурсу.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні

завдання:
• систематизувати наукові уявлення про дискурс і кінодискурс;
• встановити особливості полікодовості сучасного англомовного

кінодискурсу шляхом опису його різних кодів і їх взаємодії.
Об’єктом дослідження обрані вербальні та невербальні, в тому числі

кінокодові, засоби реалізації полікодового англомовного кінодискурсу.
Предметом дослідження є взаємодія вербального, невербального та

аудіо-візуального кодів полікодового англомовного кінодискурсу в ракурсі
лінгвопрагматики.
Матеріалом для дослідження послужили фрагменти сучасного

англомовного кінодискурсу, отримані методом суцільної вибірки із скрипту
2 серій кінофільму “Знайомтеся, Джо Блек”.
Теоретичною базою роботи служать теорія мовленнєвої діяльності,

лінгвоконфліктологія, теорія аргументації, теорія дискурсу. Використання
відповідних методів дослідження діалогічного кінодискурсу дозволив
виявити специфіку його реалізації різними семіотичними кодами: вербально
та / або невербально, в тому числі кінематографічними кодами.
Ще у 1974 році харківські дослідники Г.В. Ейгер та Л. Юхт запровадили

поняття “полікодового тексту” як члену опозиції моно- і полікодові тексти.
“До полікодових текстів у широкому сміслі слова повинні бути віднесені
випадки поєднання природномовногого коду з якоюсь іншою семіотичною
системою (зображення, музика тощо)” [2, с. 107]. Термін “полікодовий текст”,
слідом за В.Є. Чернявською, І.С. Шевченко та іншими, розуміємо як текст
складної семіотичної природи, що представляє поєднання вербального тексту
в усній чи письмовій формі, зображення, а також знаків іншої природи [7, с.
90–92]. Полікодові тексти розрізняються за кількістю взаємодіючих знакових
систем. Серед найбільш складних –мюзикли, особливо кінематографічні, –
“дуже складні синкретичні явища, що поєднують цілий ряд аудіальних і
візуальних семіотичних засобів” [8, с. 321].
У нашій роботі кінодискурс, слідом за І. Лавриненко [3] визначається як

полікодовое когнітивно-комунікативне утворення, поєднання різних
семіотичних одиниць в їх нерозривній єдності, яке характеризується
зв’язністю, цілісністю, завершеністю, адресатністю. Кінодискурс
виражається за допомогою вербальних, невербальних знаків, в тому числі
кінематографічних кодів згідно із задумом колективного автора; він
зафіксований на матеріальному носії і призначений для відтворення на
екрані і аудіовізуального сприйняття глядачами.
Полікодовість дискурсу полягає у його складній семіотичній природі,

що представляє поєднання вербального тексту в усній чи письмовій формі,
зображення, а також знаків іншої природи. Полікодові (гетерогенні) тексти
й дискурси відрізняются від креолізованих, фактура яких складається лише
з двох негомогенних частин (вербальної і невербальної). Серед полікодових
текстів кіно належить до найбільш складних з огляду на кількість
взаємодіючих знакових систем.
Якісні та кількісні відмінності в англомовному кінодискурсі

в кооперативних і конфліктних ситуаціях виявляються в різному
використанні семіотичних кодів та їх поєднань. До засобів реалізації
полікодового кінодискурсу відносяться вербальні, невербальні та кінокодові
засоби. Серед невербальних виділяються кінесичні, проксемічні,
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просодичні, а кінематографічні коди включають одиниці композиції
кінорозповіді – кадр, кінофрази, оповідання, сюжет, монтаж, ракурс, світло,
план, а також музику і шуми.
Дискурс кіно як єдність різносеміотичних кодів має кілька конфігурацій,

це поєднання: (1) вербальних + невербальних засобів, (2) вербальних +
кінокодових засобів, (3) вербальних + невербальних+ кінокодових засобів.
Наприклад, по-перше, вербальні й невербальні коди утворюють спільний
мовленнєвий обмін:

PARRISH: Does she know where she is going?
@ Джо не відповідає @                       (Meet Joe Black 1955)
По-друге, вербальні засоби супроводжуються специфічними

кінокодами у межах одного обміну:
SUSAN:   Good morning Dad
PARRISH: Hi honey
ALLISON:I am Alison, you are honey
@ камера наближається до кожного по черзі @
SUSAN:  [[ Drew called from AStar                     (Meet Joe Black 52–55)
По-третє, вербальні засоби можуть супроводжуватися невербальними

(кінетичними) та специфічними кінокодами – зміною фокусу кадру
у межах одного обміну: Джо явно дає зрозуміти, що розмова закінчена,
використавши експліцитне закінчення мовного вкладу (подяка) і посиливши
його кінетичної складової (відводіть погляд), що правильно розуміє офіціант,
який відповідає формулою ввічливості і йде (зміна кадру):

WAITER: Can I get you anything, sir?
JOE: Do you have any peanut butter?
WAITER: I do not think so, sir
JOE: @ відводить погляд @ Thank you, anyway.
WAITER: @ йде з кадру @ You are welcome (Meet Joe Black 2190–2194)
Вербальна основа кінодискурсу – кінотекст є складною семіотичною

структурою серед інших полікодових текстів. До його складу входять:
лінгвістична та нелінгвістична семіотичні системи, де перша представлена
двома складовими: письмовою (титри й написи, які є частиною світу речей
фільму) та усною (звучить мова акторів, закадровий текст, пісня
і т.д.), а друга включає звукову частину (природничі та технічні шуми,
музика), відеоряд (образи персонажів, рухи персонажів, пейзаж, інтер’єр,
реквізит, спецефекти). Всі ці елементи особливим чином організовані і
знаходяться в нерозривній єдності.
Якщо вербаліка та невербаліка описана в науковій літературі,

то кінематографічні коди тільки починають досліджуватись: в нашому

матеріалі це одиниці композиції кінорозповіді – кадр, кінофрази, оповідання,
сюжет, монтаж, ракурс, світло, план [5, с. 53]. Кінокоди посилюють вплив
фільму на глядача, а музика детермінує афективний тон, підкреслює емоцію
і дію, є сполучною ланкою між фільмом і глядачем.
Зокрема, кадр визнається дослідниками структурно значущою

одиницею кінотексту, як “основний носій значень кіномови” [4].
Послідовність кадрів утворює кінофрази. Якщо елементи кінофрази
(кадри) пов’язані між собою різноманітними функціональними зв’язками,
то межа кінофрази просто примикає до наступної, утворюючи відчуття
паузи. Примикання кінофрази утворює оповідання, а їх функціональна
організація – сюжет [4]. Одиниці кінотексту за зростанням можна
представити як:

Кадр → кінофрази → розповідь → сюжет
Відповідно до теорії монтажу С. Ейзенштейна, кіносмисл виникає

в результаті членування реальності кінематографічними засобами –
освітлення, ракурс, плани зйомки, рух камери – і “перемонтажа” отриманих
елементів в новому порядку. Кіномонтаж – синтетичний спосіб
виробництва смислів; його базовим алгоритмом є таке зіставлення двох
елементів, при якому на підставі їх формальних властивостей виникає “третій
елемент”, що якісно перевершує обидва вихідних. Цей алгоритм наскільки
вербальний, настільки й візуальний (принцип внутрікадрового
і міжкадрового монтажу). З цих “третіх елементів”, розташованих
у монтажних стиках того, що ми бачимо, складається динамічний,
кінематографічний текстуальний зміст фільму, тож  монтаж – “не сума
двох кадрів, а їх злиття в складному смисловому єдності вищого рівня” [4].
В ході монтажу та операцій, що здійснюються з матеріалом кіно (зворотна,
прискорена, уповільнена зйомка, наплив, експозиція тощо) змінюється
природна реальність [4]. Ці принципово важливі для авторської концепції
спотворення грають роль семантичної динамізації, тобто наповнюють
значенням предмети реального світу.
Музика, шуми і мовлення виконують у фільмі кожен свою функцію.

Мовлення розповідає нам про думки і почуття героїв, музика (лірична /
тривожна) покликана емоційно налаштувати глядача на потрібну хвилю,
шуми дають характеристику простору, де розгортається дія [4, с. 138].
Особливість полікодовості кінодискурсу в тому, що окремі кадри

володіють лише потенційним смислом. Тільки завдяки монтажу об’єкти
розташовуються в необхідному смисловому контексті, між ними
вибудовуються складні семантичні зв’язки, формується їх образно-смислова
єдність. У ході монтажу та операцій, що здійснюються автором з матеріалом
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кіно, змінюється природна реальність, що слугує семантичною динамізацією,
тобто наповнює значенням предмети реального світу.
Зроблені висновки дослідження відкривають перспективи для

подальшого вивчення проблем дискурсу, його стратегій і тактик, розробки
проблем кінодискурсу в міжкультурному аспекті.
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Анотація: У статті розкрита міжмовна ідіоматичність фразеологічних одиниць
із компонентом-зоонімом та з’ясовані особливості функціонування останніх
в англійській та українській мовах. Зіставлена роль образів собаки та коня
у формуванні фразеологізмів в англійській та українській мовах.

Ключові слова: зоонім, міжмовна ідіоматичність, фразеологічна одиниця.

Аннотация: Каракозова  Д .А. Межъязыковая  идиоматичность
фразеологизмов-зоонимов. В статье раскрыта межъязыковая идиоматичность
фразеологических единиц с компонентом-зоонимом и выявлены особенности
функционирования последних в английском и украинском языках. Сопоставлена
роль образов собаки и коня в формировании фразеологизмов в английском
и украинском языках.

Ключевые слова: зооним, межъязыковая идиоматичность, фразеологическая
единица.

Summary: Кarakozova D.A. Interlingual idiomaticity of phraseological units
with an animalistic nomination. This article considers interlingual idiomaticity of
phraseological units with an animalistic nomination as its component. The specificity
of their functioning in English and Ukrainian is brought to light. The role of the images
of a horse and a dog in the process of English and Ukrainian phraseologisms formation
is compared.

Key words: interlingual idiomaticity, phraseological unit, phraseological unit with
an animalistic nomination as its component.

Статтю присвячено вивченню міжмовної ідіоматичності фразеологізмів
із компонентом-зоонімом в англійській та українській мовах. Питання
переносного значення назв тварин, у тому разі, у складі фразеологізмів,
розглядалися й раніше, але переважно в межах традиційної семантики
з акцентом на типові конотації [5, с. 72], номінативно-прагматичні
особливості [5, с. 72], фразеологічну активність [5, с. 73], регіональну
варіативність [5, с. 73], особливості перекладу [5, с. 73]. Хоча фразеологізми-
зооніми англійської мови вже були об’єктом дослідження [1], однак
у зіставному аспекті їх ще не було розглянуто. В цьому і полягає новизна
дослідження. Актуальність порушеної у ній проблематики визначається
особливим значенням фразеологізмів із зооморфічним компонентом
у порівнюваних мовах, адже ці одиниці виступають експонентом
культурного знання, через який здійснюється взаємодія мовної і культурної
семантики.
Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці сучасної англійської

мови, що містять у своєму складі зоонім, а предметом вивчення є специфіка
відбиття в їхній семантиці мовної картини світу, наявної у свідомості носіїв
англійської та української мов.
Метою цього дослідження є з’ясувати особливості семантики

фразеологізмів-зоонімів в англійській та українській мовах; визначити,
як воно зумовлено лінгвокультурними особливостями та стереотипним
баченням світу носіїв української та англійської мови.
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У дібраному з 8 словників масиві з 234 експресивно-оцінних
фразеологічних одиниць можна виділити фразеологізми, утворені шляхом
метафоричного переносу на основі назви тварини, що служать для образної
характеристики людини. Зоологічні номінації, вживані у переносному
значенні (відносно до характеристики людини) називають “зооморфізмами”
[5, с. 23]., наприклад tiger  – “небезпечний противник, сильний гравець”;
shark  – “шулер; чиновник митниці; кишеньковий злодій” [6, с. 90].
Фразеологія відображає довготривалий процес розвитку культури

народу, фіксує та передає від покоління до покоління культурні настанови
та стереотипи, кодує культурну інформацію та акумулює знання як про
саму людину, її відношення до навколишнього світу, так і про сам
навколишній світ. Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни у лексичній
системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних
людиною (нових) сторін дійсності. У багатьох випадках такі одиниці
є єдиними номінаціями предметів, властивостей, процесів, становищ,
ситуацій і т.д. Утворення фразеологізмів послабляє суперечність між
потребою мислення та обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих
випадках, коли фразеологізм має лексичний синонім, вони звичайно,
розрізнюються у стилістичному відношенні. Фразеологія – це скарбниця
мови [4, с. 67]. У фразеологізмах знаходить відбиття історії народу,
своєрідність його культури та побуту.
Ідіоматичність – це семантична характеристика фразеологічних

одиниць, яка полягає в неможливості вивести значення цілого мовного
утворення із сукупності значень частин, які входять до його складу. Ідіома
синонімізується з таким терміном, як фразеологічне зрощення [2, с. 44].
Фразеологічні одиниці, незважаючи на свою структурну роздільну
оформленість і відповідність структурних моделей побудови граматичним
моделям вільних словосполучень і речень, відрізняються від останніх
семантичною цілісністю, своєрідністю значення цілого, порівняно
зі значенням складових частин, що виникає як результат їх повного
або часткового переосмислення. Такими, наприклад, є фразеологічні
одиниці carry the guns –  “бути добре підготовленим, достатньо
кваліфікованим”, be off one’s nut –  “втратити розум” та багато інших.
При зіставленні фразеологізмів англійських та українських текстів

спостерігаються випадки, коли фразеологічні одиниці відрізняються різною
образністю. У цьому випадку має місце частковий лексичний еквівалент,
наприклад: “Grandpapa was quite surprised, and said,  That feller! Why,
I didn’t think he could say boo to a goose! – “Дід страшенно здивувався
і сказав: “Отой? А я гадав, що він і мухи не зачепить” [4, с. 72].

Особливості національної  специфіки семантичної  структури
лексичних одиниць виявляються під час міжмовного зіставного аналізу
етноконцептів – фрагментів знання про світ, обсяг яких є спільним
для більшості мовців та зрозумілий усім носіям мови [5, с. 136].
Порівняння людини з твариною в сучасних англійській і українській мовах
ґрунтується як на об’єктивному досвіді спостереження і контактів
з тваринами, так і на інтерпретованих культурою уявленнях, найдавніші
з яких є відлунням тотемного вірування в перехід якостей тварини
до людини внаслідок взаємодії. В етнокультурах різних народів
фразеологізми,  що містять назви тварин,  – це, в  першу чергу,
висловлювання про людину, її духовні і соціальні риси.
Порівняймо роль еквівалентних зоономінацій у фразеологічних

одиницях української та англійської мов. Так, зоонім свиня має негативне
забарвлення в обох мовах, про що свідчать наступні ряди фразеологізмів
в українській та англійській мовах: укр. підкладати свиню – “влаштовувати
комусь неприємності”; як свиня в апельсинах – “зовсім не розуміти суті
проблеми”; брудний, як свиня – “дуже брудний”; свинський –  “хамський”
[6, с. 23]; англ. pig   – “брудна, неохайна людина”; a bush pig –  “некрасива,
неприємна жінка”; to pig out – “переїдати”; a pig head  – “людина,
яка неохоче йде на компроміс”; to make a pig of oneself – “надмірно
споживати їжу” [6, с. 28] .
Одні й ті самі тварини можуть відігравати неоднакову роль у житті

різних етносів і оцінюватися ними по-різному. Так, єнот для українців –
маловідома тварина, і тому на базі слова єнот в українській мові не
виникли зооморфізми. Для американців, навпаки, єнот – добре відома
тварина, і на базі зоосемізма racoon та його скороченого варіанту coon
в американському варіанті англійської мови виникли зооморфізми old
coon – “хитрун, пройдоха”; gone coon – “пропаща людина” [5, с. 89].
Таким  чином,  результати зіставного аналізу англомовних

та україномовних фразеологічних одиниць з анамалістичним компонентом
свідчать про те, що творення певного образу, акцентуація якості,
інтенсивності дії чи процесу в порівнюваних мовах іде у подібних, суміжних
напрямках, але нерідко базується на відмінних елементах.
Перспективи подальшого розвитку теми полягають у дослідженні

фразеологізмів-зоонімів та їх міжмовної ідіоматичності у перекладацькому
аспекті, адже це дозволяє полегшити вивчення англійської мови українцям
і навпаки.
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ІСТОРИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ
ІНХОАТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ
У АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Колісник Н.М. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Матюхіна Ю.В.

Анотація: Стаття присвячена вивченню поняття фатичної метакомунікації, її
суті та функціїям в дискурсі, розгляду історичного варіювання інхоативних
висловлень у англомовному дискурсі у ХІХ–ХХ століттях.

Ключеві слова: дискурс, діахронічне варіювання, інхоативні висловлення,
метадискурс, мовленнєвий етикет, фатична метакомунікація, фатична функція,
фатичний метадискурс.

Аннотация: Колесник Н.М. Историческое варьирование инхоативных
высказываний в англоязычном дискурсе.
Статья посвящена изучению понятия фатической метакоммуникации, ее

сущности и функциям в дискурсе; рассмотрению исторического варьирования
инхоативних высказываний в англоязычном дискурсе в XIX–ХХ веках.

Ключевые слова: диахроническое варьирование, дискурс, инхоативные
высказывания, метадискурс, речевой этикет, фатическая метакоммуникация,
фатическая функция, фатический метадискурс.

Summary: Kolisnyk N.M. Historical Variation of Inhoative Verbal Means in
the English-speaking Discourse. The article deals with the study of the concept of
phatic metacommunication, its nature and function in the discourse, the review of the
historical variation of inhoative verbal means in the English-speaking discourse in the
nineteenth and twentieth centuries.

Key words: diachronic variation, discourse, inhoative verbal means, metadiscourse,
phatic function, phatic metacommunication, phatic metadiscourse, speech etiquette.

Фатичне спілкування неодноразово розглядали лінгвісти, соціолінгвісти,
прагмалінгвісти: Р.О. Якобсон, Н.Д. Артюнова, Т.Г. Винокур  та ін.
Досліджувалася сутність та специфіка фатичної комунікації, Ії місце
всередині людської когнітивної та емоційної діяльності.
Актуальність дослідження обумовлена зацікавленістю та необхідністю

у дослідженні фатичної комунікації, яка є невід’ємною часткою комунікації
в цілому.
Метою даної статті є виявлення та загальні характеристики інхоативних

висловлень, які використовуються у фатичній метакомунікації, а також
їх походження та історичне варіювання.
Наукова новизна статті полягає в спробі побудови класифікації

інхоативних висловлювань, а також розгляду їх діахронічного варіювання
у XІX–XX ст..
Об’єктом дослідження є англійський фатичний метадискурс як втілення

фатичної метакомунікації, а також його система і структура.
Предметом роботи є інхоативні висловлення та їх варіювання

у англомовному дискурсі.
Щоб функціонувати як єдине ціле, суспільство встановило

стандартизовані норми соціальної поведінки індивідів. Такими нормами
є етикет – система правил зовнішньої культури людини, її поведінки,
пристойності, гарного тону, тощо. У суспільстві він функціонує у двох
основних формах поведінки: мовленнєвої і немовленнєвої. Якщо етикет
як встановлений у суспільстві набір правил регулює зовнішню поведінку
людей у відповідності із соціальними вимогами, то мовленнєвий етикет
визначається як правила, що регулюють саме мовленнєву поведінку [4].
Мовленнєвий етикет висуває перед людьми, що спілкуються, певні вимоги.
Їх розмова має бути ввічливою, статичною, пристойною, а самі комуніканти
мають виявляти один до одного уважність і чемність. Отже, мовленнєвий
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етикет – мікросистема національно специфічних, стійких формул
спілкування, що використовуються для встановлення сприятливого
контакту між людьми, регулювання їх взаємин на основі принципу
ввічливості.
На основі мовленнєвого етикету виділяють шість головних функцій

мови: контактна (фатична), конотативна, регулятивна, імперативна,
апелятивна та емотивна [5]. Фатична функція вважається однією із
найважливіших  функцій, що має на увазі увесь процес спілкування і означає
“повідомлення, які призначаються для того, щоб встановити, а потім або
продовжити, або перервати повідомлення, тобто перевірити канал зв’язку,
а також для того щоб, привернути увагу співрозмовника і утримати його
в разі потреби” [6]. Фатична функція мови реалізується у фатичній
комунікації (дослівно – беззмістовна, пуста) [1], що представляє собою
обмін неінформативними з погляду реальної комунікації повідомленнями,
які виконують важливу етикетну функцію, “своєрідна мовна гра, яку
зобов’язані підтримувати члени суспільства, дотримуючись етикетних
настанов”.
Б. Малиновський зводить розуміння фатичної комунікації до терміну

“фатичне спілкування”, яке називає таким різновидом мови, яка
“відображає…закладене в самій природі людини прагнення до створення
“уз спільності” між людьми” і часто виглядає як простий обмін словами [8].
Роль фатичного спілкування дійсно велика: “з одного боку, воно знімає
стреси, дає “погладжування” (неінформативне, а в загальноприйнятому
розумінні цього слова, спілкування, налаштовує співрозмовника на акт
комунікації) [5], з іншого боку воно ритуально означає, що ми вступили
в контакт і тепер можемо поговорити по суті.
Фатична комунікація нерозривно пов’язана з  фатичною

метакомунікацією, що розуміється як вступ у розмову, яка має на меті сам
факт спілкування. Це неінформативне спілкування, тобто не таке, що має
на меті повідомити щось життєво важливе [2]. Саме під час фатичної
метакомунікації реалізується зачин розмов, задаються стереотипні
запитання про життя, сім’ю, справи, здоров’я та надаються стримані
відповіді. Характер цих запитань і відповідей умовний, але для встановлення
контакту, підтримання розмови вони дуже важливі.
Саме система ритуалів і відповідних реплік та словесних формул, які

були вироблені суспільством людей, обслуговують потребу встановлення
контакту і підтримання доброзичливої тональності  спілкування.
Використання стандартних мовленнєвих формул допомагає
співрозмовникам встановити контакт, налагодити взаєморозуміння,

створити сприятливу психологічну обстановку, підтримати спілкування
в певній тональності відповідно до соціальних ролей його учасників.
Мовленнєві  формули представлені  спеціалізованими та

неспеціалізованими вербальними та невербальними засобами. До
спеціалізованих вербальних засобів належать стереотипні, клішовані
конструкції, які іменують формулами і формульними (усталеними)
виразами [7], соціальними формулами [3] і формулами, що структурують
дискурс.
У широкому сенсі дискурс являє собою складну єдність мовної практики

і екстралінґвальних факторів, необхідних для розуміння тексту, тобто дає
уявлення про учасників комунікації, їхні установки і цілі, умови вироблення
і сприйняття повідомлення. Існування дискурсу об’єктивно передбачає
наявність метадискурсу, який розуміють як ввічливе, коректне вживання
мови, порівнюючи його з культурою мови. Провідною сутністю фатичного
метадискурсу є інтенціональність, метою – спілкування на противагу
повідомленням.
Серед спеціалізованих вербальних засобів фатичної метакомунікації

виділяємо наступні формули:
1. Вітання з дейктичниим компонентом – good morning/day/evening.
He brought her a cake at the refreshment-booth, and set her on a seat. A

man hailed him.
“Good morning, Tom. That thine, then?”-and the bearded farmer jerked

his head at Anna.
“Ay,” said Brangwen, deprecating.
“I did-na know tha’d one that old.”
“No, it’s my missis’s.”
“Oh, that’s it!” And the man looked at Anna as if she were some odd little

cattle. She glowered with black eyes.               (“The Rainbow”, D. H. Lawrence)
Англійські привітання Good morning/ Good afternoon/ Good day/ Good

evening/ Good night використовувалися для привітання, починаючи
з середини XV століття [9]. В наш час такі формули мають відтінок
формальності і більшою мірою характерні для офіційного стиля
спілкування. Їх менш формальним варіантом є усічені формули ‘Morning,
‘Afternoon, ‘Evening, які вживаються в неформальній обстановці і часто
супроводжуються ім’ям адресата:

And soon it was the custom for the passerby to sing out: “How are ter,
Tom? Well, my lady!” or else, “Mornin’, Tom, mornin’, my Lass!” or else,
“You’re off together then?” or else, “You’re lookin’ rarely, you two.”

