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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Авраменко Н.В. (Тернопіль)
Класифікації критеріїв, що детермінують рівні міжкультурних знань

й умінь студентів, були детально проаналізовані в працях вітчизняних та
зарубіжних науковців, які присвятили свої дослідження питанням
міжкультурної комунікації [1–4].
Когнітивний процес, з одного боку, спонукає студентів досліджувати

різноманітні  аспекти міжкультурної комунікації,  в  колі  якої
зустрічаються розбіжності в інтерпретації культурно-специфічної
інформації з боку різних комунікантів, існує різноманіття думок, боротьба
різних точок зору. З іншого боку, студенти здатні ідентифікувати
культурні відмінності між явищами рідної і чужої культури та
запропонувати їх адекватне пояснення. Звідси випливає, що
компетентний учасник міжкультурної комунікації, безсумнівно,
повинен володіти когнітивною гнучкістю [2, с. 40–66]. Важливим тут
виявляється культурно-мовний критерій, який полягає в умінні
правильно підібрати та використати різноманітні мовні засоби, створити
адекватні ситуації спілкування; вірно застосовувати лексико-
фразеологічні сполучення слів; співвідносити ментальні схеми
з практичною діяльністю тощо [4, с. 30–32].
Сучасні дослідження з міжкультурної комунікації пропонують

застосовувати наступні критерії . Культурно-мовний критерій
характеризується вмінням визначати культурний компонент значення
мовних одиниць; аналізувати і встановлювати зв’язок мовних одиниць
з культурними цінностями; коректно застосовувати національно-
культурну лексику в різних комунікативних ситуаціях. Культурно-
інформаційний стосується знань необхідної інформації про культуру,
культурні цінності своєї країни та країни, мову якої вивчається; вміння
відтворювати та аналізувати культурологічну інформацію, вміння
застосовувати міжкультурні знання в процесі спілкування. Мовленнєвий
полягає у здатності студентів встановлювати контакт зі співрозмовником
під час спілкування, використовуючи мовленнєві формули та кліше;
враховувати особливості етикету іншої культури; вмінні вести
міжкультурний діалог, а за необхідності змінювати тактику бесіди.
Посередницький критерій стосується вміння здійснювати письмовий
переклад з однієї мови на іншу; виконувати синхронний переклад; бути
посередником культур. Оцінний характеризується вмінням виявляти та
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пояснювати культурні особливості власної поведінки та поведінки
співрозмовника; знаходити причини міжкультурного конфлікту чи
непорозуміння; розуміти іншу культуру й прагнути знаходити способи
взаємодії, незважаючи на наявні відмінності [3, с. 128–135].
Проведене дослідження різних точок зору дозволили виокремити

такі критерії визначення рівня сформованості знань студентів
у міжкультурній комунікації: когнітивно-мотиваційний, емоційно-
психологічний, культурно-лінгвістичний тощо. Вибір таких критеріїв
зумовлений тим , що компетентному учаснику міжкультурної
комунікації необхідно володіти когнітивною гнучкістю для подолання
комунікативних бар’єрів ,  стереотипів  інших культур тощо.
У міжкультурній взаємодії важливо враховувати індивідуальні
психологічні особливості партнера по спілкуванню, вибрати
оптимальний стиль поведінки, що дозволяє досягати максимуму
взаєморозуміння, передбачати хід комунікації.

Література
1. Гейхман Л.К. Интерактивное обучение общению. Подход и модель
[монография] / Любовь Кимовна Гейхман. – Пермь : Изд-во Перм. ун-та,
2002. – 260 с. 2. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной
коммуникации / Дмитрий Борисович Гудков. – М. : Гнозис, 2003. – 288 с.
3. Леонтович О.А. Критерии успешности межкультурного общения и пути
его оптимизации / О.А. Леонтович // Методы современной коммуникации. –
М., 2003.– Вып.1. – С. 127–135. 4. Садохин А.П. Межкультурные барьеры
и пути их преодоления в процессе коммуникации / А.П. Садохин //
Обсерватория культуры – М., 2008. – № 2. – С. 26–32.

ГЕНДЕРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ
СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ

В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ
(на матеріалі поезій Д. Кеньйон та Д. Холла)

Адаменко М.В. (Харків)
Гендерний підхід у науці ґрунтується на ідеї про те, що важливі

не біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а те культурне
й соціальне значення, яке цим розбіжностям надає суспільство. Теорія
гендера дозволяє по-новому інтерпретувати і твори художньої
літератури, де наочно й глибоко втілюються чоловічий та жіночий погляд
на світ (гендерна картина світу), на взаємини статей, а також висвітлити
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проблему жіночої творчості, яка й до цього дня вважається значущою
та знаходить нові перспективи у зв’язку з успіхами гендерології. Найбільш
цікавим у цьому плані є гендерний аспект у сучасній поетиці,
що відображає сучасний гендерний статус жінки й чоловіка, особливості
гендерної поведінки.
Дослідження присвячено з’ясуванню гендерної зумовленості

сучасної англомовної поезії в аспекті перекладу на матеріалі поезій
Джейн Кеньйон та Дональда Холла.
Для того, щоб виявити гендерну зумовленість сучасної поезії,

необхідно окреслити розуміння поняття гендер у сучасному
мовознавстві. Гендер – соціальна особливість статі людини на відміну
від біологічної статі. Це соціально-рольовий статус, що визначає
соціальні можливості людини – чоловіка і жінки в усіх сферах
життєдіяльності.
Гендерні образи – це культурні репрезентації гендера в символічній

мові й творах мистецтва, що репродукують і легітимують гендерні
статуси [1, c. 15]. Вони по-різному проявляються в сучасній літературі,
зокрема в поезії. Образність виходить за межі можливого та різні
метафори з’являються у творчості поета-чоловіка та поета-жінки.
Прагнення в першу чергу позначити емоційний план – властивість

жіночої натури. Очевидно, є почуття, узгоджені з жіночою самосвідомістю
й не завжди зрозумілі чоловікові. Жінка має здатність жити за межами
адекватності, давати випереджальні оцінки тому, що ще не трапилося
(жіноча інтуїція), у той час як безстрасність чоловіка пов’язана тільки
з подіями фізичного світу, які відбулися [1, c. 31]. Приклад цього можна
побачити у вірші Д. Кеньйон “Briefly It Enters, and Briefly Speaks”: “I am
the blossom pressed in a book, / Found again after two hundred years... /
I am the maker, the lover, and the keeper...”. – “Я – наче цвіт, затиснутий
у книзі, / Знайдений через два століття тільки... / Я – сам творець,
кохана й охорона твоя...” (переклад автора статті – М.А.). Для жінки
характерна підвищена увага до вербального плану спілкування, здатність
до імпровізації, до гри (флірт), у тому числі до мовної. Поетеса
використовує різні стилістичні засоби, метафору для передання суті,
своєї думки, мрії, а можливо, навіть побоювання.
Д. Холл у своєму вірші “Affirmation” також відтворює емоції,

переживання, але на відміну від своєї дружини використовує досить
“сухі” порівняння та образи. Його погляд доволі прагматичний,
заснований на проблемі сьогодення, а не на світових турботах. Слова
поета та його переживання наче висловлюють неминучість: “Another
friend of decades estranges himself / in words that pollute thirty years. /
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Let us stifle under mud at the pond’s edge / and affirm that it is fitting / and
delicious to lose everything.” – “Віддаляється ще один друг-десятиліть
/ у словах, що забруднили тридцять довгих літ / тож нехай ми
потонемо в бруді болота / ми розкажемо про те, / що втрачати усе
– це приємна, доречна робота”(переклад автора статті – М.А.). Отже,
проаналізувавши поезії Д.Кеньйон та Д.Холла, можна зробити висновок,
що емоційність – атрибут будь-якої статі. Але жінки мають більш
розвинену мовну свідомість, образність та чуйність, що проявляється
у формах і словах, на відміну від суворості та повсякденності образів
чоловіків.

Література
1. Синельникова Л.Н. Введение в лингвистическую гендерологию:
материалы к спецкурсу / Л.Н. Синельникова, Г.Ю. Богданович. –
Симферополь : Просвещение, 2001. – 40 с.

Джерела ілюстративного матеріалу
1. Hall D. White Apples and the Taste of Stone: Selected Poems 1946-2006 /
D. Hall. – N.Y. : Graywolf Press, 2006. – 75 p. 2. Kenyon J. Let
evening come. / J. Kenyon. – N.Y. : Graywolf Press, 1990. – 60 p.