                                                                    (“The Rainbow”, D. H. Lawrence)
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У XIX–XX ст. вітання з дейктичним компонентом Good morning/
afternoon /day/ evening/ night функціонують в офіційних і неофіційних
ситуаціях спілкування, які відносять до літературно-розмовного шару
лексики, що робить їх маловживаними у мові молоді.

2. Вітання-вигуки – hallo, hullo, hi.
Suddenly there came a violent thud against the door of the parlour,

a sharp cry, and then – silence.
“Hul-lo!” said Teddy Henfrey.
“Hul-lo!” from the Tap.
Mr. Hall took things in slowly but surely. “That ain t̀ right,” he said, and

came round from behind the bar towards the parlour door.
                                                                   (“The Invisible Man”, H. G. Wells)
Hello є варіацією hallo, holl, що походить від давньоверхньонімецьких

слів halâ, holâ (Old High German), які використовувалися для зазивання,
а особливо привернення уваги перевізника. Еволюцію Hello також
пов’язують з ранньою формою holla, що має французьке походження [10]
і приблизно перекладається як “Гей там!”.
В кінці цього періоду в фатичному метадискурсі відзначається значне

число похідних форм, в основному зниженого регістру: Hi; Hiya; Hi to
you; Hey.

3. Вітання-усвідомлення у справах – How are you? How do you do?
Then I saw they were the curate, Mr. Galloway, and Lord George Kemp.

I fancied that the curate shook my hand with constraint.
“How are you? I just came in to return some books that Mr. Driffield had

lent me and Mrs. Driffield very kindly asked me to stay to tea.”
I felt rather than saw the quizzical look that Driffield gave him. He said

something about the mammon of unrighteousness, which I recognized as a
quotation, but did not gather the sense of Mr. Galloway laughed.

       (“Cakes and Ale or The Skeleton in The Cupboard”,
W. Somerset Maugham)

Збереглися різні варіації How do you, що датуються XVI–XVIII
століттями, такі як  how-do-ye, howedye, howdie, how de та інші. Але з часом
відбулися поступові зміни щодо використання цієї фрази, за допомогою
How do you люди дізнавалися про здоров’я людини, що згодом у 18 столітті
перетворилося на загальновживане привітання. Сучасними формами
є How do you та How are you, відповідь на які не є обов’язковою.
До середини XIX ст. інхоатив How do you do? завершує процес

десемантизації і стає так званим прагматикалізованим засобом –
мовленнєвим стереотипом. Супутня (буквальна) ілокуція запитання

практично не проявляється в мовленнєвому спілкуванні. Стереотипною,
відповідною нормі етикету цього періоду мовною реакцією адресата
виступає, як правило, “повернення” цього ж ходу адресанту.
У літературі початку ХХ століття використання формул усвідомлень

про справи в дієслівній формі Continuous з how – How is it holding up?
є характерними для розмовного спілкування знайомих людей в неофіційних
ситуаціях встановлення контакту.
До неспеціалізованих вербальних засобів належать запитання,

запрошення, компліменти, що виконують функції фатичної метакомунікації
лише у відповідних контекстах і ситуаціях, наприклад, комплімент з приводу
зовнішності, в якому похвала служить засобом зміцнення сформованих
відносин:

I shouted to my aunt and came downstairs, a pink spot from the excitement
of seeing me on each of her withered cheeks, and threw her thin old arms
around my neck. She said all the right things.

“How you’ve grown!” and “Good gracious me, you’ll be getting a
moustache soon!”

       (“Cakes and Ale or The Skeleton in The Cupboard”,
W. Somerset Maugham)

До спеціалізованих невербальних засобів мови можна віднести тактильні
рухи, що включають в себе рукостискання, поплескування по спині або
плечу, дотики, поцілунки, просторові рухи – орієнтація та дистанція
у спілкуванні, міміка та жести. Роль невербальних компонентів дуже велика,
тому що вони є тими комунікативними важелями, за допомогою яких
експліцитно або імпліцитно можливо керувати усім комунікативним
процесом.
Отже,  проведене дослідження допомогло виявити загальні

характеристики інхоативних висловлень, які використовуються у фатичній
метакомунікації, їх походження та історичне варіювання.
Перспективою роботи  є її використання в якості додаткового матеріалу

для подальшого вивчення.

Література
1. Білоус М. Фатичне спілкування українців / М. Білоус // Мова
і культура нації : зб. статей. – Львів, 1991. – С. 20. 2. Винокур Т.Г.
Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения / Т.Г. Вино-
кур. – М. : Наука, 1993. – 171 с. 3. Медведева Л.М. Английская
прагматика в пословицах, поговорках, идиомах и изречениях : учеб.
пособие / Л.М. Медведева. – К. : Изд-во при Киев.ун-те, 1990. –
240 с. 4. Стельмахович М.Г. Мовний етикет / М.Г. Стельмахович //

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

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


7776

Культура слова. – К., 1981. – Вип. 20. 5. Формановская Н.И. Социаль-
но-культурная сущность речевого этикета / Н.И. Формановская //
Московский лингвистический журнал. – 2003. – Т.7,  № 2. – С. 9–20.
6. Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуника-
ции / Р.О. Якобсон // Избранные работы. – М. : Прогресс, 1985. –
С. 319–330. 7. Anscombre J-C. Speech Act Verbs. Linguistic Action Verbs
and Delocutivity / Anscombre J-C., Letoublon F., Pierott A. // Verschueren
J. (ed.) Linguistic Action: Some Empirical-Conceptual Studies. – Norwood,
NJ : Ablex, 1987. – P. 45–69. 8. Malinowski B. Phatic communion /
B. Malinowski // Communication in face-to-face interaction. –
Harmondsworth. – 1972. – P. 146–152. 9. New Webster’s Dictionary and
Thesaurus of the English language. –  Danbury, CT: Lexicon Publications,
Inc., 1993. – 1149 p. 10. Oxford Dictionary of English, Oxford University
Press, 2003.

УДК 821.111О. Уайльд 1\7.08

КОМІЧНЕ ТА ЙОГО ВИДИ
У ТВОРАХ ОСКАРА УАЙЛЬДА

Кочерга К.С. (Харків)
Науковий керівник: викл. Новікова Є.С.

Анотація: Стаття представляє огляд та комплексний аналіз поняття “комічне”
та його різновидів “іронії” та “парадоксу”, була визначена їх роль у створенні
комічного ефекту. Застосовуючи когнітивні підходи, були досліджені мовні засоби
та прийоми вираження комічного в комедії Оскара Уайльда “Lady Windermere’s
fan”.

Ключові слова: вербалізація, іронія, когнітивний підхід, комічне, комічний
ефект, мовні засоби, парадокс.

Аннотация: Кочерга К. С. Комическое и его виды в произведениях Оскара
Уайльда. Статья представляет обзор и комплексный анализ понятия “комическое”
и его разновидностей “иронии” и “парадокса”, была определена их роль в создании
комического эффекта. Применяя когнитивные подходы, были исследованы речевые
способы и приемы выражения комического в комедии Оскара Уайльда “Lady
Windermere’s fan”.

Ключевые слова: вербализация, ирония, когнитивный подход, комическое,
комический эффект, парадокс, языковые средства.

Summary: Kocherga K. S. The Comic and Its Types in the Works by Oscar
Wilde. The following article gives the review and complex analysis of the term “the
comic” and its types “irony” and “paradox”, their role in creation of the comic effect

was determined. Using cognitive approaches, language tools and methods of the comic
expression in the play “Lady Windermere’s fan” by Oscar Wilde were studied.

Key words: cognitive approach, comic effect, irony, language tools, paradox, the
comic, verbalization.

Виконана робота була спрямована на дослідження проявів комічного
у   творчості Оскара Уайльда, доробок якого ціниться в усьому світі.
Актуальність роботи зумовлена незмінним інтересом до творчості

письменника з боку вчених-філологів, як у нього на батьківщині, так і далеко
за її межами. Необхідністю глибшого та детальнішого лінгвістичного
дослідження гумору у творах Уайльда.
Новизна роботи – дослідження мовних засобів та прийомів,

їх застосування в комедії “Lady Windermere’s fan”, Оскара Уайльда, на базі
когнітивних підходів, встановлення належності іронії та парадоксу
для створення комічного ефекту. Вплив мовних засобів на ментальний
рівень приймача інформації, вербалізація процесів, які продукують сміх.
Встановлення засобів за допомогою яких створені дотепні парадокси
в досліджуваному творові.
Об’єктом дослідження – даної роботи, є іронія та парадокс як види

комічного та їх реалізація у творах Оскара Уайльда.
Предмет дослідження – мовні засоби і прийоми вираження комічного

в творах Оскара Уайльда.
Мета роботи – визначити роль іронії та парадоксу у створенні комічного

ефекту,  на прикладі комедії Оскара Уайльда – “Lady Windermere’s fan”.
Комічне, як особлива категорія, розглядається в царині філософії,

естетики, психології та філології. Завдяки своїй динамічності, ігровій
природі, універсальності, різноманіттю, глибині сприйняття та пізнання,
вона і до тепер не має вичерпної дефініції. Дія комічного поширюється
лише на людину та людське суспільство. Головний чинник виникнення
комічного – протиріччя, що базуються на основі алогізмів. Комічне
у філології, розглядається як гра зі змістом. Комічним висловлюванням,
притаманна наявність протиріч, між вторинним смисловим планом
пов’язаним з першим асоціативним. Ефект обманутого очікування впливає
на успішність комічного висловлювання. Аналіз комічного відбувається
завдяки когнітивному та комунікативному аспектам [1, c. 56].
Найбільш прийнятними у дослідженнях комічного є теорії переваги,

розрядки та невідповідності. Різниця між підходами, полягає в тому,
що стає їх об’єктом – гумор, або сміх. Зазначені теорії розвивались в
логічному, психологічному та соціальному аспектах. На сучасному етапі

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

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


7978

переважають когнітивні та комунікативні компоненти, які тісно вплітаються
в окреслені вище теорії [8, c. 96].
Для повного розуміння даної роботи слід дати визначення таким

поняттям як  іронія та парадокс.
Іронія – це глузування, якому навмисно надана форма позитивної

оцінки або похвали. Виокремлюють вербальну та стерту іронію.
В письмовому тексті, іронія як стилістичний засіб, може реалізовуватися
тільки на тлі мікроконтексту, або макроконтексту. Особливістю вербального
вираження іронії – є співіснування двох смислових планів – прямого
експліцитного та імпліцитного, що суперечить прямому. Кодування
іронічної інформації здійснюється через вказівку на контекст, який дозволяє
правильно декодувати позицію іронізуючого суб’єкта. Протиріччя,
притаманне іронії, спричинене зіткненням двох фреймів. При цьому
перший фрейм відтворює стереотипну ситуацію, що відповідає очікуванням
реципієнта, в той час другий фрейм чи інший ігровий варіант дає збій в цих
очікуваннях. Наявність двох протилежно спрямованих за змістом
компонентів створює в іронічному тексті два семантичних поля, що
різняться за суттю їх характеристик [6, c. 43].
Парадокс – вислів чи судження, що суперечить загальноприйнятій

традиційній думці чи здоровому глузду; відрізняється оригінальністю,
дотепністю, зухвалістю. Парадокс безпосередньо пов’язаний з одним
з основних засобів створення стилістичного ефекту – ефектом обманутого
очікування. Він може базуватися на лінгвістичному гуморі та грі слів.
Наявність в парадоксі алогічних зв’язків, суперечностей та невідповідностей,
несподіваного трактування відомого, є його інваріантними рисами.
Парадокси створюються за  допомогою різноманітних засобів
на графічному, фонологічному,  морфологічному,  лексичному,
синтаксичному рівнях. Засоби реалізації парадоксу, допомагають по-
іншому оцінити зображуваний об’єкт, завдяки поєднанню сталих знань
про нього з несумісними елементами його опису чи характеристики,
а з іншого боку використання мовних засобів спрямоване на підсилення
вражень від об’єкта комічного дискурсу. Традиційні засоби реалізації
парадоксу – оксюморон і антитеза [2, c. 108].
Перш ніж перейти до безпосередньо практичної частини нашої роботи,

а саме до розгляду засобів творення комічного в комедії Оскара Уайльда ,
слід сказати декілька слів про дану п’єсу.

“Lady Windermere’s fan” (1893) виконана у жанрі “салонної комедії”.
На рівні сюжету зазначену п’єсу визначаємо як вторинний текст, зокрема,
такий його різновид, як пародія. Співіснування двох смислових планів –

прямого експліцитного та імпліцитного, що суперечить прямому сприяють
створенню іронії на мікроконтекстному та макроконтекстному рівнях.
Однак іронія п’єси полягає не тільки в зміні шаблонного сюжету. Важливу
роль відіграють діалоги, зміст яких майже не має видимого зв’язку
з фабульною інтригою та носить характер салонної балаканини (“table-
talk”), учасники якої “персонажі загального плану” – відвідувачі
аристократичних вечірок. Вони висловлюють блискучі словесні парадокси,
створюють парадоксальні ситуації, смішні й одночасно такі, що змушують
замислитись, обрати чітку моральну й соціально-критичну позицію.
Парадокси твору містять в собі  алогічні зв’язки, суперечності
та невідповідності. Завдяки особливій грі слів на мікроконтекстному рівні
вони побудовані за допомогою оксюморону, антитези, перенесення
наголосу. На макроконтекстному рівні основою парадоксів є ефект
ошуканого очікування, або невідповідність, що в свою чергу продукує
комізм. Сюжет даної комедії майже відтворює фабульну схему популярної
на той час французької мелодрами “Графиня де Клермон” – зворушливу
історію матері, покараної за своє гріхопадіння вічною розлукою з донькою.
“Копіюючи” зразок, Оскар Уайльд дозволив собі деякі “відступи”
від першоджерела. В п’єсі “Lady Windermere’s fan” лорд Дарлінгтон
є прототипом самого автора комедії. Його амплуа – світський денді,
що виголошує дотепні, а іноді й дошкульні парадокси. Вони гострі та сміливі
за своєю суттю. Юнак зневажає світський устрій та намагається бути
аморальним у своїх висловлюваннях, піддавати критиці все і вся. Наприклад,
його репліка, щодо цінностей суспільства:

“Ah, nowadays we are all of us so hard up, that the only pleasant things
to pay are compliments. They’re the only things we can pay” [9, c. 167].
Як бачимо, цей іронічний парадокс виражений за допомогою

оксюморону, з глибокою філософською думкою. В ньому конфліктують
два опозиційних фрейми: КОМПЛІМЕНТ – який нічого не вартує для
вихованої людини, та БАГАТСТВО – надбання нації, або її культури.
Спрощено вираз звучить так: “Ми настільки збідніли, що залишились лише
компліменти”. Комізм фрази ґрунтується на ефекті обманутого очікування.
Парадокс утворено за допомогою оксюморона. Щодо своїх особистих вад,
лорд Дарлінгтон говорить:

 “I can resist everything except temptation” [9, c. 168].
Парадокс, в основу якого покладено антитезу. Фрейм, що несе в собі

знання про силу волі – ВИТРИМКА, зіштовхується з фреймом СПОКУСА –
бажання. Іншими словами цю фразу можна подати як: “Я стриманий,
але бажання понад усе”. Завдяки невідповідності та грі слів створено
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комічний ефект. Своє відношення до сенсу життя лорд Дарлінгтон
висловлює в наступному:

“Because, I think that life is far too important, a thing ever to talk seriously
about it” [9, c. 171],

в подальшому продовжуючи іронізувати:
“No, we are all in the gutter, but some of us are looking at the stars”
[9, c. 202].
Антитеза, що покладена в основу першого висловлювання, порівнює

опозиційні між собою фрейми ДРІБ’ЯЗКОВЕ :: СЕНС ЖИТТЯ. Отримана
невідповідність яка виникає, викликає комічний ефект. Другий вислів,
іронічний парадокс, що побудований за допомогою оксюморону. Обидва
висловлювання виважені та дотепні, несуть в собі глибоку філософську
природу.
Маючи власні переконання, лорд Дарлінгтон не сприймає світський

етикет, а перевиховувати його, справа марна. Навіть для тих, кого він кохає.
“Ah! You are beginning to reform me. It is a dangerous thing to reform any
one, Lady Windermere” [9, c. 173].
Отже, маємо парадокс, за яким, єдине розумне створіння на планеті

Земля – людина, але її здатність до перевиховання гірша ніж у хижака.
У даному випадку алогізм, створено за допомогою оксюморона.
Салонні марнослови, “вершки суспільства” також полюбляють  вставити

своє гостре слівце, розмірковуючи над суттю буття. Молоде покоління,
в особі містера Дамбі, певне:

“In this world there are only two tragedies. One is not getting what one
wants, and the other is getting it. The last is much the worst; the last is a
real tragedy!”  [9, c. 203].
Поміркований, набагато старший за віком, містер Сесіл Грехем

говорить:
“Experience is a question of instinct about life. I have got it. Tuppy hasn’t.
Experience is the name Tuppy gives to his mistakes” [9, c. 202].

водночас зауважуючи:
“Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong”
[9, c. 201].
Висловлювання містера Дамбі парадоксальне, воно грунтується

на антитезі, фремів ВИКОНАННЯ БАЖАННЯ :: ТРАГЕДІЯ взаємодіючи
між собою створюють парадокс, який в свою чергу містить глибоку
філософську думку.
Окремі репліки, являють собою блискучі приклади авторської іронії

й дотепності. Так, герцогиня Бервік постійно цікавиться всім, що має

відношення до шлюбу. Ця тема болить герцогині тому, що її донька
Агата – наречена на виданні. За майбутнього зятя, вона бачить багатого
австралійця містера Хопера. Герцогиня Бервік переконана, що Агата
зачарувала юнака “своїми вишуканими розмовами та міркуваннями” (але
на протязі усього дійства комедії  дівчина на всі лади, в будь-якій ситуації
вимовляє лише одну фразу: “Yes, mamma”). В даному випадку відносно
Агати спостерігається парадокс, створений текстовим змістом.
Парадоксальна ситуація утворена в “салонному” спілкуванні герцогині

та містера Хопера:
DUCHESS OF BERWICK. … Do you know, Mr. Hopper, dear Agatha and
I are so much interested in Australia. It must be so pretty with all the dear
little kangaroos flying about. Agatha has found it on the map. What a
curious shape it is! Just like a large packing case. However, it is a very
young country, isn’t it?
HOPPER. Wasn’t it made at the same time as the others, Duchess? [9, c. 179]

викликає щирий сміх від комічного ефекту, створеного улесливим
невіглаством, сірістю та блюзнірством серед пануючого, на той час в Англії,
класу.
В п’єсі “Lady Windermere’s fan” більша частина діалогів точиться навколо

таких понять, як “добро” і “чесноти”. Автор комедії дає нам змогу зрозуміти,
що зазвичай, доброчесні люди порочні, а порочні часто бувають
доброчесними. Іншими словами, ми спостерігаємо зштовхування
протилежних між собою фреймів: ГАРНИЙ  :: ПОГАНИЙ, ЧЕСНОТИ ::
ГРІХИ. Завдячуючи цьому, комедія сповнена прикладів стилістичної іронії.
Лорд Дарлінгтон говорить:

“Oh, nowadays, so many conceited people go about society pretending
to be good that I think it shows rather a sweet and modest disposition to
pretend to be bad. If you pretend to be good, the world takes you very
seriously. If you pretend to be bad it doesn’t” [9, c. 186].
Розвиваючи цю думку, він доходить висновку, що хороші люди лише

заподіюють шкоду. Лорд переконаний, що немає поділу людей на хороших
і поганих є лише “people are either charming or tedious”. На думку іншого
персонажа п’єси, Сесіла Грема, доцільно лише говорити про “wicked and
good women”. Між ними є лише одне розходження:

“Wicked women bother one. Good women bore one. That is the only
difference between them” [9, c. 200].
Таким чином, комедія “Lady Windermere’s fan” побудована на взаємодії

понять ХОРОШИЙ :: ПОГАНИЙ, створюється змішана когнітивна структура,
де “хороший” діє як негативне поняття, а “поганий” – як позитивне.
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Підводячи підсумки хотілось би зазначити, що комічне – результат
контрасту, розладу, протистояння прекрасного потворному, низького –
піднесеному, внутрішньої пустоти – зовнішньому вигляду, що претендує
на значущість. Виконуючи свої функції, комічне, поступово виростає
в певну концепцію сприйняття дійсності, несучи в собі незримий сенс,
створюючи свій власний світ, завдяки якому людина зі здоровим почуттям
гумору, здатна шукати та знаходити смішне, надаючи йому відповідних
форм.
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Анотація: У статті розглянуто антропоніми у тексті англомовного наративного
жарту анекдоті, проаналізовано їх функції, які направлені на посилення комічного
ефекту, висміювання вад людей та змушують слухача скористатися своїми
фоновими знаннями.