ФЕНОМЕН
ВАРИАТИВНОСТИ ПОНИМАНИЯ
РУССКИХ ИНТЕРНЕТ-НОВОСТЕЙ

Акимова Н.В. (Кировоград)
Проблема понимания речи и текста по прежнему остается

актуальной не только для лингвистики, но и для психологии, философии,
нейробиологии и ряда других наук.
Цель данной статьи заключается в исследовании особенностей того,

как нарушение сочетаемости способствует возникновению
вариативности понимания текстов наиболее посещаемых русских сайтов
новостей.
Текст интернета описывается такими характеристиками как

гибридность, мультимедийность,  использование “смайликов”
и сокращений, коллективное авторство, насыщенность неологизмами,
несоблюдение языковых норм , склонность к языковой игре,
фрагментарность, презентативный характер (работы M. Boardman,
S. Daya, Е. Dresner, S. Herring, Е.И. Горошко, О.В. Дедовой, И.Б. Карпы,
Л.Ф. Компанцевой, Л.Ю. Щипициной и др.). Развивая идеи коллег,
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хотелось бы проследить, как эти особенности влияют на процессы
рецепции и коммуникации.
Примером  возникновения вариативности из-за нарушения

сочетаемости картинки и текста может
быть следующий иллюстрированный
анонс: пустое место [1 от 30.07.2012].
В таком редуцированном  виде не
понятно, что хотел подчеркнуть автор:
способности спортсменки или пустые
стулья.
Образцом коллективного авторства

текстов рунета считаем следующий
пример: “Вести.net: гигант пал жертвой хакера, а “Яблоко” подвела
“Голубая лягушка” [3 от 11.09.12]. Вариативность понимания анонса
возникает из-за несогласованности, которая выражается в смешивании
латиницы и кириллицы, использовании многозначных слов, имен
собственных, без референтов, парафраз.
Склонность к языковой игре видна в примере: «Мю” похозяйничала

в гостях в “Ньюкасла» [4 от 7.10.12]. Понимание этого анонса
усложнено не только использованием не достаточно распространенных
названий без референтов , но и интересной языковой игрой
“похозяйничала в гостях”, в целом все элементы текста семантически
не согласованы, не понятно, о чем идет речь и как трактовать этот текст.
В стремлении к максимально яркой презентативности и

эмоциональности авторы часто пренебрегают элементарными законами
сочетаемости, как следствие имеем следующий текст: “Хакеры взломали
человеческий мозг” [4 от 20.07.2012]. Согласно словарному толкованию
[2, с. 1438] хакеры взламывают компьютеры, а не мозг, следовательно,
эти слова не согласовываются, что позволяет допустить, что одно из них
употреблено в окказиональном смысле.  В зависимости от того, какое из
этих слов будет декодировать читатель, возникнут разные толкования.
Следовательно, вариативность интерпретации текстов русских

интернет-новостей предопределена нарушениями в сочетаниях языковых
единиц, что связано с мультимедийностью, коллективным авторством,
склонностью к языковой игре, презентативным характером языка
интернета.

Литература
1. Lenta.ru. Главное [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lenta.ru/
2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. –
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СПб. : Норинт, 2009. – 1536 с. 3. Вести.Ru: новости, видео и фото
дня [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.vesti.ru/
4. РосБизнесКонсалтинг – новости, акции, курсы валют, погода, доллар,
евро [Електронний ресурс] – Режим доступа : http://www.rbc.ru/

ГІПЕРТЕКСТ
ЯК ПРОЯВ ТЕКСТУ В ІНТЕРНЕТІ

Аласанія М.В. (Харків)
Серед комп’ютерно-опосередкованих форм комунікації особливе

місце займає гіпертекст. Це пояснюється великим значенням, яке
набуває Інтернет як спосіб і засіб поширення інформації. У зв’язку
з цим все більше дослідників звертаються до проблеми впливу
комп’ютерних мереж та комп’ютерно-опосередкованого спілкування
на прагматичну та лінгвокультурну складову спілкування людини
з людиною.
Усе зростаюча роль Інтернету в людській комунікації змушує