Ключові слова: анекдот, антропонім, онім.

Аннотация: Кривобабко С. М. Функции антропонимов в английском
анекдоте. В статье рассмотрено антропонимы в тексте англозычного анекдота,
проанализированы их функции, которые направлены на усиление комического
эффекта, высмеивание недостатков  человека и заставляют слушателя
воспользоваться своими фоновыми знаниями.

Ключевые слова: анекдот, антропоним, оним.

Summery: Kryvobabko S. M. Functions of Anthroponymes in English Jokes.
This article presents anthroponymes in English jokes, analyses its functions aimed at
increasing humorous effect, making fun of a person’s faults and forces people to use
their background knowledge.

Key words: anthroponymes, joke, proper name.

Актуальність даного дослідження обумовлена підвищеною увагою
сучасного мовознавства до вивчення специфіки власних назв та їх
функціонуванню у комічному тексті. Необхідно зазначити, що власні назви
були  і є об’єктом вивчення різних наукових дисциплін: історії, етнографії,
географії, літературознавства, психології, астрономії та ін. Однак в першу
чергу оніми належать лінгвістиці і є об’єктом пильної уваги вчених-
лінгвістів, в першу чергу, тому, що всі оніми є результатом діяльності людини.
Це особливо актуально в світлі сучасної зацікавленості дослідників теорією
антропоцентризму.
Об’єктом дослідження є анторопоніми у сучасній лінгвістиці.
Предметом дослідження є англомовні антропоніми, які використовують

у англомовних анекдотах для створення комічного ефекту.
Головна мета дослідницької роботи – визначити специфіку власних назв

в тексті англомовного наративного жарту (анекдоту), їх функції та значення
в реалізації задуму автора.
Методи дослідження обумовлені його метою та матеріалом, включаючи

функціональний аналіз антропонімів та їх ролі у створенні комічного ефекту
у тексті анекдоту.
Матеріалом дослідження послужили сучасні англомовні жарти, аналіз

яких дозволив виявити й обґрунтувати основні аспекти й характеристики
цього феномену. Жарти відібрані, в основному, з сучасних англомовних
збірок кінця ХХ – початку ХХІ століття.
Перспективою розвитку дослідження може бути вивчення та детальний

опис антропонімів та їх ролі у створенні комічного в англомовних текстах.
Антропоніми  є одним з найбільш досліджених пластів власних назв і по

ступені,  і  по  якості  дослідження  можуть змагатися лише з топонімами.
Згідно  “Словника   російської   ономастичної   термінології”   під  редакцією
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Н.В. Подольскої, антропонім представляє собою “… розряд онімів. Будь-
яку власну назву, яку може мати людина (або група людей), в тому числі
особисте ім’я, ім’я по батькові, прізвище, псевдонім, криптонім, прізвисько,
андронім, гінеконім, патронім”  [1, с. 31].
Антропоніми  займають  особливе місце в системі  лексики

та привертають до себе інтерес дослідників, в першу чергу, тому, що
всі антропоніми (як  і  всі  інші слова) є результатом діяльності людини.
Це особливо актуально в світлі сучасної зацікавленості вчених “людиною
як центром всесвіту” [3, с. 212], коли парадигма досліджень змінюється,
і у всіх галузях наукового знання, включаючи лінгвістику, відбувається
поворот до настанов антропоцентризму [4, с. 72].
Ономастична лексика обслуговує всі сфери анекдоту: номінацію

персонажів, створює культурний, історичний, побутовий  фон ситуації,
а отже забезпечує її реалістичність та комічність [2, с. 309].
Антропоніми відіграють велику роль у створенні комічного, тому що

вони мають багато додаткової конотативної інформації, яка підсилює
гумористичний ефект. Такі антропоніми, в більшості випадків, стають
“іменами, що говорять” завдяки стилістичному прийому антономазії,
підкреслюючи типові, характерологічні риси героя, розширюючи об’єм
змісту формально невеликого тексту.
В текстах анекдотів антропоніми можуть виконувати такі комічні

функції:
- комунікативну, коли ім’я, відоме співрозмовникам, служить основою

гумористичного спілкування:
Saddam Hussein calls President Clinton and tells him, “Bill, I had a
wonderful dream last night. I could see America, the whole beautiful
country, and on each house I saw a banner.”
“What did it say on the banners?” Clinton asks.
Saddam replies, “Allah is god, god is Allah.”
Clinton says, “You know, Saddam, I am really happy you called. Last
night I had a similar dream. I could see all of Baghdad, and it was more
beautiful than ever. It had been rebuilt completely, and on each house
flew an enormous banner.”
“What could you see on the banners?” Saddam asks.
Clinton replies, “I don’t know. I can’t read Hebrew” [4, с. 120].
- експресивно-емоційну – зазвичай в цій функції виступають відомі

імена, що знаходяться на шляху перетворення в загальні. Експресивно-
емоційна функція власних імен проявляється в анекдоті в тому, що ім’я
посилює план вираження анекдоту, додає емоційне забарвлення персонажу

(гумористичне, як правило), образ більше запам’ятовується:
- People should call you “Amazon”.
- Why?
-  Because you’re so wide at the mouth [3, с. 90].
- символічну – імена письменників, композиторів, художників зазвичай

в анекдотах є певними символами: Шекспір – великий драматург,
Моцарт – великий композитор. Вони служать, в основному, для осміювання
неосвіченості інших людей, що і призводить до безглуздих ситуацій:

A married couple trying to live up to a snobbish New York lifestyle went to
an upscale party. The conversation turned to Mozart.
“Absolutely brilliant, magnificent, a musical genius!”
The woman, wanting to join in the conversation, remarked casually, “Ah,
Mozart, You’re so right. I love him. Only this morning I saw him getting on
the No. 5 bus going to Yankee Stadium.”
There was a sudden hush, and everyone looked at her. Неr husband was
mortified. He pulled her and whispered, in anger, “We’re leaving right
now. Get your coat and let’s get out of here”.
As they drove home, he kept muttering to himself. Finally his wife turned
to him. “You’re angry about something”.
“Oh, really? You noticed?” he sneered. “I’ve been so embarrassed in my
life! You saw Mozart take the No. 5 bus to Yankee Stadium? You idiot!
Everybody knows the No 5 bus doesn’t go out to Yankee Stadium!”
[1,  с. 45].
- культурологічну – характеризує носія власного імені з точки зору

професії, історії, національності та соціального походження. У цьому
випадку персонаж анекдоту виступає виключно в комічний ролі:

Albert Einstein was apparently a late talker and his parents were worried
about his mental development. At last, at the supper table one night, he
broke his silence to say, “The soup is too hot.” Greatly relieved, his parents
asked why he had never said a word before. Albert replied, “Because up
to now everything was in order” [2, с. 75].
Більшість англомовних анекдотів мають велику кількість антропонімів,

які можна поділити на наступні групи:
1. Імена історичних  і сучасних особистостей. В цій групі можна виділити

наступні підгрупи:
- політичні діячі (Bill Clinton, Hillary Clinton, George W. Bush, Monica

Lewinsky, Abraham Lincoln, Roosevelt, Saddam Hussein, Fidel, Thomas
Jefferson, W. Churchill та багато інших). Той факт, що в англомовних анекдотах
більша частина антропонімів представлена іменами політиків, легко
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пояснити. Анекдот акцентує увагу на тому, що є актуальне на сьогоднішній
день, на тому, що хвилює більшу частину населення. А політика
є невід’ємною частиною життя суспільства, яка привертає до себе увагу
широких верств населення.

- письменники: W. Shakespeare, G.G. Byron, М.  Twain;
- актори / співаки: Madonna, Schwarzenegger, Michael Jackson, Stalone,

Marilyn Monroe. Tе, що героями анекдотів виступають актори, пояснюється
інтересом народу до своїх улюбленців, а також наміром – виділити і висміяти
недоліки. В англомовних анекдотах актори, як правило, піддаються постійній
критиці.

Arnold Swartzeneger and Sylvester Stallone are making a movie about
the lives of the great composers. Stallone says “I want to be Mozart.”
Swartzeneger says: “In that case... I’ll be Bach.” [2, с. 95].
2. Імена літературних та релігійних персонажів. До цієї групи найчастіше

відносяться наступні антропоніми: St. Peter, Adam and Evе, Jesus, Moses,
Sherlock Holmes, Dr. Watson, Pope Benedict. Ці  антропоніми, звертаються
до енциклопедичних знань людини. Адже комізм анекдоту буде сприйнятий
людиною, якщо вона має певні фонові знання про той чи інший персонаж,
описаний у тексті анекдоту.

Sherlock Holmes and Matthew Watson were on a camping and hiking
trip. They had gone to bed and were lying there looking up at the sky.
Holmes said, “Watson, look up. What do you see?” “Well, I see thousands
of stars.” “And what does that mean to you?” “Well, I guess it means we
will have another nice day tomorrow. What does  it mean  to  you,  Holmes?”
“To me,  it means someone has stolen our tent.” [3, с. 105].
3. Імена, які представляють певні національності. В англомовних

анекдотах часто висміюються національності і, відповідно, імена власні:
Jose, Juan, Bu, Fu, Chu, Sam Ting, Filippo, Giuseppe, Hans.

4. “Інші імена”. До цієї групи можна віднести найпоширеніші імена,
наприклад, такі як:  Joe, John, , Bob, Brown, Jim, Mary, Sam, George, Jack,
Tom,  Fred, Bill, , Steve, Susan та інші.
Наприклад:
– John, take $20 that I  borrowed last week.
– Thank you, Steve. I’ve already forgotten about it.
– Oh! Why you haven’t told me about it earlier? [3, с. 45].
Тут суть полягає у тому, що замість імен Джон та Стів могли стояти

будь-які інші імена. Ці імена використовуються для більшої достовірності.
Таким чином імена відомих особистостей в тексті англомовного

анекдоту можуть виконувати наступні функції: посилюють комічний ефект;

висміюють вади людей; показують ставлення автора до подій, які
описуються у анекдоті; змушують слухача скористатися своїми фоновими
знаннями.
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ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ
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Кулініч Я.Ю. (Харків)
Науковий керiвник: канд. фiлол. наук, доц. Бондаренко Є.В.

Анотація: Стаття присвячена дослідженню лексичних одиниць, які
відображають змістову сторону дискурсу гламуру. Розглядаються їх морфологічні
та семантичні особливості. Виділяються семантичні групи іменників, прикметників
та дієслів.

Ключові слова: гламур, глянцеві видання, дискурс.
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Аннотация: Кулинич Я.Ю. Лексические особенности текстов глянцевых
изданий. Статья посвящена исследованию лексических единиц, отображающих
смысловую сторону дискурса гламура. Рассматриваются их морфологические
и семантические  особенности. Выделяются семантические  группы
существительных, прилагательных и глаголов.

Ключевые слова: гламур, глянцевые издания, дискурс.

Summary: Kulinich I.I. Lexical Features of Glossy Magazine Lexis. This
article is dedicated to the study of lexical units reflecting the content of glamour discourse.
Their morphological and semantic features are reviewed. Semantic groups of nouns,
adjectives and verbs are distinguished.

Key words: discourse, glamour, glossy magazines.

Із розвитком суспільства, яке завдяки активному впровадженню різних
електронних технологій у кінці XX – на початку  XXI ст. набуло статусу
інформаційного, змінилися і значно розширилися функціональні межі
мови. Постійне перебування мови у формі електронних та усних
повідомлень (у середовищі Інтернету, мобільного зв’язку, телебачення
та радіо) спричинило зміну пріоритетів мовного вираження – з письмової
мовної традиції на усний варіант мовного еталону. Особливих змін зазнала
сфера масової інформаційної культури та комунікації, представлена
в лінгвостилістиці публіцистичним стилем. Публіцистичний стиль охоплює
різні жанри, одним з яких є жанр ЗМІ [1].
Вирішальна роль ЗМІ в формуванні суспільної думки та їх глибокий

і різноманітний вплив на повсякденне життя людини визначають
актуальність дослідження. Об’єктом дослідження виступають лексичні
засоби англійської мови, що використовуються в текстах глянцевих ЗМІ.
Предметом дослідження є морфологічні та семантичні особливості
лексичних засобів, що використовуються в текстах глянцевих ЗМІ. Метою
дослідження є визначення тенденцій розвитку морфологічних
та семантичних характеристик лексем, які використовуються в текстах
глянцевих ЗМІ.
Серед особливостей морфології лексем-термінів, що використовуються

в глянцевих ЗМІ, визначені такі.
У лексиці глянцевих видань можна знайти слова, що утворилися

в результаті афіксації, а саме, суфіксації як найпродуктивнішої у англійській
мові. Серед суфіксів виділяються суфікси іменників (-er): blooper; дієслів
(-le): to boggle; прикметників (-y): catchy, dressy, hefty, lovey, dovey, sloppy,
swanky, edgy, trashy, twitchy, wacky, worthy; (-ing): stunning, gripping;
(-ish): sluggish.

В текстах гламурних видань спостерігаються складні слова, що
утворюються поєднанням  основ різних частин мови: двох іменників
(copycat, gal pal, label lust, lovey-dovey, shutterbug, spotlight, top-notch,
whirlwind), прикметника та іменника (breath-taking, buzz-worthy, caramel-
flecked, eye-catching, heart-felt, levelheaded, soul-searching, wow-worthy),
двох дієслів (has-been, must-have), дієслова та прийменника (sought-after),
дієслова та прислівника (tucked away, laid-back, much-wanted), іменника
та прислівника (shout-out).
У текстах глянцевих видань є слова, що утворилися у результаті

скорочення. Наприклад, celeb – скорочення від celebrity, pro – professional.
Ці слова є прикладами апокопи (усічення кінця слова).
Подвоєння може бути проілюстроване на прикладі слів lovey-dovey,

gal pal.
Прикладами конверсії серед лексем глянцевих видань є breakout, adj. –

від breakout, n.; scoop, n. – to scoop, v.; to wow, v. – wow!, exclam.
Дослідження семантичних характеристик лексем-термінів проведено

на матеріалі 100 одиниць, отриманих методом суцільної вибірки з глянцевих
ЗМІ [2–6], серед яких 31% є іменниками, 31% – дієсловами, 38% –
прикметниками.
За складом сигніфікату іменники номінують цілу низку семантичних

просторів. Можна виділити такі іменники, що характеризують людські якості,
риси характеру: a go-getter – енергійна, підприємлива, “пробивна” людина,
an aficionado – палкий любитель, прихильник (книг, певного виду спорту,
музики, розгадування кросвордів, кориди і т.д.), a go-to guy – людина, на
допомогу та підтримку якої можна завжди розраховувати.
Іншу групу іменників складають такі, що вказують на професійну

діяльність людини. Серед них: a shutterbug – фотограф-любитель, людина,
про яку говорять “завжди він клацає своїм фотоапаратом”, a celeb –
знаменита людина, зірка, a pro –  справжній професіонал, майстер своєї
справи.
Зовнішній вигляд людини описують іменники an updo – зачесане назад

волосся, a wardrobe malfunction – використовується у гумористичному
контексті, для опису “ефекту кривого плічка” (коли частина одягу сповзає
та оголює якусь частину тіла).
Атрибутами світського життя людини є вечірка, світський раут,

що позначається лексемою a bash, наприклад, a birthday bash – вечірка
з приводу дня народження,  spotlight – постійне спостереження, увага
публіки за кимось.
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Лексика глянцевих видань представлена великою кількістю лексем,
значення яких пов’язані з шопінгом. Серед них: a shopping spree – бум
покупців, торговий сплеск (для опису збільшення об’єму покупок, що не
пов’язане з сезонними коливаннями активності покупців), a blow out –
розпродаж, label lust – “палке бажання купити одяг фабричної марки” –
означає пошук певного одягу лише заради бренду.
Ряд іменників характеризують предмети, речі. До них відносяться:

a must-have – потрібна, часто абсолютно необхідна річ (з погляду на
особливу практичну корисність та популярність цієї речі), the does-it-all –
виріб чи річ, що має всі бажані характеристики, piece of cake – “кусок
торта” – нескладне завдання, дрібниця, справа, що не викликає жодних
труднощів, pick-me-up – щось, що підбадьорює, надихає, веселить, додає
енергій.
Семантична  класифікація прикметників здійснюється за їх

меліоративними та пейоративними ознаками.
Серед  меліоративних виділяються такі групи.
До прикметників, що описують характер людини, відносяться: laid-

back – спокійний, безтурботний, поступливий, levelheaded – спокійний,
незворушний, розсудливий, lovey-dovey – закохані, що привселюдно надто
відверто проявляють свої почуття.
Значна кількість прикметників вказують на якісну характеристику речей.

Наприклад, standout – надзвичайно гарний, якісний, top-notch – найкращої
якості, відмінний, up for grabs – легко доступний для всіх бажаючих, wow-
worthy – такий, що вражає, викликає неабияке захоплення та радість, way
out (clothes) – незвичайний, “класний”, модний (одяг). Зовнішній вигляд
описують прикметники chic – елегантний, вишуканий, шикарний,
catchy – такий, що легко запам’ятовується, привертає увагу, dolled up –
вичепурений, гарно вдягнений, eye-catching – такий, що привертає увагу,
погляд, незрівнянний, dressy – модний, розкішний, одягнений зі смаком,
caramel-flecked – покритий шматочками карамелі.
Події описують за допомогою “гламурних” прикметників buzz-

worthy – достойний, щоб про нього говорили, такий, хто заслуговує,
щоб про нього пліткували, breathtaking – вражаючий, захоплюючий,
breakout – такий, що раптово стає популярним, успішним.
За пейоративною ознакою серед прикметників виділяються такі, що

характеризують емоційний стан людини, наприклад, high-strung – нервовий,
вразливий, twitchy – нервовий, дратівливий, wacky – дивакуватий, смішний.
Зовнішній вигляд людей описують такі лексеми як sloppy – неохайний,

неакуратний, rolled-out-of-bed – неакуратний, trashy (clothes) – низької якості.

Останню підгрупу складає семантична класифікація дієслів. За
семантичними ознаками дієслова означають дії, що описують відпочинок
(to chill out – відпочивати, розслаблятися, to goof around – проводити час,
займаючись безглуздими речами, бити байдики, to hang out – збиратися
разом для спілкування, спільного проводження вільного часу).
До дієслів, що відображають дію з отримання позитивних емоцій,

належать: to cheer on – голосно кричати, вболіваючи за когось, to dig –
бути у захваті від чогось, розуміти щось.
Інша група дієслів позначають дію, спрямовану на вдосконалення,

покращення: to perk up – робити щось цікавішим, to carry something off –
успішно виконати/закінчити справу, to add flavor to one’s outfit – додати
“ізюминку” до одягу. Дію, що характеризує манеру одягатися, описує група
дієслів: to bundle up – тепло одягатися, кутатися, to dress down – одягатися
неофіційно, не звертати уваги на одяг, to dress up – одягатися в нарядний
одяг, to get edgy – бути одягненим за останньою модою.
Опис дій, що характеризують поведінку людини, виражається дієсловами

to show off – красуватися, хизуватися, to screw up – зіпсувати все, to flip
out – виводити з себе, to exude – відкрито демонструвати (емоції), to drum
up something – намагатися заволодіти чимось, отримати щось.
Таким чином, за морфологічною структурою у глянцевих виданнях

виділяють складні лексеми-дієслова, тобто такі, що утворюються шляхом
приєднання післядієслівних елементів до односкладних дієслів, а також
лексеми-терміни, що є частиною сталих словосполучень.
За семантичною ознакою найрозповсюдженішими виявилися іменники.

У більшості прикметників виявляються меліоративні ознаки, хоча
прикметникам, що описують емоційний стан людини, часто притаманні
пейоративні ознаки. Серед дієслів-лексем у глянцевих виданнях вживаються
такі, що описують дії, емоції та поведінку людини.
Перспективним є вивчення особливостей лексичного складу інших типів

дискурсів ЗМІ.
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АНГЛОМОВНИЙ ІРОНІЧНИЙ ДИСКУРС

Куліш А.В. (Харків)
Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Самохіна В.О.

Анотація: Стаття присвячена вивченню реалізації іронії та різноформатних
засобів її створення на матеріалі англомовного (британського та американського)
художнього дискурсу кінця ХІХ – початку ХХ століть.

Ключові слова: асоціативна іронія, іронія, контекст, мегаконтекст, ситуативна
іронія, стилістичний повтор, структурний повтор, художній дискурс.

Анотация: Кулиш А.В. Англоязычный иронический дискурс. Статья
посвящена изучению реализации иронии и разноформатных методов ее создания
на материале англоязычного (британского и американского) художественного
дискурса конца XIX-начала ХХ веков.

Ключевые слова: ассоциативная ирония, ирония, контекст, мегаконтекст,
ситуативная ирония,  стилистический повтор , структурный повтор ,
художественный дискурс.

Summary: Kulish A.V. English Ironical Discourse. The article focuses on
studying the irony and various means of its creation based on English (British and
American) literary discourse late nineteenth and early twentieth centuries.

Key words: associative irony, irony, context, fiction discourse, megacontext,
situational irony, structural repeat, stylistic repeat.

Домінуючою рисою сучасних лінгвістичних студій є антропоцентризм,
який зумовлює підвищення уваги дослідників до ролі людського фактору
в мові та утвердження дискурсивного підходу до вивчення мовних
і мовленнєвих явищ у всьому розмаїтті їхніх суб’єктно-зорієнтованих
аспектів, включаючи іронію.
Актуальність цієї роботи визначається зростанням інтересу до вивчення

іронії та механізмів її дискурсивної реалізації, а також необхідністю
комплексного дослідження іронічного дискурсу як окремого типу дискурсу
в англомовній картині світу. Залучення теоретико-методологічного апарату
сучасних досліджень дає змогу, спираючись на власний мовний матеріал,
довести, що саме іронія є характерною особливістю англомовної
лінгвокультури.
Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні засобів

створення іронії на текстовому та дискурсивному рівнях, їх систематизації

та виявленні функціональних особливостей іронії в англомовному
художньому дискурсі.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

1) проаналізувати становлення іронії  як об’єкту мовознавства
у діахронічному аспекті з виявленням специфіки іронії, як образотворчого
засобу художнього дискурсу; 2) виявити типологічні характеристики іронії
з функціональної точки зору; 3) визначити систему механізмів створення
та реалізації іронії на текстовому та дискурсивному рівнях англійської мови.
Об’єктом дослідження є іронія в англомовному художньому дискурсі.
Предметом розвідки є функціонально-типологічна специфіка іронії,

реалізованої в англомовному художньому дискурсі.
Матеріалом  роботи є отримані  методом  суцільної  вибірки

255 фрагментів англомовного (британського та американського)
художнього дискурсу кінця ХІХ–ХХ століть, що містять різноформатні
засоби створення та реалізації іронії. Дослідження іронії у художньому
дискурсі обумовлено тим, що він репрезентує художньо-мовний світ епохи
та слугує підґрунтям подальших інтерпретативних і ретроспективних
процедур як стратегічний процес конструювання смислів.
Для досягнення поставленної мети і виконання конкретних наукових

завдань у розвідці було використано загальнонаукові та спеціальні методи,
зокрема описово-інтерпретаційний метод, який сприяв тлумаченню
та коментуванню особливостей матеріалу дослідження та уможливив
систематизацію засобів вираження іронічного смислу в англомовному
художньому дискурсу; семантичний аналіз, що дав змогу систематизувати
механізми створення іронії та специфіку її функціонування; стилістичний
аналіз, який уможливив визначення способів і форм вербалізації іронії
на текстовому та дискурсивному рівнях.
Методологічно робота спирається на діяльнісний стиль мислення,

з  позиції  якого дискурс є цільовою мовленнєво-мисленнєвою
соціокультурно-детермінованою діяльністю адресантно-адресатової
спрямованості, зумовленою цільністю функціонування.
Наукова новизна дослідження полягає у багатоаспектному дослідженні

іронії як вторичної номінації в англомовному текстові та дискурсі. Іронія
аналізується у єдності її мовних та текстових інструментів.
Теоретична значущість розвідки визначається тим, що розкриття

сутності дискурсивно реалізованої іронії є певним внеском в сучасну
антропоцентричну лінгвістику, сприяючи її розбудові інтегративного
напряму,  з  фокусом  на  розробці  критеріїв дослідження іронії
в англомовному художньому дискурсі.
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Практичне значення полягає у можливості використання отриманих
результатів в лекційних курсах із загального мовознавства, стилістики
англійської мови, інтерпретації тексту, спецкурсах з дискурсології
та соціолінгвістики, а також при написанні курсових, дипломних
та магістерських робіт.
У цій статті ми розглянемо класифікацію типів іронії в залежності

від умов та засобів її актуалізації; ситуативний та асоціативний типи іронії,
їх сутнісні характеристики; структурний та стилістичний види повторів як
інструменти створення іронії в англомовному художньому дискурсі (ХД).
Класифікуючи іронію залежно від умов і способів її реалізації, зробимо

деякі термінологічні уточнення. Далі під ситуативним контекстом будемо
розуміти дискурсологізовану ситуацію. Для зручності опису скористаємося
класифікацією контекстів, запропонованою Г.В. Колшанським [1; 2];
мікроконтекст (або граматичний контекст) – в  межах речення;
макроконтекст – в межах абзацу, і текстовий/тематичний контекст –
за межами абзацу, який надалі будемо іменувати мегаконтекстом.
У цьому світлі виділяємо два основних типи іронії, які розрізняються

за способом і умовами реалізації: ситуативну іронію (СІ) і асоціативну
іронію (АІ). Кожен тип реалізується у специфічно організованих контекстах,
параметри яких можна досить чітко визначити. Обидва типи по-різному
реалізують комунікативне завдання, а значить і створюють дискурсивні
структури, які дещо відрізняються одна від одної, займаючи різні місця
в ідейно-образній структурі ХД.
СІ є явним, емоційно-забарвленим типом іронії; іронією, яка

усвідомлюється негайно. Контраст між ситуативним контекстом і прямим
значенням слова/словосполученням відразу ж породжує значення, яке є
протилежним прямому. Реалізується цей тип іронії в мікро- і частіще
макроконтекстах. Для його актуалізації використовуються засоби
лексичного рівня: слово, словосполучення, а також синтаксично
відокремлені синтаксичні конструкції, транспозицію синтаксичних
конструкцій. За допомогою засобів цих двох рівнів конструюється відносно
простий контекст, що складається з двох частин: висловлення ситуації
частиною речення/абзацу і оцінки її автором/персонажем. Обидва
елементи структури розташовуються завжди контактно.
АІ є прихованим, тонким типом іронії; реалізація переносних значень

у цьому випадку відбувається поступово, нові значення виникають
градуально. Градуальне прирощення нових значень вимагає великих
контекстів, тому АІ реалізується найчастіше в мегаконтексті. При
АІ організовуються структурно складні  контексти з контактним

та дистантним розташуванням значущих елементів. Користуючись
широкою гамою мовних засобів, від лексичних до текстових, діючи
протягом розгортання всього фрагменту ХД, АІ служить ефективним
засобом створення образів твору, вираження авторської характеристики
персонажів і його власного світогляду. Роль її в створенні цілісної системи
твору значно більше, ніж роль СІ. Враховуючи необхідне значення саме
текстових засобів в реалізації дискурсивної АІ, є доцільним використовувати
для її аналізу такі текстові категорії, як когезія, прострація, ретроспекція
та інші, що дає можливість простежити, яким чином спосіб організації
тексту реалізує в ньому іронія [3].
Аналіз фактичного матеріалу доводить, що дуже важливими

для реалізації іронії є структурні та стилістичні форми повтору.
Під структурним повтором (СтП) розуміємо значущі схожості

паралелізму абзаців, предикативно-релятивних комплексів як в плані
побудови, так і в плані використаних для цього засобів. СтП має, як правило,
підсилювальний характер щодо іронії. В оповіданні питання пошуків роботи
псевдоаристократичним капітаном Форестьє після його одруження
на багатій американці зображується таким чином.
Перший абзац – змістовно-фактуальна інформація від автора, але через

сприйняття Елеонор, немов непрямим цитуванням: 1) Eleanor’s relations
had suggested that her husband should go to work rather than live on her
money, and captain Forestier was all for it. Другий абзац – пряма мова Боба
Форестьє: 2) There are some things a gentleman can’t do, Eleanor. Anything
else I’ll do gladly. Оne does owe something to one’s class. Третій абзац –
змістовно-фактуальна інформація від автора, знову через сприйняття
Елеонор: 3) Eleanor thought he had done enough in risking his life, but she
was too proud of him to let it be said that he was a fortunehunter and she
made up her mind not to object if he found something to do that was worth his
while. Unfortunately the only jobs that offered were not very important.
Четвертий абзац – пряме цитування капітана Форестьє: 4) It’s up to you,
Eleanor. You’ve only got to say the word and I’ll take it. П’ятий абзац –
змістовно-фактуальна інформація від автора у вигляді непрямого цитування
Елеонор: 5) Eleanor wouldn’t hear of it, and gradually the idea of his working
was dropped ([4] – список джерел ілюстративного матеріалу (СДІМ)).
СтП є дуже продуктивним у створенні тонких форм іронії. Прикладом

цьому може служити СтП в  межах оповідання Г.  Джеймса
“FІickerbridge”. Молодий художник Штер Грейнджер висловлює подив,
як це його подруга, напориста журналістка Едді, що перетворює найтонші
людські почуття в предмет журналістської сенсації, не вжила “у справу”
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свою далеку родичку, яка уособлює шматочок вимираючої старої Англії з
її естетичними і моральними цінностями: 6) It was a sufficiently queer note,
in the light, or the absence of it, of his late experience, that so complex a
product as Addie should have any simple insular tie; but it was a queerer
note still that she should have had one so long only to remain unprofitably
unconscious of it. Hot to have done something with it, used it, worked it,
talked about it at least, and perhaps even written – these things, at the rate
she moved, represented a, loss of opportunity under which, as he saw her, she
was peculiarly formed to wince. She was at any rate, it was clear, doing
something with it now, using it, working it, certainly, already talking – and,
yes, quite possibly writing – about it. She was in short smartly making up
what sh.e had missed ([2] – СДІМ).
У “All the King’s Men” Р.П. Уоррен тричі дистантно повторюється

характеристика одного з героїв, яка виражена синтаксичною конвергенцією
однорідних додатків: 7) The man was Hugh Miller, Harvard Law
School. Lafayette Escadrille, Croix de Guerre, clean hands, pure heart, and
no political past. He was a fellow who sat still for years, and then somebody
(Willie Stark) handed him a baseball bat and he felt his fingers close on the
tape. He was a man and was Attorney General; 8) “Send him in”, the Boss
ordered, and I could tell that, no matter what he had on his mind to say to me
a second before, he had something else on it now. He had Hugh Miller, Harvard
Law School, Lafayette Escadrille, Croix de Guerre, clean hands, pure heart,
Attorney General on his mind; 9) “You’re leaving me alone”, the Boss said, in
semicomic woe, with the sons-ofribitches. Mine and the other fellows. Hugh
Miller smiled in a stiff embarassed way, shook his head, said “Hell-Willie”,
let his voice trail off without saying what he had started to say, and then
Harvard Law Schооl, Lafayette Escadrille, Croix de Guerre, clean hands
and pure heart, was with us no longer ([5] – СДІМ). Перерахування достоїнств
Х’ю Міллера, лише пунктирно іронічне в першому випадку, стає все
виразніше в міру прояснення ситуації: як тільки боротьба за перебудову
рідного штату стає трохи більш жорсткою, що вимагає самих різних методів
її ведення, повний достоїнств Х’ю Міллер самоусувається, залишаючи Віллі
на самоті [3].
СтП частіше має контактний характер, і більш помітний при такому

розташуванні. На прикладі СтП особливо чітко помітна як семантизація
формальних елементів , так і взаємодія, взаємоперетинання засобів різних
мовних рівнів  при створенні  іронії.  Обидві ці  закономірності
підтверджуються і особливостями функціонування стилістичного повтору
(СП) в тексті. Розглянемо деякі з них.

Досить складними і малопомітними випадки градуальної, протягом
великих відрізків, реалізації певного стилістичного прийому. Так,
в оповіданні Г. Джеймса “The Two Faces” одна з героїнь міс Бенкер,
яка знає все про всіх дам, характеризується за допомогою розгорнутої
метафори, яка іронічно порівнює її з довідником типу “Who is who”:
10) She was stout red rich mature universal – a massive much-fingered volume,
alphabetical wonderful indexed, that opened of itself at the right place.
Метафора реалізується далі, обростаючи все новими деталями, що
символізують порівняння з довідником: 11) Miss Banker had clearly, since
the previous day, filled in gaps and become, as it were “revised and enlarged;
12) He had no more talk with Miss Banker till late that evening; but something
had passed between this pair across dinner-table and drawing-room, without
speech, and when they at last found words it was in the needed ease of a quiet
end of the long lighted gallery, where she opened again at the very paragraph
([3] – СДІМ). Тонка іронія порівняння дуже ненав’язливо, але наполегливо
реалізується за допомогою СП, створюючи виразну авторську суб’єктивно-
оціночну модальність негативного характеру [3].
СП служить не тільки створенню асоціативного значення між окремими

відрізками тексту, він експлікує сталість авторської СОМ. Вважаючи цитації
емоційно-експрессивними, стилістично маркованим способом створення
іронії, ми відносимо їх повтор не до чисто лексичного повтору, а до лексико-
стилістичного. Так,  вживане Уініфрід слівце “amusing”, яке
використовується автором то в прямої мови, то в авторській, стає виразним
засобом створення іронічної характеристики Уініфрід: 13) It was for Winifred
a long prostration before her dear goddes Fashion, fervent as a Catholic
mightmake before the Virgin; for Imogen an experience by no means too
unpleasant – she often looked so nice, and flattery was implicit everywhere;
in a word it was “amusing”; 14) In this taciturn condition of affairs it chanced
that Winifred invitedthem to lunch and to go afterward to “a most amusing
little play”, Тhe Beggar’s Opera; 15) They motored up taking Michael Mont,
who, being in the seventh heaven, was found by Winifred “very amusing”;
16)  “They’re always so amusing – weddings”, she murmured and moved on
to Soames ([1] – СДІМ).
Все вищезазначене підтверджує, на нашу думку, ієрархічний зв’язок

між рівнями мови та дискурсу, втілений і в спостережуваному нами
постійному переході від більш простих форм іронії до складних у процесі
переходу від нижчих до вищих мовленнєво-мисленнєвих рівней [4].
Такий підхід уможливив наочність створення іронії в динаміці

на матеріалі англомовного ХД, а його застосувння для компаративних
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досліджень способів реалізації іронії на матеріалі різних мов із залученням
лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного підходів становить
перспективу нашої роботи.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ “СТРАХ”
У ТВОРЧОСТІ ГІ ДЕ МОПАССАНА

Куцовська Г.В. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Рассказова О.О.

Анотація: Стаття присвячена дослідженню поняття емоційного концепту
“страх”, засобів його вираження та вербальної концептуалізації у французькому
літературному дискурсі на матеріалі новел Гі де Мопассана; охарактеризування
вагомості впливу життєвого фактору на творчість автора, на прояв та зображення
ним страху у його творах.

Ключові слова: вербалізація емоційного концепту, дескриптори, домінанти,
експліканти, емоційна картина світу, емоційний концепт, літературний дискурс.

Аннотация: Куцовская Г.В. Средства выражения эмоционального
концепта “страх” в творчестве Ги де Мопассана. Статья посвящена
исследованию понятия эмоционального концепта “страх”, средств его выражения
и вербальной конептуализаии во франузском литературном дискурсе на материале
новелл Ги де Мопассана; охарактеризование весомости влияния жизненного
фактора на творчество автора, на проявление и изображение им страха в его
произведениях.

Ключевые слова: вербализация эмоционального концепта, дескрипторы,
доминанты, литературный дискурс, эмоциональная картина мира, эмоциональный
концепт, экспликанты.

Summary: Kutsovska G.V. Means of expression of the emotional concept
“fear” in the Guy de Maupassant’s works. The article is devoted to the research of
the notion of the emotional concept “fear”, means of its expression and verbal
conceptualisation in the French literary discourse on the materials of the Guy de
Maupassant’s novels; characterizing the weight of the life factor and its influence on the
author’s works, on the display and representation of the fear in his works.

Key words: descriptors, dominants, emotional concept, emotional world picture,
explicants, literary discourse, verbalization of the emotional concept.

Метою даної роботи є вивчення та описання емоційного концепту “страх”
у французькому літературному дискурсі на матеріалі новел Гі де Мопассана;
охарактеризування вагомості впливу життєвого фактору на творчість автора,
і зокрема на прояв та зображення ним страху у його творах. Актуальність
роботи пов’язана з глибокими та всебічними дослідженнями поняття
“комунікація”, та, відповідно, поняття “емоційний концепт”. Новизна роботи
полягає в тому, що вперше аналізується прояв вербалізованого емоційного
концепту на матеріалі літературної творчості одного з видатних французьких
письменників, майстра психологічної новели – Гі де Мопассана. Об’єктом
дослідження виступають засоби реалізації – як вербальні, так і невербальні –
емоційного концепту страх у французькій мові на основі творчості
Мопассана. Предметом дослідження є емоційні концепти у міжкультурній
комунікації, а саме емоційний концепт “страх”.
Як відомо, емоції відносяться до самих потаємних явищ світу, все ще

недостатньо вивчених людиною, незважаючи на їх психо-соціальну
важливість та значущість. Вважається, що джерелом виникнення емоцій є
вплив на людину об’єктів оточуючої її реальності. Отож, емоції, тобто
емоційні концепти, займають важливе місце у всебічній картині нашого
світу.
Дослідження емотивної лексики, так само, як різновекторний аналіз

емотивного мовлення свідчить про те, що в емоційному концепті
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відбиваються та осмислюються різноманітні фрагменти емоційної сфери
людського буття.
Отже, емоційний концепт – це окремий фрагмент емоційного світу

людини, зафіксований когнітивною структурою в мові, який виявляється
мовними одиницями або засобами, здатними позначати емоції.
Вербалізований емоційний концепт – це складне динамічне

конструктивне утворення людської свідомості, яке позначається в мовленні
індивіда.
Концепт “страх” відображає складну систему духовно-морального

та психологічного вимірів мовної картини світу та внутрішнього, духовного
життя особистості, при цьому являючись одним з базових емоційних
проявів.
Французький письменник Гі де Мопассан є зачинателем глибинного

психологізму. Його творчість справедливо вважається одним із кращих
надбань новелістики не тільки у французькій, а й у світовій літературі.
Використання таких художніх прийомів, як психологічний паралелізм,
протиставлення та інших стилістичних засобів допомагають максимально
точно передати емоційну інтонацію та стан подій зображені в новелах.
Зумівши на невеликому матеріалі розкрити життєво вагомі теми, зробити
важливі соціальні узагальнення, він акцентує увагу на тих ситуаціях,
які найбільше лякають людей, наводячи на них жахливого постраху,
зворушено хвилюючи кожного. Майстерно відбираючи обставини, автор
вдало зображає реакцію героїв, їх поведінку в певних ситуаціях на визначені
об’єкти.
Останній період творчості Мопассана, відзначений наростанням

у ньому хворобливих кризових явищ, поглибленням песимістичних
настроїв, які яскраво відображуються у групі новел, таких, як “Орля”, “Жах”,
“На воді” та “Волоcся”. За допомогою таких мовленнєвих одиниць,
як номінація, дескрипція та експлікація, якими користується письменник,
Мопассан вдало зображує прояв емоції страху, переносячи читачів у світ
класичного реалізму.
Беручи за основу класифікацію В.І. Шаховського [6], ми поділяємо

лексичні засоби прояву концепту “страх” на: прямі номінанти, дескриптори
та експліканти. Всі вони представляють собою знакові утворення, які є
невід’ємною частиною аналізу.
Номінанти є мовними одиницями з номінативною, тобто називаючою,

іменуючою функцією. В новелах вони позначені такими формуваннями, як:
• la peur, c’est quelque chose d’effroyable! – страх – це щось жахливе!
• une terreur superstitieuse – забобонний пострах

• une épouvante primitive – первісний страх
• la peur en toute son épouvantable horreur – страх у всій своїй

безкраїй жахливості
Дескриптори є лексичними засобами, які зображаючи змістовний

об’єкт, описують його, використовуючи мовні одиниці, які мають
характерні проявлені ознаки, це:

1. Перенесення емоції на причину її виникнення, провокуючу
ситуацію:

• un silence  terrifiant – жахаюча тиша
• inquiet d’être seul – наляканий самотністю
2. Ситуація, яка відбивається на відчуттях індивіда:
• ce pressentiment est l’atteinte d’un mal encore inconnu germant dans

le sang et dans le chair – це передчуття – очікування ще невідомої
хвороби, яка гніздиться у недрах крові та плоті

• un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses – усім наляканий
глядач поневолений страхами

3. Прояв фізіологічного стану, поведінка, реакції героя:
• mon coeur bat, mes jambes frémissent, tout mon corps tressaille –

серце калатає, ноги тремтять, все тіло трепетає
• éperdu de peur– збожеволів від страху
4. Символізація конкретної емоції:
• le présent m’effraie parce que l’avenir c’est la mort – теперішнє лякає

мене,бо завтрашній день – це смерть
• j’attends le sommeil comme on attendrait le bourreau – я в очікуванні

сна, немов чекаю ката
Експліканти є лексичними одиницями, які зображуючи певну частину

тексту, описують, роз’ясняють та тлумачать об’єкт за допомогою мовних
засобів; саме в них емоційний концепт є основною складовою лексеми, це
проявляється саме на таких прикладах, як:

• le chien se remit à hurler vers quelque chose d’invisible, d’inconnu,
d’affreux – собака скиглила на щось  страхітливе, залякуюче,
небачене та невідоме

• toutes les formes connus du péril – усі відомі форми небезпеки
• un danger menaçant – загрожуюча небезпека
• le plus sinistre des cimetières – найжахливіше кладовище
Висновки: емоції – це реакція на певні стимули зовнішнього та

внутрішнього середовищ людини. Як зауважив Г.Г. Почепцов [5]
“комунікація (й емоції відповідно) входить у число постійних об’єктів
гуманітарної науки”. Це зумовлено все більш ускладненими соціальними
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реаліями людського буття, необхідністю його раціональної організації
та регулювання тощо. Адже спілкування та емоції входять у щоденне
та повсякденне використання та життя кожного індивідуума.
За останні десятиріччя вчені, базуючись на експериментальних даних,

все частіше говорять про значну роль емоцій у розумових операціях
людини; емоція ж страху відноситься до базисних універсальних емоцій.
У франкомовному дискурсі емоційний концепт “страх” має поняттєвий,
ціннісний та образний зміст, актуалізуючись шляхом номінації, дескрипції
та експресії. Різноманітні способи представлення концепту номінативними
одиницями зумовили їхню диференціацію за  структурними,
семантичними, ономасіологічними, стилістичними та лінгвокогнітивними
аспектами. Тому, саме за допомогою таких мовленнєвих одиниць,
як номінація, дескрипція та експлікація, якими користується письменник,
Мопассан вдало зображує прояв емоції страху, переносячи читачів у світ
класичного реалізму.
Як результат емоційний концепт страх виступає одним з найважливіших,

базових, культурно-значущих концептів мовної картини світу, який фіксує
знання про емоцію страх.
Існує думка, що всі бажання у світі тісно сплетені зі страхом. Всі люди

мріють про щось. Проте, лише деяким вдається реалізувати свої задуми,
інші ж стають боягузами, зупиняючись на маренні.
Перспектива роботи полягає у продовженні здійснення аналізу

номінативних, дескриптивних, експресивних засобів мовного втілення
емоційного концепту “страх” на матеріалі творів французьких письменників,
беручи за основу творчість саме Гі де Мопассана.
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проза, цитата.