лінгвістів звернути увагу на особливості вербального і паравербального
прояву гіпертексту в комп’ютерній мережі.
Під гіпертекстом розуміється вид письмової комунікації, що

представляє особливу форму організації письмового тексту,
опосередкованого комп’ютерним середовищем і характеризується
процесом нелінійного письма і читання [6, с. 77]. Гіпертекст, з одного
боку, є продуктом розвитку комп’ютерних технологій, з іншого боку,
на думку вчених, гіпертекстом можна вважати енциклопедичне,
науково-довідкове або науково-популярне видання у вигляді словника,
“що складається з розташованих в певному логічному порядку
фрагментів тексту, де напрямок читання не задано” [4, с. 234].
Звернемо також увагу на походження кореня слова “гіпертекст” –

“текст” від латинського “зв’язок”, “з’єднання”. “Лінгвістичний
енциклопедичний словник” визначає текст як “об’єднану смисловим
зв’язком послідовність знакових одиниць, основними властивостями
якої є зв’язність і цілісність” [5, с. 101]. “Словник-довідник лінгвістичних
термінів” інтерпретує текст як “твір промови (висловлювання),
відтворене на листі або у пресі” [3, с. 507]. На думку вчених, текст
є цікавим, перш за все, як “послідовність вербальних (словесних) знаків”.
Допускається разом з вербальними знаками наявність у тексті
паравербальних компонентів [1, с. 165]. При цьому правильність його
побудови визначається текстуальністю, під якою розуміється комплекс
факторів: внутрішня осмисленість, можливість своєчасного сприйняття,
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реалізація адекватних умов комунікації і так далі. Додамо, що в тексті не
просто підібрані слова у висловлюванні відповідно окремо оточуючим
нас предметів і явищ – побудовано як ціле. Як показують проведені
дослідження гіпертекстів, саме гіпертекст як прояв тексту в Інтернеті
стає одним із способів подання людської комунікації як процесу. Разом
з цим позначимо принципову неоднозначність гіпертексту як засобу
спілкування, що співвідноситься з двома його аспектами: когнітивним
і комунікативним і вирізняє його від тексту. Основним з ознак гіпертексту
вважається його нелінійність.
У сучасній лінгвокультурі розгляд гіпертексту як способу комунікації

обумовлений двома взаємопов’язаними тенденціями розвитку як самої
комунікації, так і когнітивних процесів, її супроводжуючих.
Перша тенденція пов’язана не лише зі збільшенням обсягів

інформації та використанням комп’ютера в якості засобу комунікації,
але і зі швидкістю її антиципації і відповідної обробки інформації,
причому обробки на смисловому рівні. При цьому доводиться виходити
за межі мови і звертатися до зовнішнього світу, тобто предметів і уявлень,
що лежать поза сферою вербаліки. Тим більше, що в даний час, по-
перше, “є достатньо переконливі практичні результати, в більшості
випадків пов’язані з тим, що дослідники обмежують роботу рамками
певних підмов і тематичних областей, в яких стає, по-перше, більш
конкретним поняття “текст”. По-друге, інструментарій смислового
аналізу може бути досить спрямованим та ефективним завдяки
обмеженням на використання лексичних та граматичних засобів
у рамках певної тематичної області [2, с. 166].
Іншою важливою особливістю організації тексту в Інтернеті

є особливість мережевого пред’явлення тексту. Інакше кажучи, текст
створюється і сприймається людиною, без якого існує лише “тіло
тексту”, і воно поза взаємодії з людиною залишається звуковим шумом
або ланцюжком якихось фігур, що не стають знаками до тих пір, поки
не з’явиться хтось, здатний приписати їм значення – означити.
Як спосіб комунікації гіпертекст має ряд характерних особливостей,

таких як нелінійність, інтерактивність, іманентність. При цьому неминуче
звернення до зовнішнього світу, тобто предметів і уявлень, що лежить
поза сферою вербаліки.