Аннотация: Легуцкая О. И. Цитата в англоязычной художественной
прозе. Статья посвящена рассмотрению проблем теории интертекстуальности, в
частности, цитате в англоязычной художественной прозе преимущественно 20 века.
Рассмотрена типология и функции цитаты, которые помогают сделать текст более
насыщенным, колоритным и эмоциональным.

Ключевые слова: интертекстуальность, типология, функции цитат,
художественная проза, цитата.

Summary: Legutskaya O. I. The Quotation in English Fiction. The article
deals with the issues concerning the theory of intertextuality, in particular, the quotation
in the English fiction mostly of the 20th century. We consider the typology and functions
of quotations that help to make the text richer, more colorful and emotional.

Key words: fiction, intertextuality, quotation, the functions of quotations, typology.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики тексту інтертекстуальность
визнається умовою існування будь-якого тексту. Значний інтерес, який
викликає ця категорія в лінгвістиці, обумовлений тим, що одним з основних
напрямів лінгвістичних досліджень є комплексний аналіз художнього тексту
на всіх рівнях його структурно-семантичної організації. Інтертекстуальні
зв’язки в тексті мають свою специфіку, виконують особливі функції
в кожному конкретному тексті.
Актуальність роботи обумовлена необхідністю аналізу цитати

як інтертекстуального елементу в сучасній лінгвістиці, а саме, інтересом
до вивчення цього феномену в англомовній художній прозі.
Об’єктом дослідження є цитата в творах англомовних письменників.
Предметом є інтертекстуальні зв’язки цитати в художній прозі.
Метою роботи є характеристика та класифікація інтертекстуальних

елементів та функцій інтертекстуальності.
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Методологічні принципи роботи базуються на досягненнях в галузі
лінгвістики тексту присвячених сучасним концепціям інтертекстуальності
та окремим аспектам проблеми цитації.
Цитата – одне з основних понять теорії інтертекстуальності, це точне

або дещо трансформоване відтворення зразка. В сучасній європейській
культурі все в більшій мірі затверджується позиція цитати. Серед загальних
проблем тексту важливе місце займають проблеми функціонування чужого
слова, в даному випадку – цитати, в художній прозі [9].
За Н. Фатєєвою, цитати можна типологізувати за ступенем їх

атрибутованості до вихідного тексту, тобто за тим, чи є інтертекстуальний
зв’язок виявленим чинником авторської побудови й читацького сприйняття
тексту, чи ні. Цитата з атрибуцією – це тотожне відтворення зразка
з указівкою на автора, а текст-донор при цьому графічно маркований, тобто
подається в лапках. Така форма атрибутованої цитати є найбільш чистою.
Також може бути цитата з точною атрибуцією, наприклад:

“It was a city man, Clarence Day, who wrote: / Oh who that ever lived and
loved/Can look upon an egg unmoved?” [8, c. 201]
Цитати без атрибуції – це переважна більшість цитат у художніх творах,

тобто авторська побудова інтертекстуального зв’язку не яскраво виражена
і  читачу важко сприйняти цитату. Наприклад,  зустрічається у
перефразованому вигляді у романі Р. П. Уоррена “All the King’s Men”:
“…but it didn’t chill us or kill us in the kingdom by the sea” [10].
При вживанні цитат у художньому тексті проявляється вплив двох

тенденцій, а саме: 1) скорочення, тобто мінімізація та 2) деформація тексту
за рахунок перестановки слів або заміни одного слова іншим, в зв’язку з
цим цитати поділяють на 1) цитати в повному об’ємі та 2) скорочені цитати.
Як стверджує Ірина Гюббенет, повноту цитати  можна визначити в будь-

якому випадку, виходячи з: 1) об’єму цитати необхідного для розуміння
її в поданому тексті та 2) об’єму цитати, який традиційно відтворюють
у літературі поза співвідносенням його з повним текстом [3].
Прикладом може слугувати усічена цитата – з байки Ам. Бірса “A Little

Learning”, яка була запозичена із повного рядка вірша А. Попа “Essay on
Criticism”: “A little learning is a dang’rous thing …”; або інший приклад із
новели Ам. Бірса “Killed at Recase”: “Under such circumstances, a man’s
service had to be very distinguished indeed to be heard of by his family and
the friends of his youth; and “the speaking trump of fame” was a trifle hoarse
from loquacity, anyhow [6].
Цитати при їх вживанні можуть зазнавати певних змін, які називають

різними проявами деформації. Деформація – це незначна зміна цитати,

при якій обов’язково зберігається частина її змісту, завдяки якій цитату
можна впізнати. При деформації також проявляються певні закономірності.
Деформація цитати  полягає в тому, що, при внесенні до нового тексту
змінюється її структура, порушується порядок слів [4]. Прикладом може
бути зміна Б. Гартом в новелі “Miggles” цитати із “Macbeth”
В. Шекспіра: “I have lived long enough my way / Is fall’n into the sear, the

yellow leaf” в наступний вислів: “Our friend here has reached that condition
described by Shakespeare sere and yellow leaf” [7, c. 121].
Прагматика вислову обумовлена вживанням цитати з певною метою.

Перш за все, цитата застосовується для підкріплення “власної думки
висловом якоїсь авторитетної особи” з метою розвинути думку або більш
чітко її виразити, підкріпити свою думку, виразити незгоду, при цьому не
претендуючи на повідомлення нової інформації [2]. У промові персонажа
новели В. Ірвінга “Тhe Devil and Tom Walker” використовується прислів’я
для того, щоб чітко виразити свою думку співбесідникові: “Charity begins
at home”, replied Tom, “I must take care of myself in these hard times”.
Цитата також використовується задля підтвердження авторитетності

з метою демонстрації більш глибших знань по якомусь питанні в порівнянні
з співрозмовником. Наприклад, в романі Дж. Стейнбека “The Winter of our
Discontent” репліка одного із героїв Ітена містить змінену цитату “Birds in
their little nests agree” для авторитетності та з виховною метою.
Часто можна зустріти вживання автором цитати з метою моралізування

на виховні теми [5]. Велика кількість прикладів використання цитати саме
з цією метою можна знайти в романі Дж. Стейнбека “The Winter of Our
Discontent”, наприклад: “We cannot dedicate, we cannot consecrate …”.
Цитата може застосовуватися з метою вказівки того або іншого символу.

Так, Дж. Стейнбек для створення символу батьківщини в текст свого твору
вводить усічену цитату з вірша американського поета Г. Лонгфелло “Ship
Building” – Farewell, oh ship of state, – де поет звертається до своєї
Батьківщини з наступними словами: Sail on? O Ship of State; / Sail on,
O Union, strong and great! – з тим, щоб підкреслити важливість самого
поняття Батьківщини, рідного будинку задля персонажу [1, c. 118].
Використання цитати може підкреслювати драматичність подій,

що описуються у тексті. Наприклад, цитата з роману Дж. Стейнбека “The
Winter of our Discontent”: “The Sky is falling and piece of it fell on my head”
[10, c. 270].
Цитата може використовуватись з метою більш чіткого опису

відношення героя до життя, наприклад: “So before I became dust to dust and
ashes to ashes, I will light my own light…”.
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Стилістична функція полягає у створенні образності, виразності
та повноти мови; вона дозволяє охарактеризувати явище дійсності
за допомогою художніх образів світового мистецтва, міфології, фольклору
і т.д. Цитата, яку використовують в стилістичному прийомі, може сприяти
реалізації тієї чи іншої функції у тексті. Наприклад, Л. Х’юз використовує
в своєму творі “There Ought to be a Law” цитату із Біблії, яка може виступати
в якості гіперболи: “The foxes have holes, and the birds of the air have nests;
but the Son of mum hath not where to lay his head” [1, c. 83]. Такою образною
гіперболою Л. Х’юз виражає свій сарказм.
Таким чином, можна зробити висновок, що на сучасному етапі

розвитку лінгвістики тексту актуально звучить проблема міжтекстової
взаємодії у сфері художньої прози, що становить основу досліджень
інтертекстуальності та її структурного елемента – цитати.
Перспективою подальших досліджень є поглиблене вивчення цитати

як структурного елемента інтертекстуальності та її функцій у різноманітних
текстах.
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СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНОГО
ГУМОРИСТИЧНОГО КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ

Ліпіна Д.С. (Харків)
Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Самохіна В.О.

Анотація: У цій статі розглядаються різновиди креолізованих текстів,
вивчаються вербальні та невербальні компоненти карикатури як специфічної форми
креолізованого тексту у сучасній англомовній лінгвокультурі.

Ключові слова:  вербальний та невербальний гумор , карикатура ,
креолізований текст.

Аннотация: Липина Д.С. Специфика англоязычного юмористического
креализованного текста. В этой статье рассматриваются разновидности
креализованных текстов, изучаются вербальные и невербальные компоненты
карикатуры как специфической формы креализованного текста в современной
англоязычной линвокультуре.

Ключевые слова: вербальный и невербальный юмор, карикатура,
креализованный текст.

Summary: Lipina D.S. The Specific Features of Creolized English
Humo(u)r Text. This article presents kinds of creolized texts. Verbal and non-verbal
parts of caricature as a special form of creolized text are studied in modern English
linguistic culture.

Keywords: caricature, creolized text, verbal and non-verbal humo(u)r.

Сучасний світ неможливо уявити без Homo Communicens – людини,
що спілкується, Homo Artifex – людини, що творить, Homo Ludens  – людини,
що грає, Homo Ridens – людини, що сміється, – чотирьох антропоцентрів,
на яких будується гумор і завдяки яким існує гумористична комунікація
[4, c. 36].
Об’єктом дослідження є сучасна англомовна карикатура як специфічний

різновид гумористичного креолізованого тексту.
Під креолізованими текстами в сучасній лінгвістиці розуміються “тексти,

фактура яких складається з двох негомогенних частин: вербальної (мовної,
мовленнєвої) та невербальної (належить до інших систем, ніж природна
мова)” [6, c. 326]. Приклади креолізованих текстів: кінотекст, тексти
радіомовлення, засоби наглядної агітації та пропаганди, плакати, рекламні
тексти, комікси та карикатури [1, c. 61].
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Предметом дослідження є структурні, семантичні та функціональні
характеристики англомовної карикатури.
Актуальність роботи пояснюється такими причинами:
1) недостатньою вивченістю феномену креолізованості в лінгвістичній

літературі, підвищеним інтересом сучасних лінгвістів до креолізованих
текстів, які є невід’ємним компонентом сучасної комунікації;

2) роллю гумору у вербальній та невербальній комунікації і, зокрема,
у різних типах креолізованих текстів та необхідністю пояснення
комунікативних збоїв, викликаних нерозумінням англомовного гумору
у креолізованих текстах;

3) вивченням структурних та функціональних характеристик сучасної
англомовної карикатури.
Мета дослідження – виявити характерні риси і лінгвокультурні

особливості сучасного креолізованого англомовного тексту та карикатури
як його різновиду. Для досягнення вищезазначеної мети були поставлені
такі завдання:

1) визначити основні категоріальні властивості креолізованого тексту
та карикатури;

2) виявити місце карикатури та її структурні, функціональні та стилістичні
особливості.
О. Є. Анісімова виділяє такі групи текстів:
1) креолізовані тексти, що складаються з зображення і підпису. У якості

прикладу розглянемо карикатуру:

Рис. 1
2) креолізовані тексти, що не включають до свого складу підпису:

Рис. 2
Часто такими карикатурами виступають карикатури зірок та політичних

діячів, які висміюють дурість, поведінку або погані звички [2, c. 8–9].
Е.А. Артемова, досліджуючи політичні карикатури, називає 4 категорії,

властиві однокадровим і многокадровим типам карикатур: категорію
інформативності, системності, цілісності (або завершеності) і модальності.

1) Категорія інформативності (основна категорія тексту).

Рис. 3
На рисунку 3 зображена карикатура зі “скелетом” літака і дві людини,

один з яких громадянин Китаю. Друга людина є конструктором, він
повідомляє, щоб американці забрали свій літак. Але цієї інформації
недостатньо, щоб сприйняти весь комізм ситуації. У цьому нам повинна
допомогти “змістовно-підтекстова інформація”, а саме знання того факту,
що приблизно протягом місяця китайський уряд не дозволяв вивозити
американцям свій розвідувальний літак, який порушував територіальний
простір Китаю і збив їх винищувач.
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2) Категорія системності (рис. 4). У карикатурі нічого не існує випадково
чи саме по собі, навпаки, кожен елемент включається в загальну систему,
яка створюється і функціонує для виконання спільної єдиної мети.

Рис. 4
На карикатурі ми бачимо голову людини, яку він засунув в бджолиний

вулик. На стіні вулика висить табличка “Angry Hour 4-5 pm”, явно нагадує
ту, яку можна побачити в пабах і барах протягом невеликого проміжку
часу, коли алкогольні напої продаються за зниженими цінами – “Happy
Hour”. Комізм ситуації досягається незвичайною актуалізацією виразу
“Angry Hour”. Утворене за аналогією від “Happy Hour”, “Angry Hour”,
можна було б зрозуміти як “час, коли немає знижок на алкогольні напої”,
але графічний план, а саме зображення бджіл, наділяють цей вислів іншим
значенням – “час, коли бджоли кусаються”.

3) Категорія цілісності (завершеності) (рис. 1), пов’язана з категорією
системності. Характерною рисою її є модальна і прагматична спрямованість,
тому що автор сам вирішує, на якому етапі роботи закінчити твір .

4) Категорія модальності Е.А. Артемова називає її обов’язковою, так як
вона є результатом суб’єктивного авторського осмислення дійсності
(карикатура – це індивідуальне бачення світу автором). Наявність підпису
як заявки на авторство також можна розглядати як прояв модальності.
На рисунку 5 зображено лавку “Weepy and Sniffields, Ltd”, яка набита

різними речами, пов’язаними з ім’ям принцеси Діани. У карикатурі ясно
відчувається критичне ставлення автора до наживи торговців на трагічній
загибелі усіма улюбленої принцеси. Це виражається назвою самої крамниці
(“Weepy” утворене від “to weep” – “плакати \ оплакувати”; “Sniffields” –
від ”sniff” – “сопіння \ (презирливе) пирхання \ зітхання носом”) і вербальної
стороною карикатури, а саме словами власника крамниці, явно
задоволеного таким станом справ – “Yes, a year later the grief and sorrow
remain as deeply felt as ever ... I’m happy to say.”

Рис. 5
Карикатура як різновид креолізованого тексту – сатиричне

чи гумористичне зображення, у якому комічний ефект створюється
перебільшенням та загостренням характерних рис. Карикатура має
комунікативну мету – критику злободенних соціальних і політичних подій.
Головна її функція – комічний ефект, що дає критичну оцінку яких-небудь
подій [5, c. 25].
Вивчення креолізованих англомовних гумористичних текстів

та карикатури як їх різновиду відкриває перспективи для подальших наукових
досліджень в міжкультурному аспекті та розкриває співвідношення між
традиційними та іноваційнними елементами створення комічного, які стали
прикметною рисою XXI ст.
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ЗАСОБИ ГЕНДЕРНО-СПЕЦИФІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ ПОГЛЯДУ
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Максимова О.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Барташева Г.І.

Анотація: У статті розглянуті засоби номінації погляду у сучасній англійській
мови з точки зору гендера комунікантів. Дослідження доводить, що існують
гендерні відмінності у вживанні засобів номінації “погляду” (ядерні, периферійні
лексеми, номінативні конструкції, стилістичні засоби).

Ключові слова: гендер, зорова поведінка, кінесика, лексеми, номінативні
конструкції,  номінація, погляд, стилістичні засоби.

Аннотация:  Максимова О .В. Гендерно-специфические способы
номинации взгляда в современном английском языке. В статье рассмотрены
способы номинации взгляда в современной английской литературе с позиции гендера
комуникантов. Доказано, что есть гендерные различия в употреблении средств
номинации “взгляда” (ядерные, периферийные лексемы, номинативные
конструкции, стилистические средства).

Ключевые слова: взгляд, гендер, зрительное поведение, кинесика, лексемы,
номинативные конструкции, номинация, стилистические средства.

Summary: Maksimova O.V. Gender-specific nominalization means of
communicator’s visual behaviour in the modern English language. The article
considers the means of nominalization of communicator’s visual behaviour depending
on gender in the modern English language. The means of nominalization of the eye
contact behaviour (nuclear, peripheral lexical units, nominative constructions, stylistic
devices) differ depending on the gender.

Key words: gaze, gender, kinesics, lexical units, nominalization, nominative
constructions, stylistic devices, visual behaviour.

Загальна спрямованість сучасної лінгвістичної науки на вивчення
взаємозв’язку компонентів мовленнєвої діяльності та впливу соціальних
та особистісних характеристик індивідів на їх комунікативну поведінку

обумовлює необхідність дослідження та розкриття механізмів передачі
невербальних виявів вербальними засобами [2]. Актуальність даного
дослідження визначається вивченням проблем специфіки мовного
позначення невербальної дії “погляд” з боку його об’єктивного змісту
та комунікативно-прагматичних особливостей з урахуванням соціальних
та особистісних характеристик індивідів. Об’єктом дослідження слугують
мовні засоби вираження невербального компонента комунікації “погляд”
в сучасній англійській мові. Предметом дослідження є засоби гендерно-
специфічної номінації погляду у сучасній англійській мові.
Мета даної статті полягає у виявленні гендерних особливостей номінації

погляду в сучасному англомовному художньому тексті шляхом аналізу
емотивного та інтенціонального аспекту його реалізації, а також у виділенні
та класифікації номінативних одиниць різного типу на позначення
компонентів зорової поведінки в процесі спілкування залежно від гендерної
приналежності комунікантів.
Матеріал дослідження склали словники різних типів (тлумачні,

фразеологічні, словники синонімів та ін.), а також номінативні одиниці,
у загальній кількості 400 одиниць, отримані методом суцільної вибірки
із текстів художніх творів американських письменників другої половини
XX – початку XXI сторіччя.
В процесі спілкування людина використовує інформацію різного типу.

Спілкування не обмежується усними та письмовими повідомленнями,
важливу роль відіграють інтонація, жести, міміка, погляд, тобто невербальні
компоненти комунікації. Словесна комунікація становить менше 35%,
а решта інформації передається за допомогою саме невербальних засобів
спілкування [7, с. 203–207]. Особливістю невербальної мови є те, що вона
є проявом підсвідомості, тобто є більш надійною, ніж вербальний канал
спілкування. До невербальних засобів спілкування належать: оптико–
кінесична система, паралінгвістична система, екстралінгвістична система,
проксеміка та просодика [3; 5]. Дослідженням невербальної комунікації
займається невербальна семіотика. Вивчення комунікативної поведінки
співрозмовника за його позами, мімікою відноситься до галузі кінесики,
до неї належить і погляд.
Погляд, його орієнтація, інтенсивність та тривалість залежать від різних

чинників, зокрема від гендерної приналежності комунікантів. Вважається,
що жінки більш емоційні та чутливі, і тому вони проявляють себе активніше
у візуальній поведінці ніж чоловіки, які є скупими на емоції, і тому їх
комунікація характеризується меншою інтенсивністю зорового контакту
[5]. Дослідження доводять, що жінки надають перевагу непрямим
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стратегіям впливу на партнера по комунікації (наприклад, частіше
використовують погляд на позначення  невдоволення), у той час, як чоловіки
використовують прямі стратегії [6].
Присутність невербальних компонентів в процесі спілкування

обумовлює необхідність їх адекватної фіксації при вербальному описі,
для чого використовуються номінативні одиниці. Дослідження погляду
як компонента невербальної комунікації на основі художніх творів дає
можливість виявити експліцитний і імпліцитний контекст комунікативної
взаємодії співбесідників [1].
Номінативне поле зорової поведінки мовця неоднорідне тому,

що містить як прямі номінації її компонентів, так і номінації окремих
когнітивних елементів, що відповідно, зумовлює існування ядерних та
периферійних лексем. До ядерних лексем на позначення компонентів
зорової поведінки, належать іменники eye,  look, gaze, glance, stare,
дієслова і фразові дієслова to eye, to gaze, to glance, to look, to watch, to
stare; to blink at, to look through smb / smth, look down / up, look over, to
look round, look upon, take a look at, to peek out, to peek in, to peep out, to
cast up, to peer at / into / through, to gaze at / on / upon, to glance over, to
glance at, to gloat over / upon, to glare at, to leer at, to gape at, to gape on /
upon, to frown at / on / upon,  to scowl at, to squint at, to stare at / upon, to
stare down, що спеціально призначені для позначення зорової активності
мовця.
В ході проведеного дослідження ядерні дієслова нами було розділено за

ступенем інтенсивності позначення погляду і розроблено шкалу
інтенсивності номінації погляду (за І.І.Туранським [4]):

peep – twinkle – blink – glimpse – glance – watch – LOOK – observe – squint –
frown – leer – scowl – glare – gape – gaze – peer – stare –
examine – study
Вихідна лексема look розташовується на нейтральній позначці на шкалі

інтенсивності. Вона має ряд синонімічних лексичних одиниць, які ми
розташували за ступенем інтенсивності погляду, що включає в себе
емоційну насиченість, тривалість та інтенцію погляду. Таким чином,
ці лексичні одиниці, займають місце на шкалі інтенсивності від найменш
виразного прояву погляду як то peep (що перекладається як – дивитися
примружившись, швидкий погляд крадькома, нишком) до study (пильно
вивчати, досліджувати поглядом).
Встановлено, що існують значні гендерні відмінності у вживанні

номінативних одиниць на лексичному та стилістичному рівнях (різні види

епітетів, фразеологізми, метафори, порівняння). Дослідивши приклади
та зіставивши їх із шкалою інтенсивності, можемо зробити наступний
висновок: оскільки для номінації погляду жінок значно частіше
використовують лексичні одиниці squint, peep, scowl, glimpse та gape,
які рідко або зовсім не зустрічаються при номінації погляду чоловіків, а для
номінації погляду чоловіків відповідно характерними є такі лексичні одиниці
glance, leer, study та examine, то ми бачимо, що лексичні одиниці номінації
погляду чоловіків знаходяться на шкалі значно правіше ніж жіночі, а деякі
одиниці взагалі стоять у крайній правій позиції, тобто вони позначають
найбільш виразний, інтенсивний, тривалий погляд.
Таким чином, при використанні лексичних одиниць у номінації погляду

жінок характерним є опис більш емоційних відтінків погляду (швидкі погляди
крадькома, дещо сором’язливі, та погляди, які виражають незадоволення,
сердитість, тобто емоційний бік особистості та вираження миттєвої
емоційної реакції на комунікативну ситуацію). Для чоловіків характерними
є інтенсивні, відкриті, пильні відтінки погляду, із інтенцією ретельного
вивчення, розглядання партнера по комунікації.
При описі погляду як жінок так і чоловіків використовуються номінативні

конструкції (Verb + Noun, Verb + Adjective + Noun, Verb + Adverb + Noun,
Noun + Verb, Noun + Noun, Noun + Adjective, Verb + Adverb, Verb + Present
Participle I), але значних відмінностей у використанні цих конструкцій
не було виявлено. Найпродуктивнішими конструкціями є конструкції
із дієсловом look та словосполучення із іменником eyes.
При детальному вивченні матеріалу було встановлено, що для опису

погляду жінок використовується ширший спектр стилістичних засобів,
а саме: більша кількість різноманітних форм епітетів на позначення емоцій,
епітетів, що виражають інтенцію, епітетів of-phrase, епітетів із складними
прикметниками, порівнянь, метафор. У свою чергу, для опису погляду
чоловіків більш уживаними є номінативні конструкції, але якщо автор
англомовного тексту – жінка, то ці показники приблизно урівнюються,
опис погляду чоловіків виконується так само детально та за допомогою
тієї ж палітри мовних засобів, лексичних номінативних конструкцій
та стилістичних засобів, як і опис погляду жінок. У той же час,  коли
авторами художніх текстів виступають чоловіки, то погляд чоловіків
описується за допомогою значно простішого набору засобів. На нашу
думку, це ще раз доводить емоційність та експресивність жінок та те,
що уявлення про гендерні ролі, що їх очікує суспільство, підтверджуються
нашим дослідженням.
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Перспективою подальшого дослідження є аналіз гендерно-специфічних
засобів номінації інших компонентів невербальної семіотичної системи.
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Анотація: У статті розглянуто асиметричні соціальні стосунки героїв у творах
Агати Крісті, а також невербальні компоненти комунікації, використані у діалогах.
Визначені соціально- і ситуативно-домінантні комуніканти, і виявлена залежність
використання невербальних компонентів комунікації від соціального статусу
комуніканта.
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Аннотация: Марченко Е.В. Особенности использования невербальных
компонентов коммуникации  в условиях асимметрических социальных
отношений коммуникантов. В статье рассмотрены асимметрические социальные
отношения героев в произведениях Агаты Кристи, а также невербальные
компоненты коммуникации, использованные в диалогах. Определены социально-
и ситуативно-доминантные коммуниканты, и показана зависимость использования
невербальных компонентов от социального статуса коммуниканта.

Ключевые слова: невербальные компоненты коммуникации (кинесический,
проксемический, просодический), номинация, ситуативно-доминантный
коммуникант, социально-доминантный коммуникант.

Summary: Marchenko E.V. Peculiarities of using nonverbal communicative
components in conditions of asymmetrical social relations of communicators
(on the material of works by Agatha Christie). Asymmetrical social relations of the
characters as well as nonverbal communicative components, used in dialogues, are
viewed in the article. Social- and situational-dominant communicators are defined and
the dependence of using nonverbal communicative components on the social status of
communicators was shown.

Key words: nomination, nonverbal communicative components (kinesic, prosodic,
proxemic), situational-dominant communicator, social-dominant communicator.

Актуальність дослідження полягає в тому, що вивчення взаємодії
невербальних компонентів з вербальними забезпечує комплексний аналіз
проблеми здійснення ефективного комунікативного впливу. Мета
дослідження полягає у вивченні  особливостей функціонування
просодичного, кінесичного та проксемічного компонентів комунікації
та їхніх номінацій на прикладі творів Агати Крісті. Об’єктом дослідження
є невербальні компоненти комунікації у творах Агати Крісті, а предметом
дослідження є особливості номінацій просодичного, кінесичного та
проксемічного компонентів невербальної комунікації та особливості їхнього
функціонування в англомовному дискурсі. Наукова новизна полягає в тому,
що вперше невербальні компоненти комунікації та їхні номінації були
досліджені у творах Агати Крісті.
Для сучасної лінгвістичної парадигми актуальним є вивченням

проблеми досягнення ефективності спілкування, що складає предмет теорії
мовленнєвого впливу. Вплив одного індивіда на іншого є мультиканальним,
тобто здійснюється за допомогою не лише вербальних, але й невербальних
засобів спілкування, які застосовуються спільно з вербальними засобами
або автономно від них. Це дозволяє визначити такий вплив як
комунікативний, а не як суто мовленнєвий. Хоча невербальна комунікація
є несловесним засобом передачі інформації, компоненти невербальної
комунікації мають свою номінацію, тобто засобами мови репрезентуються
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явища реальної комунікації, де відображаються невербальні компоненти
процесу спілкування. Для позначення засобів вербальної репрезентації
комунікативно значущих невербальних компонентів спілкування
використовується термін “номінація НВК”. До невербальних компонентів
комунікації відносяться просодичні, кінесичні та проксемічні комунікативні
компоненти. Засоби їхньої номінації розподіляються на групи номінацій
просодичного, кінесичного та проксемічного компонентів, відповідно
[1, c. 10].
Для ефективного комунікативного впливу слід враховувати соціальний

статус комуніканта. Соціальні стосунки можуть бути симетричними
і асиметричними. Асиметричні соціальні стосунки знаходять відображення
у дискурсі у формі двох типів комунікативного домінування – соціально-
зумовленого (для якого притаманна соціальна влада над співбесідником)
або ситуативно сконструйованого (для якого притаманна ситуативно
надбана влада над співбесідником) [1, c. 7].
У творах Агати Крісті асиметричні соціальні стосунки можна розглядати

між Еркюлем Пуаро та підозрюваними у злочинах, свідками та родичами
і друзями жертв. З усіх прикладів спілкування Еркюля Пуаро з людьми
складає 50%. Вживання кінесичного компоненту складає 45% від загальної
кількості прикладів, просодичного компоненту – 40% і проксемічного
компоненту – 15%.
У спілкуванні з підозрюваними, свідками та родичами жертв Еркюль

Пуаро є соціально комунікативним домінантом, адже він виступає
як головний слідчий та діє від імені поліції. Комунікативна діяльність Еркюля
Пуаро з людьми являє собою інтеррогативний діалог – різновид ділового
діалогу, який позначає комплекс діалогічних ситуацій, в основі яких лежить
розслідування злочину. У ході інтеррогативного діалогу комуніканти
використовують різні тактики спілкування, реалізація яких відбувається
за допомогою невербальних компонентів комунікації [2, c. 256]. Еркюль
Пуаро як соціально-комунікативний домінант для спілкування
з підозрюваними використовує здебільшого наступні тактики: тактику
прямого запиту, тактику репрезентації подій, тактику аргументації, тактику
повтору і тактику просторового тиску.
Кінесичний компонент сприяє реалізації таким тактикам, як тактика

прямого запиту, тактика репрезентації подій і тактика аргументації, тому що
міміка, жести і погляд детектива показують його ставлення до людей, яких він
опитує, висвітлюють характер діалогу та налаштованість на розмову, що
дозволяє побачити цілісну комунікативну картину співбесідників. У цих
тактиках кінесичний компонент репрезентований такими номінаціями:

- на позначення міміки: to frown, to look thoughtfully, to look anxious,
to smile, a slight smile, to give a smile.

- на позначення жестів: to nod thoughtfully, to nod one’s head, to nod
approvingly, to make a gesture, to raise a hand.

- на позначення візуального контакту: to look up keenly, to watch smb.
narrowly, a sharp glance, to watch intently, to look coldly at, to look
disapproving at, to look anxiously at, to look suspiciously at.
Ці номінації мають як позитивну, так і негативну семантику, але

номінації з негативною семантикою домінують, що можна пояснити тим,
що співбесідники детектива не налаштовані відповідати правдиво на
поставлені питання, але детектив продовжує наполегливо опитувати людей.
Приклад: ‘After he had confessed his guilt to me, I knew more strongly

than ever that my own theory was right.’ said Poirot. ‘Your theory,’ said
Franklin Clarke, ‘is absurd!’ Poirot looked at him coldly. ‘No, Mr Clarke.
You were safe enough so long as no one suspected you. Once you were
suspected proofs were easy to obtain’ (2, с. 208).
Цей діалог показує, як Пуаро аргументує провину містера Кларка, коли

той насмілився перечити детективу
Просодичний компонент сприяє реалізації тактики повтору, яка

використовується для привернення уваги, підкреслення більш значущих
тем. У цьому випадку повторюється або той самий лексичний елемент,
або його синонім, які акцентуються за допомогою таких номінацій: to raise
one’s voice, a loud, emphatic voice, to say sharply, a high voice, що мають
негативну семантику. Це можна пояснити тим, що Еркюлю Пуаро
доводиться декілька разів повторювати свої питання або репліки для
досягнення певного перлокутивного ефекту.
Приклад: ‘Madame – I want your more than wishes. I want your opinion.’

‘Opinion?’ said Jane absently. ‘What on?’ ‘Who do you think likely to have
killed Lord Edgware?’ Jane shook her head. ‘I haven’t any idea!’ She wriggled
her shoulders experimentally and took up the hand-glass. ‘Madame!’ said
Poirot in a loud, emphatic voice. ‘Who do you think killed your husband? This
time it got through. Jane threw him a startled glance. ‘Geraldine, I expect,’ she
said. ‘Who is Geraldine?’ But Jane’s attention was gone again (1, с. 70).
Цей приклад показує, що Еркюлю Пуаро доводиться двічі повторювати

своє питання, щоб акторка нарешті звернула на нього увагу. Ми також
бачимо, що її відповіді супроводжуються кінесичним компонентом –
спочатку жестами – вона хитає головою у знак того, що не знає, хто міг
вбити його чоловіка, а потім здивованим поглядом, коли Пуаро підвищив
голос і вдруге поставив питання.
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Проксемічний компонент, виражений номінаціями to move forward, to
lean forward, to step forward, to bustle forward, сприяє реалізації тактики
просторового тиску, тому що адресант намагається маніпулювати
проксемічним фактором, скорочуючи дистанцію між собою й адресатом,
щоб отримати якомога більше інформації від співбесідника.
Приклад: ‘My head, I suffer very badly with my head, the headaches are

something cruel sometimes. And then there are times when I don’t know—
when I don’t know...’ He broke down. Poirot leant forward. ‘But you do know,
don’t you,’ he said, ‘that you committed the murders?’ ‘Yes,’ he said, ‘I know.’
‘But—I am right, am I not?—you don’t know why you did them?’ Mr Cust
shook his head (2, c. 197).
У даному прикладі показано, як Пуаро наближається до співбесідника,

ставлячи йому питання, і підозрюваний покірно відповідає на нього.
Випадки, коли комуніканти, які мають однаковий із детективом або

нижчий соціальний статус, спілкуючись з Еркюлем Пуаро, ситуативно
набувають вищого комунікативного статусу стосовно співбесідника,
і їх можна кваліфікувати як ситуативно-домінантних комунікантів.
Їхня домінантність проявляється не тільки на вербальному, але й на

невербальному рівні за допомогою використання невербальних компонентів
комунікації . Таким чином , ситуативна  домінантність може бути
репрезентована кінесичним компонентом за допомогою таких номінацій:

- на позначення міміки: a sneering mouth, to look bad-tempered and
bitter, to raise one’s eye-brows, a queer smile, to look awkward.

- на позначення жестів: to wave away, a stiff and formal manner, to
make a characteristic gesture.

- на позначення візуального контакту: a queer secretive look.
Номінації кінесичного компоненту мають переважно негативну

семантику. Це можна пояснити тим, що співбесідники Еркюля Пуаро
не бажають розмовляти з ним або приховують щось, тому ведуть себе
зверхньо і отримують статус ситуативно-домінантного комуніканта саме
завдяки своїй негативній невербальній поведінці.
Приклад: Lord Edgware, who rose to receive us, was a tall man of about

fifty. He had dark hair streaked with grey, a thin face and a sneering mouth.
He looked bad-tempered and bitter. His eyes had a queer secretive look
about them. There was something, I thought, distinctly odd about those eyes.
His manner was stiff and formal. ‘M. Hercule Poirot? Captain Hastings?
Please be seated.’ We sat down. The room felt chilly. There was little light
coming in from the one window and the dimness contributed to the cold
atmosphere. ‘I understood that you were an investigator of —crime, M. Poirot?’

‘Of problems, Lord Edgware. There are problems of crime, certainly. There
are other problems’ (1, с. 25).
У цьому прикладі видно, що лорд не бажає розмовляти з Еркюлем

Пуаро, він зверхньо посміхається, поводить себе дуже стримано та
намагається бути гостинним.
Просодичний компонент у ситуації ситуативного домінування

підозрюваних  (родичів жертви, свідків злочину) може бути репрезентований
такими номінаціями: to demand with a sudden vigour, to speak feverishly, to
say coldly, to murmur cynically, to inquire coldly, to speak peremptorily, to say
grimly, to say distinctly, a husky voice, a clear and compelling voice, to reiterate
emphatically.
Номінації просодичного компоненту, як і кінесичного, є переважно

негативно-забарвленими або нейтральними, що свідчить про очевидне
небажання комунікантів спілкуватися з детективом, яке вони приховують
за стриманими манерами та спокійним або суворим голосом. Саме
за допомогою негативно-забарвленого просодичного компоненту
та кінесичного компоненту з негативною семантикою можна побачити
як комуніканти стають ситуативними домінантами у розмові з детективом.
Приклад: ‘He must have been hanging round here that day.’ ‘There were

so many strangers about, Lady Clarke. It is the holiday season.’ ‘Yes—I forgot...
But they keep down by the beaches, they don’t come up near the house.’ ‘No
stranger came to the house that day.’ ‘Who says so?’ demanded Lady Clarke,
with a sudden vigour. Poirot looked slightly taken aback. ‘The servants,’ he
said. ‘Miss Grey.’ Lady Clarke said very distinctly: ‘That girl is a liar!’
I started on my chair. Poirot threw me a glance. Lady Clarke was going on,
speaking now rather feverishly. ‘I didn’t like her (2, c. 126).
Цей приклад показує, що леді Кларк поводить себе дещо зверхньо

та збуджено і звинувачує дівчину у брехні.
Проксемічний компонент у ситуації ситуативного домінування не є

численним і може репрезентуватися такими номінаціями на позначення
скорочення дистанції: to lean forward, to move forward, to draw forward.
Для ситуативно-домінантних комунікантів проксемічний фактор грає роль
лише тоді, коли їм щось потрібно від Еркюля Пуаро і, наближаючись до
них, вони просять про допомогу.
Приклад: ‘I thought perhaps you might argue with him in a calmer way.

Get him to give in to the idea of divorce. I’m sure you could,’  said Jane. ‘I
think you overrate my persuasive powers, Madame.’ ‘Oh! Вut you can surely
think of something, M. Poirot.’ She leaned forward. Her blue eyes opened
wide again. ‘You’d like me to be happy, wouldn’t you?’ ‘I should like everybody
to be happy,’ said Poirot (1, c. 11).
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У даному прикладі дуже добре показано, як акторка Джейн Вілкінсон
прохає Еркюля Пуаро поговорити з її чоловіком, щоб він погодився на
розлучення, і думає, що Еркюль Пуаро без сумніву погодиться виконати її
прохання.
Розглянувши приклади з соціально- та ситуативно-домінантними

комунікантами, можна зробити висновок, що невербальні компоненти
комунікації мають функції підтримки та ідентифікації. Використання
невербальних компонентів у функції підтримки характерне для комунікативної
поведінки соціально-домінантних індивідів. Соціально-домінантний
комунікант має низьку потребу в укріпленні або підвищенні власної
комунікативної  позиції, що позначається на  його невербальній
комунікативній поведінці. У прикладах із ситуативно-домінантними
комунікантами невербальні компоненти виконують функцію ідентифікації.
Рівень застосування невербальних компонентів у конструюванні стосунків
ситуативного домінування є високим,  так як інформація щодо
міжособистісних стосунків між комунікантами передається в основному по
невербальним каналам. У даному випадку високим є рівень застосування
негативно-забарвлених просодичного і кінесичного компонентів, що
визначають ситуативно-домінантного комуніканта за допомогою такої
невербальної поведінки.
Проведене дослідження відкриває перспективу подальшого аналізу

невербальних складових діалогічного дискурсу у творах Агати Крісті.
Доцільним є спрямування розробок на вивчення залежності використання
невербальних компонентів від віку, гендерної специфіки та національної
приналежності комунікантів. Дослідження перспективне у плані проведення
аналізу міжкультурних особливостей взаємодії невербальних та вербальних
компонентів у ситуації здійснення ефективного комунікативного впливу.
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КОМУНІКАТИВНІ НЕПОРОЗУМІННЯ
В МАТРИМОНІАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
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Науковий керівник: ст. викл. Шпак О.В.

Анотація: дослідження присвячено комунікативним невдачам у матримоні-
альному дискурсі, які являють собою повне або часткове нерозуміння вислов-
лювання партнером комунікації (чоловіком або дружиною), тобто нездійснення
або часткове здійснення комунікативного наміру мовця.

Ключові слова: діалогічне мовлення, комунікативна діяльність, комуніка-
тивна невдача матримоніальний дискурс.

Аннотация: Миргородова А.В. Коммуникативные недоразумения в мат-
римониальном дискурсе. Исследование посвящается коммуникативным неуда-
чам в матримониальном дискурсе, которые представляют собой полное или ча-
стичное непонимание высказывания партнером коммуникации (мужем или же-
ной), то есть несовершение или частичное совершение коммуникативного наме-
рения говорящего.

Ключевые слова: диалогическая речь, коммуникативная деятельность, ком-
муникативная неудача, матримониальный дискурс.

Summary:  Mirgorodova A.V. Communicative Misunderstandings in
Matrimonial Discourse. The research is focused on communicative failures in
matrimonial discourse, which are full or partial misunderstanding of an utterance by a
partner of communication (husband or wife), that is a failure or a partial failure to
fulfill a communicative intention of the speaker.

Key words: communicative activity, communicative failure, dialogical speech,
matrimonial discourse.