Література
1. Григоренко И.Н. Текст как пространство реализации смысла и
когниции / И.Н. Григоренко. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2002. – 130 с.
2. Марчук Ю.Н. Основы компьютерной лингвистики / Ю.Н. Марчук. –
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М. : Народный учитель, 2000. – 226 с. 3. Розенталь Д.Э. Словарь-
справочник лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. –
М. : Просвещение, 1976. – 543 с. 4. Сергиенко П.И. К вопросу об
использовании гипертекста в энциклопедическом и информационно-
развлекательном электронных изданиях / П.И. Сергиенко // Вестник
Москов. ун-та, 2008. – № 4. – С. 164–170. 5. Ярцева В.Н. Лингвистический
энциклопедический словарь / В.Н. Ярцева. – М. : Сов. Энциклопедия. –
1990. – 685 с. 6. Crystal D. Language and the Internet / D. Crystal. – Second
edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. – 304 p.

СИМВОЛ І ОБРАЗ
Альбота С.М. (Львів)

У гуманітарних студіях символ визнається знаком, проте йому
притаманна  міфологічна або релігійна  основа  і філософська
багатозначність: у символі розгортається згорнутий у ньому смисловий
зміст; ним насичене ритуальне життя релігій; він є свідомо створеним
повідомленням культури, наділеним безкінечною перспективою
інтерпретації [9; 5].
У структурній лінгвістиці Ф. де Соссюр розглядає знак як

двосторонню одиницю: акустичний образ (означуване) і поняття
(означувальне) [7, с. 66–68]. Така ж дихотомія відзначена С. Аверінцевим:
символ як єдність предметного образу і глибинного смислу [1, с. 826].
За трихотомією знаків Ч. Пірса символ є сукупністю знака, об’єкта
і інтерпретанти: символ є знаком, значенням якого є деякий знак іншого
знака,  що засвідчує раціональність символічного вираження
і пояснюється як засіб переходу плану вираження у план змісту.
За теорією знаків св. Августина “символи мають своїм референтом
інші знаки” [4, с. 12].

 Ч. Пірс виокремлює знаки-ікони, знаки-індекси і знаки-символи.
У знаках-іконах розрізняють “гіпоікони”, які поділяються на три типи:
образи, схеми і метафори [6]. Отже, образ належить до знаків-ікон,
оскільки має подібність з об’єктом: “означуване представляє “прості
якості” означувального” [8], а символ – до знаків-символів, оскільки він
є умовним знаком, чий денотат зв’язаний конвенційно через значення
з формою. Проте, на думку Р. Якобсона такий поділ знаків за Ч. Пірсом
є умовним, образ може набувати символічності і навпаки.
У філософії символ тлумачиться як середня ланка у ієрархії

поняття – символ – образ [5]. У психології символ є представником
інших, як правило, багатозначних образів [3]. У психоаналізі символи
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інтерпретують як “несвідомі образи” [3]. У релігієзнавстві розгляд
символу як знака є більш звичним, ніж образу, оскільки останній
“провокує ідолопоклонство” [5]. У мистецтвознавстві символ
є конкретним, доступним нашій уяві образом, який означає дещо,
що само по собі нашій уяві недоступне [9].
Особливе тлумачення символ і образ отримують у літературознавчих

студіях.
Художні образи у літературних творах можуть ставати символами,

наприклад, образ Фавста є символом проданої дияволу душі.
На основі розгляду трихотомії інтерпретант знака за Н. Андрейчук

[2, с. 66], образ розглядаємо як продукт поняттєвої інтерпретанти, тобто
результат споглядання об’єкта і формування уявлення про нього;
а символ – на рівні культурної інтерпретанти, тобто результат
розгортання культурно маркованих смислів знака. Отже, символ і образ
розрізняються за характером процесів їхньої інтерпретації: понятійна
у першому випадку, культурно-оцінна – у другому.