Актуальність цього дослідження визначається необхідністю вивчення
комунікативних невдач у матримоніальному дискурсі, оскільки спілкування
подружжя може супроводжуватися комунікативними збоями
та мовленнєвими непорозуміннями. Наукова новизна роботи полягає
у системному підході до аналізу природи комунікативних невдач та створенні
типології КН на матеріалі сучасного англомовного матримоніального
дискурсу. Об’єктом дослідження є комунікативні невдачі, які спричиняються
лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами. Предметом
дослідження є комунікативні  невдачі подружжя в англомовному
матримоніальному дискурсі. Метою дослідження є виявлення причин
виникнення комунікативних невдач в матримоніальному дискурсі,
встановлення їх типів та дослідження їх невербальної складової.
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Інтерес до проблем мовленнєвого спілкування, пов’язаний з розвитком
прагмалінгвістики, теорії мовленнєвої взаємодії та мовленнєвої
конфліктології, задає напрямки сучасних лінгвістичних досліджень,
зосереджених на більш детальному вивченні процесу комунікації та її
аспектів. Комунікація співвідноситься  з багатьма феноменами, як процес,
за допомогою якого соціальні інститути та індивіди обмінюються
інформацією; це доступний засіб розв’язання проблем, які виникають
у суспільстві, де людина живе та розуміється з іншими.
Досить часто поняття комунікації ототожнюється з поняттям дискурсу –

складним комунікативним явищем, яке включає в себе соціальний
контекст, інформацію про учасників комунікації, знання процесу
продукування та сприйняття текстів. Від етимологічного первісного
розуміння дискурсу як діалогу до його трактування як складного
інтегрального феномена лінгвісти доходять певною мірою завдяки
осмисленню цього поняття представниками інших наук та впровадженням
нових методологічних принципів [1].
Заслуговує на увагу поділ дискурсу на статусно- та особистісно-

орієнтований. Останній визначається як спілкування добре знайомих один
з одним комунікантів. Побутовий дискурс є природним типом спілкування,
який розвивається протягом усього життя [1; 7].
Центральною ланкою в  особистісно-орієнтованому дискурсі

є спілкування у родині, основними типами якого є парентальний дискурс
(спілкування “батьки-діти”), дискурс сіблінгів (спілкування “брати-сестри”)
та матримоніальний дискурс (спілкування “чоловік – дружина”).
Спілкування подружжя належить до ядерної зони дискурсивного оточення,
оскільки чоловік і дружина добре обізнані з характерними рисами
спілкування та звичками один одного на всіх рівнях сімейної діяльності.
Комунікація подружжя характеризується використанням специфічних
вербальних засобів та номінацій, великим різноманіттям невербальних
комунікативних компонентів, які зазвичай служать засобом інтимізації
стосунків та сприяють кращому розумінню чоловіка і дружини [7].
Розуміння є стрижневим для успішності/неуспішності інтеракції. Воно

полягає в індивідуальній специфіці адресантів кодувати і передавати
інформацію, а завдання адресатів – адекватно її сприймати та інтерпретувати
у межах певної комунікативної ситуації. Під комунікативною ситуацією
розуміють вихідний момент будь-якої мовленнєвої дії; це – складний
комплекс зовнішніх умов спілкування та внутрішніх станів комунікантів,
що представлені в мовленнєвій поведінці [3; 6]; це є ієрархічно складний
компонент дискурсу, який розподіляється на соціально-інтерактивні рівні

та окремі компоненти, основними з яких є комуніканти, комунікативний
намір, місце, час та обставини дійсності [1; 2; 8].
Перебіг спілкування у певній комунікативній ситуації не завжди

завершується отриманням позитивного результату, тобто стратегічна ціль,
поставлена учасниками комунікації в умовах мовленнєвої взаємодії
не досягається. Непорозуміння або часткове нерозуміння між адресатом
і адресантом, відсутність прогнозованої реакції зі сторони адресата,
відсутність інтересу до спілкування, небажана зміна стану адресата
отримало назву комунікативної невдачі (далі – КН). Таким чином, основу
КН складає такий стан речей, при якому комуніканти не можуть реалізувати
свої комунікативні очікування [5; 8]. Дослідження причин КН допоможе
нам виокремити їх типи.
На сьогоднішній день існує низка підходів до вивчення природи КН

у повсякденному спілкуванні, яка є досить  різноманітною.
Приміром, дослідники виокремлюють КН, викликані:
– розбіжностями у ментальних моделях дійсності;
– порушенням умов місця і часу комунікації;
– порушенням мовленнєвої поведінки і правил ввічливості;
– порушенням каналу зв’язку;
– неправильним трактуванням мовленнєвої інтенції;
– неточною референтною віднесеністю та нерозумінням граматичних
значень [5; 8].

Інші дослідники поділяють КН на екстралінгвістичні та лінгвістичні.
До екстралінгвістичних (паралінгвістичних) факторів відносять невербальні
компоненти комунікації (кінесичні, проксемічні та просодичні). Процес
комунікації неможливо уявити без цих елементів. Іноді саме вони свідчать
про наявність комунікативного збою у спілкуванні.
Лінгвістичні фактори поділяються на такі, що викликані причинами

а) мовного, б) мовленнєвого та в) лінгвокогнітивного характеру. Мовні
КН пов’язані з неадекватним вибором мовного матеріалу, нерозумінням,
незнанням лексичних одиниць; помилковим вибором граматичних форм;
погрішностями або дефектами вимови, швидким темпом мовлення.
До причин мовленнєвого характеру відносять порушення таких постулатів
Грайса, як  інформативності, способу вираження інформації та якості;
порушення принципів ввічливості; невиконання співрозмовниками
їх комунікативних ролей. Причини лінгвокогнітивного характеру закорінені
на  відмінностях в  концептуальних картинах світу комунікантів
та нестандартному осмисленні фрагменту дійсності [5].
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Наведена нижче ситуація ілюструє КН, викликану причиною
мовленнєвого характеру.  Тут має місце порушення постулату
інформативності.

John and Jane drive in the car. John slowly looks at his wife. His eyes are
dark, hopeless.
John: Our plan? Well, let’s see…You want to hear my plan? We go to
Coney Island, ride the Cyclone, and call our parents to say goodbye.
Jane: My parents are dead.
John: What???
Jane: They died when I was ten.
This news hit John harder than everything else combined.
John: So who was the kindly fellow giving you away at the wedding?
Jane: He was a paid actor.
John sits rocked (‘Mr. and Mrs. Smith’).
КН виникає з приводу того, що Джон дізнається, після шести років

шлюбу, що батьки його дружини померли, а на їх весіллі їх грали наймані
актори. Джонові бракує слів і він не знає, що відповісти.
Як показало наше дослідження, найчастіше трапляються КН, викликані

лінгвістичними факторами (73%). Серед досліджених нами КН мовного
характеру є такі, що зумовлені неточним вибором мовних одиниць,
недостатнім рівнем компетенції мовців (24%). КН мовленнєвого типу,
які виникають через порушення постулатів Грайса та неадекватне
виконання мовцями їх комунікативних ролей – найчастотніші (46%).
КН лінгвокогнітивного характеру у матримоніальному дискурсі (30%)
найчастіше викликані не відмінностями у концептуальних картинах світу,
а неоднаковим розумінням певного фрагменту дійсності (44% – 56%
відповідно).
Невербальні  компоненти, чий вибір у значній мірі зумовлюється

гендерним фактором, не є основною причиною виникнення непорозумінь.
КН найчастіше супроводжуються кінесичними НВК, які відображають
емоційний стан комунікантів (найчастіше жінок) та їх реакцію на репліки
партнера. Невірне трактування збільшує вірогідність виникнення КН
та конфліктів.
Можна дійти висновку, що матримоніальний дискурс належить

до сфери відносно вільного спілкування, для якого характерні відсутність
жорсткого сценарію комунікації, часової і протокольної регламентованості,
порядку передачі комунікативних ходів. Більшість непорозумінь в такому
типі дискурсу пов’язані з порушенням способу вираження інформації
та неоднаковим розумінням певного фрагменту дійсності.

Перспективою роботи вважаємо аналіз комунікативних невдач
у парентальному дискурсі.
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Анотація: У статті розглянута дискурсивна поведінка англомовного обман-
ника, реалізована за допомогою вербальних і невербальних засобів, конфігура-
ція та функціональна спрямованість яких залежать від комунікативного типу
ситуації. Висвітлено особливості дискурсивної поведінки мовця за емоціогенних
обставин, та в умовах емпатичного спілкування.

Ключові слова: вербальні та невербальні засоби, дискурсивна поведінка
англомовного обманника, комунікативний тип ситуації.
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Аннотация: Милацкая Е. Л. Дискурсивное поведение англоязычного
обманщика. В статье рассмотрено дискурсивное поведение обманщика, реали-
зованное с помощью вербальних и невербальних средств, конфигурация и фун-
кциональная направленность которых зависят от коммуникативного типа ситуа-
ции. Определены особеннности дискурсивного поведения обманщика при эмо-
циогенных обстоятельствах, и в условиях эмпатического общения.

Ключевые слова: вербальные и невербальные средства, дискурсивное по-
ведение обманщика, коммуникативный тип ситуации.

Summary: Milatska E. L. Discourse Behavior of an English Deceiver. This
article deals with the discourse behavior of a deceiver, which is realized with the help
of verbal and nonverbal means, the configuration and the functional orientation of
which depends on the type of the communicative situation. Characteristics of the
discourse behavior of a deceiver are established in a variety of situations: under
emotive circumstances, and in empathic communication

Key words: communicative situation type, discourse behavior of a deceiver,
verbal and nonverbal means.

Статтю присвячено вивченню дискурсивної поведінки англомовного
обманника та вербальних і невербальних засобів, які використовує
нещирий мовець. Донедавна ця проблема  не належала  до суто
лінгвістичних, однак сьогодні вона набула ваги в контексті досліджень
когнітивної організації та комунікативного застосування колективного
знання носіїв англійської мови про неправду [3, с. 21–28], що і привернуло
нашу увагу до дискурсивної поведінки нещирого мовця, який умисно
оперує неправдивою інформацією, прагнучи переконати співрозмовника,
справити на нього вплив, тобто маніпулювати ним, уводячи його в оману.
Актуальність порушеної проблематики визначається загальною

спрямованістю сучасних мовознавчих студій на впровадження новітніх
методів і підходів до аналізу різних типів дискурсу, зокрема й дискурсу
обманника.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше

на з’ясовано лінгвокогнітивні й прагматичні особливості вербального
і невербального компонентів дискурсивної поведінки обманника з огляду
на їхній емотивний аспект та досліджено вплив емотивного чинника на
ефективність дискурсивної маніпулятивної діяльності
Об’єктом дослідження є дискурсивна поведінка англомовного

обманника, а саме її вербальний і невербальний компоненти, а предметом
виступають лінгвокогнітивні, прагматичні та емотивні особливості
дискурсивної поведінки обманника, носія англійської мови.
Метою даного дослідження є встановлення лінгвокогнітивних

і прагматичних особливостей дискурсивної поведінки англомовного
обманника.
Дискурс є складним багатоплановим феноменом, що знаходиться

у центрі уваги сучасної науки, і зокрема, лінгвістики. У лінгвістичній
літературі  термін “дискурс” використовується досить широко,
але на сьогоднішній день не існує єдиного визначення цього терміна,
який би охоплював всі контексти його вживання. За всіх існуючих
розбіжностей дослідницьких позицій, вітчизняні науковці переважно
сходяться до думки про вірність визначення дискурсу як мовлення,
що розглядається як цілеспрямована розумова і соціальна дія, як
“мовлення, занурене у життя” [1, с. 137].
Інакше кажучи, дискурс – це сукупність мовленнєво-розумових дій

комунікантів, пов’язана з пізнанням, осмисленням і презентацією світу
мовцем і осмисленням мовної картини світу адресанта слухачем
(адресатом). Дискурс має різні форми (усну, писемну, паралінгвальну)
і відбувається у межах конкретного каналу спілкування [1, с. 141].
Комунікативна  ситуація, в якій розгортається маніпулятивна

дискурсивна взаємодія, становить складну динамічну систему вербальної
і невербальної комунікації суб’єкта спілкування й об’єкта його маніпуляцій.
Нещирий мовець демонструє високу чутливість до ціннісних установок
та інтересів співрозмовника на етапі планування своїх маніпулятивних дій.
Обман – це комунікативний акт, підпорядкований контекстній моделі,

згідно з якою мовець знає, що інформація, яку він надає, не відповідає
стану речей, але має на меті переконати реципієнта, нібито вона відповідає
дійсності.
Зазвичай здобутки маніпулятора вимірюються втратами протилежної

сторони. Однак подеколи простежується альтруїстичний характер
комунікативного акту обману, коли мовець поводиться нещиро в інтересах
свого опонента. Тоді страх викриття тісно переплітається з виявами
феномену емпатії. Коли мотивом виступає прагнення особистої вигоди,
обманник оптимізує способи досягнення своєї прагматичної мети
і демонструє ознаки однієї з емпатичних форм, а саме співпереживання,
наприклад:

These are times of total intimacy and mutual adoration, when all you
want to do is to agree with everything your partner says. To actually cut
across and contradict her by saying, ‘No, actually I think “Hotel
Califоrnia” is a dreadful song,’ would completely ruin the atmosphere,
so you nod and smile and say, ‘Mmmm, yeah, that’s one of my favourites,
too’ (3, p. 41).
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Щоб не зруйнувати атмосферу гармонії й порозуміння, уникнути
суперечки, чоловік за  допомогою вербального і невербального
компонентів дискурсу демонструє згоду з дружиною щодо її улюбленої
пісні, яку насправді вважає огидною.
Функціонально співпереживання покликане підсилити ідентифікацію

мовців між собою, зняти напругу й дискомфорт в умовах утрудненої
комунікації. Слід зауважити, що при цьому емпатичні тактики і прийоми
реалізуються з позиції нещирості, тобто емпатичні тільки за своєю
формою, наприклад:

I spend a lot of time with clients, listening to them murmur, ‘He’s at peace
now,’ and I’ve heard plenty who say, ‘If he’s watching, he’d be having a
good laugh at that.’ You nod and smile, you have to. You don’t start
attacking their beliefs, or questioning things you know nothing about
(1, p. 268).
Співробітниця бюро ритуальних послуг виявляє клієнтам співчуття

і розуміння їхніх особистих обставин невербальними засобами (You nod
and smile). Уникнення вербальної взаємодії дає змогу жінці приховати
свою відстороненість і власне ставлення до ситуації й водночас підтримати
людей у горі.
Обман з альтруїстичних мотивів корелює з емпатичною формою

співчуття [2, с. 154]. Вона реалізується у спілкуванні , зокрема
в комунікативній ситуації обману, через посилення міри розуміння
емоційного стану іншого, актуалізацію переживання негараздів іншого
і сприяння задоволенню його потреб:

‘What is the news of my mother?’ she said, anxiously. ‘I wish it were
better. I fear the rainy season will weaken her further. But this marriage
has lifted her spirits. […] It’s all we could have hoped for you – more
than we could have hoped.’ ‘Then I am happy with it,’ she said, lying to
please him (2, p. 85).
Напередодні весілля наречена вербально виражає свою радість з цього

приводу, хоч і нещиру, щоб догодити хворій матері і стривоженому
батькові, які мріяли про цей шлюб.
Отже, можна зробити висновок про значний вплив не тільки

егоїстичних, а й альтруїстичних передумов дискурсивної діяльності
нещирого мовця. Вивчення концепту обманника дозволило виявити
предметне знання, емоційно-образні характеристики та оцінки суб’єкта
неправдивого мовлення,зафіксовані в англомовній картині світу в різних
мовних формах.

Перспективи подальшого розвитку порушеної проблематики полягають
у сфері застосування запропонованої методики до лінгвістичного опису
обману в інших різновидах дискурсу, в ситуаціях конфлікту та виходу з нього.
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КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ
АМЕРИКАНСЬКОГО ТА РАДЯНСЬКОГО

АНІМАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ
ВІДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НАЦІЇ

Москвіна М.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, викл. Кукушкін В.В.

Анотація: Це дослідження присвячено аналізу анімаційного дискурсу
на основі радянської та американської мультипликації, та за допомогою основних
крітериєв був проведен порівняльний аналіз соціальних цінностей радянської
та американської нації.

Ключові слова: анімація, дискурс, лингвопрогматика, мультиплікація.

Аннотация: Москвина М.В. Констуктивный анализ американского
и советского анимационного дискурса как инструмента отображения со-
циальных ценностей нации. Данное исследование посвящено анализу анима-
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ционного дискурса на основе советской и американской мультипликации,
и с помощью основных критериев был проведён сравнительній анализ соци-
альных ценностей советской и американской нации.

Ключевые слова: анимация, дискурс, лингвопрогматика, мультипликация.

Summary: Moskvina M.V. The constructional analyses of the American
and the Soviet animation discourses as the tool of reflection social values of
the nation. This research is dedicated to the analyses of the animation discourses on
the basis of the Soviet and American animation; with a help of the main criteria there
was made the comparative analyses of the values of the Soviet and American nations.

Key words: animation, discourse, lingvoprogmatics, multiplication.

Актуальність цього дослідження позначається зростаючою
зацікавленністю лінгвістів в анімаційному дискурсі як в значному засобі
конструювання соціальної дійсності. Об‘єктом дослідження є анімаційний
дискурс як відзеркалення соціальних цінностей американської та радянської
нації. Предметом дослідження статі є статичні та диахронічні особливості
еволюції американського та радянського анімаційного дискурсу та їх
порівняльні характеристики. Мета дослідження: дослідити особливості
американського та радянського анімаційного дискурсу та їх вплив
на формування соціальних цінностей американської та радянської нації.
Наукова новизна цього дослідження полягає у тому, що вона вперше
здійснюється контрастивний аналіз соціально-конструюючих стратегій
дискурсов американського та радянського мультиплікаційних фільмів.
У цьому дослідженні ми спиралися на визначення дискурсу

Арутюнової [1, c. 136–137], яка визначає дискурс як “сукупний текст
з  екстралінгвістичними,  соціокультурними,  прагматичними,
психологічними та іншими чинниками; ... розглядається у сукупності його
лінгвістичніх параметрів та соціально-культурного контексту”.
Анімаційний дискурс ми розуміємо як “складову соціокультурної
взаємодії, існуючої в анімаційних фільмах, характерними рисами якої є:
інтереси, мета та стилі спілкування” [2, c. 16]. У цьому дослідженні
ми розглянули топоси Шейгал Е.И. [5, c. 46] та використали деякі з них для
поглибщого аналізу анімаційного дискурсу.  Наприклад,  топос
взаємообов`язків, який представлен в радянському мультфільмі “Трое
из Простоквашино” (1978. Реж. – Володимир Попов). “У одних родителей
был мальчик, звали его дядя Фёдор, потому что он был очень серьёзный
и самостоятельный. Он в четыре года читать научился, а в шесть уже
сам себе суп варил. В общем, он был хороший мальчик. И родители
у него были хорошие – мама и папа”. Протягом усього мультфильму ми

бачимо, що ця дуже розвинута дитина робить дуже дорослі та обгрунтовані
вчинки, що формує у дітей розуміння відповідальності та обов`язків
не тільки за себе, але й за членів своєї родини. В американському
мультиплікаційному дискурсі “Chip and Dale Rescue Rangers” (1998.
Реж. – John Kimboll). “The two friends are running towards an old house to
find the escaper. – Where do you think he can be? I have not taken the
notice. – Oh, you know, I am always unaware of these stupid things, leave me
alone!” Цей фрагмент демонструє байдужість одного з героів до справи
та відсутність будь-якої зацікавленності, незважаючи на те, що вони
поспішають на допомогу другу. Особистий спокій та звеличення особистих
інтересів виходять на перше місце. Топос гідного лідера представлен
у радянському анімаційному дискурсі “Кіт Леопольд” (1975. Реж. –
Анатолій Резніков). “Мыши забегают в дом, опрокидывают ведро
с краской, далее падает горшок с цветком, мыши бегут на улицу,
залезают на дерево и кричат: “Леопольд, выходи! Выходи, подлый
трус!” Но Леопольд ловит горшок с цветком, ставит его на место
и с добродушной улыбкой произносит: “Ребята, давайте жить
дружно!” Далее пристыженные мыши медленно плетутся к коту”.
Головний герой, кіт Леопольд, зображен в цьому анімаційному дискурсі
як гідний лідер, він постійно намагається погасити конфлікти, які виникають
за ініціативою злих мишей. Та він є гарним зразком для дітей.
В американському анімаційному дискурсі “Мулан” (1998. Реж. Tony
Bankroft) ми спостерігаємо наступне: “I am very sorry that the truth has
finally revealed. I respected you and you have been a good friend of mine,
but now I have no other choice but to leave you here. Thank your Commander
for not killing you!” Це промова командира полка, який залишає бідну
дівчину, яка спасла не тільки його життя, але й життя усіх солдат, на загибель.
Таким чином він висловлює велику неповагу до дівчини, тому він не може
бути гідним лідером в очах людей. Топос гендерних взаємовідносин у
радянському анімаціонному дискурсі “Конёк-горбунок” (1947. За
мотивами Єршова). “Не пойду я за седого, за беззубого такого, коль
себя не пожалеешь – ты опять помолодеешь. Ты побудь в воде варёной,
а потом ещё в студеной. И скажу тебе, отец, будешь – знатный
молодец!” Але царь не наважується на всі ці умови заради коханої дівчини,
а Іван заради цариці стрибає в усі три колодязі, та в результаті цариця
виходять заміж не за богатого царя, а за Івана. Тобто, можна зробити
висновок, що у радянському анімаційному дискурсі рішаючим моментом
при пошику спутника життя є його особисті якості, а не матеріальний
стан. В американському анімаційному дискурсі “Anastasia” (1997. Реж. –
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Done Blatt) “From the movie: Anna`s eyes flash open and – totally on
reflex – she beats Dmitriy in his nose. He reels back and observes ruefully…”.
Протягом усього фільму ми бачимо, які ніжні почуття виникають між
героями, однак вони поводяться дуже розковано та самовпевненно.
Головна героїня дуже емансипована та часто поводиться грубо, що навряд
чи можна помітити у радянських анімаційних дискурсах. Топос допомоги
другу у радянському анімаційному дискурсі “Цветик-семицветик” (1948.
Реж. – Михаил Цехановский) “Не плачь, дружок, вот возьми лепесток!
Лети-лети, лепесток, через запад на восток... Пусть он снова может
ходить!”. Головна героїня загадала це зі своєю останньою пелюсткою
заради зовсім незнайомого хлопця, який втратив здибність ходити. Цей
епізод є дуже яскравим прикладом того, як може вихвалятися ідея дружби
та самопожертвування заради інших.
Анімаційний дискурс це складова соціокультурної взаємодії, існуючої

в анімвційних фільмах, характерними рисами якої є: інтереси, мета та стилі
спілкування [3, c. 45–46]. Унікальність мультиплікації як жанра полягає
у тому, що в неї синтезується динамика кіно та образність графіки
чи скульптури [5, c. 20]. Володіючи усіма перевагами світового кіно,
анімація має більше можливостей для виразу іносказання, метафор та
парадоксів. Це дослідження було проведено, спираючись на статті багатьох
відомих вчених та авторів книг по темі “Дискурс”, а також на основі
розглядання мультфільмів, як американських, так і радянських, щоб
проаналізувати основнє посилання того чи іншого виду дискурсу. Таким
чином, можна стверджувати, що це достлідження має актуальність як в
сфері лінвістики, так і психології, і кінематографу, оскільки він торкається
ряду насущних проблем, які назрівають у суспільстві [6, c. 130].
Перспективою роботи подальше вивчання анімаційного дискурса у

межах межкультурного аналізу з метою дослідити закономірності впливу
мультиплікації та анімаційного дискурсу на формування та становлення
особистості людини та ії соціальних цінностей.
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ
НАВИЧОК КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УСНОЇ ПРАКТИКИ

Мохаммад А.Н. (Харків)
Науковий керiвник: ст. викл. Набокова І.Ю.

Анотація: У статті досліджуються форми та методи формування навичок
культури усного мовлення студентів у процесі вивчення іноземної мови. У дос-
лідженні теоретично обґрунтовується специфіка формування навичок усного
мовлення та експериментально перевіряється ефективність системи запропоно-
ваних комунікативних вправ.

Ключові слова: культура мовлення, навички, система комунікативних вправ,
усне мовлення.

Аннотация: Мохаммад А.Н. Методика использования навыков куль-
туры речи у студентов на занятиях по устной практике. В статье исследуют-
ся формы и методы формирования навыков культуры устной речи студентов в
процессе изучения иностранного языка. В исследовании теоретически обосно-
вывается специфика формирования навыков устной речи и экспериментально
проверяется эффективности системы предложенных коммуникативных упраж-
нений.

Ключевые слова: культура речи, навыки, система коммуникативных уп-
ражнений, устная речь.

Summary: Mohammad A.N. Methodology of using speech habits for students
at Oral Speech classes. The paper analyzes forms and methods of forming oral
communication skills in students learning a foreign language. The research concentrates
on giving theoretical proof to specificity of oral communication skills formation and
on experimental verification of efficiency of communicative exercises suggested.

Key words: communicative exercises, oral speech, skills, speech habits.

В умовах багатомовності, що сформувались в Україні за останні
десятиріччя,  мовна  культура  набуває державно-політичного та
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гуманітарного звучання, що значно посилює важливість розв’язання
питань, пов’язаних з розвитком мовленнєвих умінь серед студентів.
Входження України в нові міжнародні відносини як самостійної, незалежної
і перспективної європейської країни вимагає більш високого рівня
вихованості  й освіченості молоді,  їх уміння пристосовуватися
до соціальних умов, що постійно змінюються.
Виходячи з того, що мовленнєві уміння виступають органічним

компонентом у структурі всіх видів педагогічної діяльності, актуальним
вважається необхідність розкриття оптимальних можливостей навчально-
виховного процесу у вищій школі, а також механізмів актуалізаці
ї спрямованості студентів на оволодіння професійною мовленнєвою
культурою.
Об’єктом дослідження є професійно-педагогічна підготовка студентів

як носіїв високої загальної культури.
В якості предмета дослідження розглядаються форми і методи

формування навичок культури усного мовлення студентів у процесі
вивчення іноземної мови.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати специфіку формування

мовленнєвих навичок у студентів ВНЗ та експериментально перевірити
ефективність реалізації системи мовленнєвої підготовки студентів
у навчальному процесі університету.
Наукова новизна дослідження полягає у розробці й експериментальній

перевірці педагогічної системи навчальної діяльності з формування
у студентів культури професійного спілкування іноземною мовою.
Мова як елемент духовної культури постає як акумулятор знань

і соціального досвіду, першооснова формування культурних цінностей,
один з найголовніших засобів самовираження особистості.
Вища форма будь-якої мови є літературна мова, яка розглядається як

зразкова ,  еталонна .  Головною ознакою літературної  мови є її
нормативність. Норми допомагають літературній мові зберігати свою
цілісність і загальнозрозумілість, захищають її від потоку діалектного
мовлення, соціальних жаргонів, просторіччя [4].
Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, яка визначається

як “такий вибір і така організація мовних засобів, що у тій чи іншій ситуації
спілкування при дотриманні сучасних мовних норм і етики спілкування
дозволяють забезпечити найбільший ефект у досягненні поставлених
комунікативних задач” [2, с. 128].
Культура мови – частина більш широкого поняття – мовленнєвої

культури, що, у свою чергу, входить до культури мовленнєвої діяльності,

спілкування, до загальної гуманітарної культури [3].
Рівень мовної освіти завжди був і залишається визначальним

у характеристиці соціального розвитку суспільства загалом і кожної
особистості зокрема. Зміна пріоритетів у сфері освіти, приєднання України
до Болонського процесу – ці чинники зумовлюють якісно нові вимоги
до вивчення іноземної мови у ВНЗ. Як зазначає Р.С. Дружененко, мета
навчання мови в сучасних вищих навчальних закладах полягає
у формуванні мовної особистості, яка розвивається в етнічному
середовищі, є носієм і транслятором культурних цінностей, активно
наслідує традиції використання різномовних засобів у спілкуванні [1].
Вчення про культуру мови стало складовою частиною лінгвістики.

Проблема навчання студентів усному мовленню є однією з основних цілей,
яка є найбільш складною у викладанні іноземних мов. Складність полягає
у тому, що навчання відбувається поза мовним середовищем, тому
особливого значення набуває методика формування навичок культури
усного мовлення.
У процесі дослідження розроблені основні принципи методики

навчання навичок усного мовлення на іноземній мові: принцип
комунікативної спрямованості, урахування диференційованого усного
мовлення, моделювання типових комунікативних ситуацій, інтенсивна
мовна практика, поетапність формування мовленнєвих умінь, адекватність
вправ характеру сформованої дії.
Основним результатом дослідно-експериментальної роботи є розробка

системи комунікативних вправ, до якої увійшли: вправи на отримання
відповіді на питання, реплікові вправи, ситуативні вправи, описові вправи,
навчальні дискусії, усні розповіді, ініціативні вправи та інші, спрямові для
цілеспрямованого формування мовленнєвих умінь студентів.
Вправи на отримання відповідей є одними з найважливіших

і найпопулярніших в методиці навчання усному мовленню. Це пояснюється
тим, що вони відображають найпоширеніший вид реального спілкування:
люди постійно вступають в діалоги, які мають форму отримання відповіді
на питання. Розрізняють чотири види вправ на отримання відповідей
на питання: за джерелом для відповідей, за типом питань, за адресатом
питань і за технікою використання.
У навчальних умовах важко запрограмувати реакцію студентів, проте

необхідні спеціальні вправи, які стимулюватимуть здатність реагувати на
мову співбесідника. Цьому присвячені реплікові вправи, які передбачають
словесну реакцію на думку співбесідника і поділяються на ствердження-
питання,  що виражають здивування, сумнів, припущення тощо;
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ствердження-ствердження, що виражають згоду з тим, хто говорить,
поправку або обіцянку; ствердження-заперечення, що виражає незгоду,
заперечення, спростування.
Складнішим видом вправ є ситуативно-мовленнєва реакція на комплекс

умовних або реальних обставин. Цю вправу називають навчально-
мовленнєвою ситуацією. Створення її вимагає серйозної підготовки,
моделювання конфліктів і участі студентів в їхньому вирішенні. Навчально-
мовленнєва ситуація складається з трьох основних компонентів: завдання,
опису ситуації і мовленнєвої реакції.
Описові вправи ґрунтуються на словесному описі матеріалу, який

сприймається візуально. Вони розрізняються особливостями матеріалу,
який використовується: картинка, слайд, телебачення, комп’ютер тощо.
Серед них слід виділити нерухомі, які дозволяють тривале сприйняття
матеріалу, і рухомі, які вимагають напруги пам’яті, оскільки повторення
рухомих картин ускладнене.  Звичайно, сучасні технічні  засоби
(відеомагнітофон, комп’ютер і ін.) дозволяють повторний перегляд,
що слід мати на увазі при їхньому використанні. Візуальний матеріал
створює передумови для висловлювання студентами своїх думок
і відчуттів, стимулює творче мислення і розвиток усного мовлення.
До числа найважчих видів навчальної роботи студентів, який вимагає

високого рівня підготовки, гарних навичок усного мовлення, належить
усна розповідь. Вона є розгорненим монологом, за допомогою якого той,
хто говорить викладає певну інформацію. У ньому систематизуються всі
види попередніх вправ. Розповідь на побутову тему повинна орієнтуватися
на розмовний стиль, тому дуже важливим є володіння студентами
розмовними кліше, що додають мовленню відповідної інтонації.
Іншим видом вправ, спрямованим на мовленнєве вдосконалення

студентів, є дискусія. Успіх її залежить перш за все від відповідності задач,
які ставить викладач, рівню володіння мовою студентами. Спочатку задача
повинна бути простою, в межах іншомовного матеріалу, відомого
студентам. У структурі навчальної дискусії виділяють: тему, експозицію,
мовний стимул, навідні питання, ключові слова і мовну реакцію учасників
дискусії.
Розроблена технологія мовленнєвої підготовки майбутнього вчителя

ґрунтується на взаємодії і взаємозумовленості визначених мети, змісту,
форм і методів навчання, спрямованих на формування й активізацію
комплексу знань та умінь, мовленнєвої культури, творчого мислення
та стимулювання мовленнєвого самовдосконалення. Виявлено позитивний
вплив активно-творчих методів – дискусії, рольових ігор, змодельованих

ситуацій, пошукових завдань тощо – на збагачення знань студентів,
на якість їх прояву у мовленнєвій та педагогічній діяльності, а також
на формування позитивної мотивації студентів щодо вдосконалення
власної мовленнєвої культури.
Перспективи дослідження вбачаємо у поглибленні й розробці цілісної

системи розвитку особистості через включення її у різноаспектні види
мовленнєвої діяльності.
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КІНЕСИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ

(на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу)

Мусаєва Р.Ш. (Харків)
Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Солощук Л.В.

Анотація: Cтаття присвячена вивченню кінесичних аспектів комунікативної
діяльності жінок та чоловіків в англомовному діалогічному дискурсі на основі
існуючих гендерних стереотипів.

Ключові слова: гендер, дискурс, кінесичний, невербальні компоненти ко-
мунікації, стереотип.

Аннотация: Мусаева Р.Ш. Кинесические аспекты коммуникативной
деятельности женщин и мужчин. Cтатья посвящена изучению кинесических
аспектов коммуникативной деятельности женщин и мужчин в англоязычном ди-
алогическом дискурсе на основе существующих гендерных стереотипов.

Ключевые слова: гендер, дискурс, кинесический, невербальные компонен-
ты коммуникации, стереотип.
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Summary: Musayeva R.Sh. Kinesic aspects of communicative activity of
women and men. The paper focuses on the study of kinesic aspects of communicative
activity of women and men on the English dialogical discourse on the basis of existent
gender stereotypes.

Key words: discourse, gender, kinesic, nonverbal components of communication,
stereotype.

Однією з найважливіших проблем сучасної лінгвістики є дослідження
комунікативної взаємодії “жінка  – чоловік” у співвідношенні  з
параметрами мови. Згідно з точкою зору О.Л. Бєссонової, гендер є
мисленнєвим конструктом або моделлю, що введено для адекватного та
коректного опису комунікативних особливостей представників різної
статі [1, c. 463]. За А.П. Мартинюк гендерну ідентичність розуміємо як
соціокультурну категорію,  комплекс соціальних, психологічних,
емоційних та інших аспектів чоловічих і жіночих соціальних ролей, що
стереотипно нав’язуються йому / їй лінгвокультурним соціумом за
допомогою мови як основного каналу одержання соціокультурної
інформації [4, c. 292].
Кожна культура чітко диференціює поведінку в залежності від статі,

надаючи їй певні соціальні ролі, манеру поведінки та ін. У цьому значенні
бути чоловіком чи жінкою означає дотримуватись певних соціальних
очікувань, які суспільство висуває до людини на основі статі. Ґендер так
чи інакше є присутнім у всіх сферах соціального життя. У суспільній
свідомості гендерні стереотипи функціонують як стандартизовані уявлення
про моделі поведінки та риси характеру відповідно до понять “чоловіче”
та “жіноче” [3, c. 188–202]. Гендерні розбіжності відбиваються на різних
рівнях спілкування чоловіків та жінок, у тому числі вони є присутніми і на
невербальному рівні їхньої поведінки. Актуальність теми дослідження
визначається необхідністю аналізу особливостей, притаманних чоловікам
та жінкам на різних рівнях спілкування, включаючи кінеcичні аспекти
комунікації чоловіків та жінок.
Мета роботи полягає у дослідженні особливостей функціонування

кінесичних компонентів у комунікативній діяльності чоловіків та жінок,
для досягнення якої було вирішено такі завдання: проаналізувано загальні
положення дискурсивних студій з урахуванням невербальних аспектів;
визначено гендерно залежні розбіжності у комунікації чоловіків та жінок
на невербальному рівні; визначено особливості вживання кінесичних
компонентів комунікації чоловіками та жінками; проаналізувано
функціонування кінесичних компонентів у діалогічній взаємодії “жінка-
чоловік”.

Об’єктом дослідження є кінесичні компоненти комунікації у взаємодії
з вербальною складовою у діалозі “чоловік – жінка”. Предметом аналізу є
особливості вживання кінеcичних компонентів комунікації чоловіком та
жінкою. Матеріал дослідження складають понад 100 фрагментів
діалогічного дискурсу, що містять кінесичний компонент, з творів
британських та американських авторів.
Наукова новизна роботи визначається встановленням особливостей

використання кінесичних компонентів комунікації чоловіками та жінками.
Новим є з’ясування якісних характеристик жестів чоловіків та жінок на
матеріалі англомовного дискурсу.
Одним із центральних понять сучасної лінгвістики є дискурс – складне

комунікативне явище, що створює уявлення як про учасників комунікації,
так і про процеси творення й сприйняття повідомлення [2, c. 288]. Дискурс
містить паралінгвістичний супровід мови (міміку, жести), тому що
спілкування людей здійснюється за допомогою не тільки вербальних, але
за допомогою і невербальних компонентів комунікації. До невербальних
комунікативних компонентів відносяться кінесичні, проксемічні та
просодичні компоненти комунікації [5].
Кінесичні компоненти комунікації включають жести (рух руками,

плечима, головою,ногами, всім тілом), міміку (рух ротом, усмішку,
поцілунок, рух бровами, очима, погляд, зміну виразу очей, виразу обличчя
в цілому).
Кінесичні компоненти комунікації використовуються чоловіками й

жінками у поєднанні з вербальними компонентами за різними принципами
їх взаємодії, в різних варіаціях і з різною частотою. Як визначає Л.В Солощук,
вербальні та невербальні компоненти комунікації взаємодіють на макрорівні
та на мікрорівні [5, c. 298].
Жінки використовують вербальні і невербальні компоненти комунікації

на макрорівні, коли структура діалогічної репліки є повністю сформованою
за допомогою невербальних компонентів комунікації. Такі репліки здатні
функціонувати в діалозі в автономному режимі, тобто вони мають
завершене значення без залучення до їхньої структури вербальних
компонентів. Таким чином, мовленнєвий акт у репліці перетворюється на
парамовленнєвий, здатний виконувати всі функції, зазвичай притаманні
мовленнєвим актам, самостійно, без підтримання вербально оформленими
висловленнями, тобто репліка повністю формується невербальними
компонентами комунікації [5, c. 298]:

Thank God!” said he, as he watched her out. “Had you not better go
upstairs? Her lips formed a “No”! (E. Gaskell, p. 32).
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У цьому прикладі чоловік пропонує жінці піти, але вона, нічого
не кажучи, показує жестом (губами) “ні”.
Жінки мають уроджене вміння бачити й розшифровувати невербальні

сигнали та звертають більше уваги на різні дрібні деталі, ніж чоловіки:
чоловік приховує свою пригніченість, але жінка-адресат виявляє цей
пригнічений стан завдяки візуальному контакту з ним:

“What is the matter?”
“Nothing at all. I am tired”.
She looked at him for a minute.
“And a little depressed,” she said. “What about? Tell me.”
“Nothing-nothing. I am not depressed.”
“But I affirm that you are: so much depressed that a few more words
would bring tears to your eyes (Ch. Bronte, p. 76).
Для жінок характерним є використання мімічного каналу. У жінок

домінантними є елементи зони роту (усмішка):
“Look here! I have something to show you!”“Do you know these roses?”
he said, drawing out his pocket-book, some dead flowers.
“No!” she said. “Did I give them to you?”
“No!”he said. She looked at them, wondering for a minute, then she
smiled (E. Gaskell, p. 300).
Негативне ставлення жінки до чоловіка може простежуватися через

нещиру посмішку:
Mr.Hale darted up the steps to Bessy. She tried to rise without his help.
“It is nothing”, she said, with a sickly smile (E. Gaskell, p. 55).
У межах мікровзаємодії чоловікам властиве використання жеcтів

за принципом субординації, тобто інформація в репліці розподіляється
між вербальним і невербальним каналами, елімінація однієї зі складових
веде до порушення комунікативної цілісності репліки і може створити
інформативний дисонанс. За субординативним принципом невербальні
та вербальні компоненти взаємодіють головним чином у разі необхідності
актуалізації дейктичних елементів, що містяться у вербальній частині
висловлення [5, c. 298]. За  допомогою кінесичних компонентів
(в основному вказівних жестів) відбувається актуалізація інформації про
осіб, предмети, події, процеси та дії:
1. What do you want?” she asked, with awkward diffidence.

“Say, ‘what do you want, Master Reed;’” was the answer.
“I want you to come here;” and seating himself in an arm-chair, he
intimated by a gesture (Ch. Bronte, p. 99).

2. “Who is it you wish to see?” he required.
“Why, any one, if you please,” she answered.
“I am looking for something to do.”
“Oh, you want to see Mr. McManus,” he returned.
“Sit down,” and he pointed to a chair against the neighbouring wall

(T. Dreiser, p. 67).
За принципом координації простежується використання кінесичних

компонентів і чоловіками, і жінками. Координативний тип взаємозв’язку
вербальних і невербальних компонентів у межах репліки відбувається тоді,
коли і вербальна, і невербальна складові містять ідентичну базову
інформацію, яка є  семантично односпрямованою та інформативно
ідентичною. У разі координативного типу взаємодії вербальних
та невербальних компонентів на вербальному рівні розширюється базова
комунікативно значуща інформація. Перевагою такого типу будування
репліки є те, що передача інформації на вербальному та невербальному
рівнях розгортається не лінійно, а одночасно, збільшуючи ефективність
комунікації з точки зору збереження часу та подвоєння впевненості
в тому, що адресат адекватно сприйме інформацію [5, c. 298].
Розширення базової комунікативно значущої інформації чоловіками

відбувається для пояснення причини / причин саме такої невербальної
реакції на репліку партнера по комунікації та констатації певних фактів
та подальших планів:

Tanya looked at him, inquiringly. “I might consider it, she said. “ If the
taxi goes to my place, and you let me cook you dinner. He hesitated, and
then reluctantly shook his head. “I wish I could. But we’ve some trouble
here, and afterward I have to be downtown (A. Hailey, p. 200).
Жінки у цьому разі використовують вербальну складову для деталізацїї

невербальної складової шляхом демонстрації своїх знань стосовно
обговорюваного об’єкта:

Prince Amerigo set down the bowl, he was evidently taken. “ Do you
mean it’s cut out a single crystal?” She nodded. “ If it isn’t I think I can
promise you that you’ll never find any joint or any piercing. It has been
too well put on by some very fine old worker and by some beautiful old
process” (J.Henry, p. 150).
Для жінок характерним є поєднання вербальних та кінесичних

компонентів за контрадикторним принципом, сутність якого полягає
у тому, що вербальним і невербальним каналами передається інформація,
яка є протилежно спрямованою за комунікативним змістом. У взаємодії
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вербального і невербального компонетів висловлення виявляється
семантична неузгодженість, вони суперечать один одному [5, c. 298].
При цьому невербальна інформація вважається більш вірогідною,

ніж та, що передається вербально. “В умовах неконгруентності, коли смисл
невербального сигналу суперечить смислу вербального сигналу, люди
зазвичай схильні вірити невербальній інформації”, – відзначає Й.А. Стернін
[6, c. 35]. Жінка цілеспрямовано вдається до контрадикторної техніки подачі
своїх намірів, коли за певних умов експліцитна передача істинних
комунікативних намірів неможлива або небажана (вимоги етикету,
запобігання створенню стресової ситуації, пом’якшення подачі негативної
інформації, присутність осіб, для яких ця інформація не призначена тощо).
Тобто мовець не може або не бажає висловити свою інтенцію вербально,
але все ж таки хоче принаймні не явно, у непрямий спосіб довести
до адресата  інформацію про реальний стан справ .  Специфіка
функціонування НВК, їхня двоїста природа дозволяють адресатові
маніпулювати невербально поданою інформацією – узяти її до відома
або вдати, що він повністю покладається на вербальний зміст висловлення:

Herney arrived in the waiting room outside the Oval Office and gave his
secretary a cheery wave. “You look nice this morning, Dolores.”
“You too, sir,” she said eyeing his casual attire with unveiled disapproval

(D. Brown, p. 76).
Таким  чином ,  доходимо висновку,  що чоловіки та  жінки

використовують кінесичні компоненти комунікації, які взаємодіють
з вербальними за різними принципами. Чоловіки та жінки у процесі
комунікації впливають один на одного застосовуючи не тільки вербальні
засоби, але й невербальні. Відмінне та спільне використання кінесичних
компонентів комунікації чоловіками та жінками може відбуватися як
на макрорівні, так і на мiкрорівні.
Перспектива дослідження полягає у визначенні спільного та відмінного

у комунікативній діяльності жінок та чоловіків на проксемічному
та просодичному рівнях на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу.
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