Література
1. Аверинцев С.С. Символ / С.С. Аверинцев // Краткая литературная
энциклопедия. – М . : Сов.  энциклопедия, 1971. – С. 826–831.
2. Андрейчук Н.І. Інтерпретанта як людський чинник мовного семіозису /
Н.І. Андрейчук // Мовознавство. – К., 2012. – № 3. – С. 65–74. 3. Краткий
психологический словарь [Электронный ресурс] /  под ред.
Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – Ростов-на-Дону :
ФЕНИКС, 1998. – Режим доступа : http://psychology.academic.ru/2249/
Символ  4. Мейзерский В.М . Философия и неориторика /
В.М. Мейзерский. – К. : Лыбидь, 1991. – 192 с. 5. Новая философская
энциклопедия : в 4 т. [Электронный ресурс] / под ред. В.С. Стёпина. –
М. : Мысль, 2001. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_philosophy/1095/Символ 6. Основные понятия семиотики Пирса /
Институт лингвистических исследований РАН [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://iling.spb.ru/pdf/nl/basic.html#ms4 7. Соссюр Ф. Курс
общей лингвистики / Ф. Соссюр. – М. : Логос, 1998. – 296 с. 8. Усманова
А.Р. Знак иконический (или иконичность) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.countries.ru/library/semiotic/znak_icon.htm
9. Философская Энциклопедия : в 5 т. [Электронный ресурс] / под ред.
Ф.В. Константинова. – М. : Советская энциклопедия, 1960 – 1970. – Режим
доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1095/Символ

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

http://psychology.academic.ru/2249/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/
http://iling.spb.ru/pdf/nl/basic.html#ms4
http://www.countries.ru/library/semiotic/znak_icon.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1095/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


12

ІРОНІЯ
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ:

ОБРІЇ СПРИЙНЯТТЯ
Андрейко Л.В. (Суми)

Іронія є однією з фундаментальних категорій постмодерністської
поетики. Поняттю іронії в постмодерністському ракурсі присвячені
праці таких вітчизняних та зарубіжних літературознавців і критиків
як І. Старовойт, Р. Семків, Н. Зборовська, Д. Затонський, І. Ільїн,
М. Липовецький, У. Еко та інших. Іронія мислиться чимось таким, що
підважує традицію, відмежовує нове від застарілого, модерне від
давнього, і проголошується підґрунтям постмодерністського мистецтва,
його принципом світоспоглядання. І. Старовойт пише: „Постмодерна
іронія не вкладається в традиційну типологію вербальної, романтичної
чи драматичної іронії. Вона радше світоглядна настанова, зовнішній
прийом” [3, c. 43].
Іронія в постмодернізмі виражає тотальний скепсис до культурних

основ людської цивілізації. Якщо на попередніх етапах історії іронія
зверталася до тих сегментів культури, які здавалися застарілими, такими,
що стояли на шляху прогресу, то постмодерністська іронія є тотальною,
вона нічого не щадить і знижує будь-який пафос. Тому іронічна позиція
письменника-постмодерніста виявляє відмову від утвердження будь-
якої схеми як єдино правильної, істинної, й уникає будь-якого
ієрархічного порядку. Об’єктом іронії стають не лише конкретні явища
або категорії, але й вся система ціннісних орієнтирів, під сумнів ставиться
будь-яка упорядкованість.
Іронізування є одним із засобів переосмислення культурної

спадщини, причому іронічним переосмисленням охоплені навіть
сакральні тексти культури. Н. Зборовська з цього приводу зауважує:
„Не приймаючи авторитарності культури, іронія за допомогою сміху
повертає їй первинну хаотичність: культура постає як карнавал,
довільний набір масок, які передбачають розігрування певних ролей”
[2, c. 299]. Таким чином, у художній культурі постмодерну домінуючим
принципом стає орієнтація на  ігровий принцип створення й
функціонування твору, а у письменника кожного разу з’являється
свобода встановлювати нові правила гри.
Іронічна позиція автора звільняє його від дотримання будь-яких

традицій чи ієрархій і не лише забезпечує свободу самому творити
правила гри, а й уповноважує його при бажанні їх змінювати. Жодне
повідомлення або твердження, що трапляється в тексті, не може бути
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сприйнятим як те, що безсумнівно заслуговує на довіру. Як пише
С. Борис, “жодне твердження не слід розуміти буквально, жодну
реконструкцію не можна вважати остаточною; навіть висловлювання
дидактичного чи інформативно-експресивного характеру тільки
посилюють іронічний модус існування дискурсу, оскільки ефектно
“підриваються”, знижуються через кілька рядків чи сторінок” [1, c. 70].
Реальність вислизає від читача тим стрімкіше, чим активніше він до неї
наближається. З повідомлення видаляється смисловий вектор, що
скеровує читача розуміти текст певним чином або відрізнити справжнє
від підробленого. Постмодерністський текст створює „непрозорі”
образи й залишає читачеві сприймати ступінь їх серйозності.
Отже, така структура постмодерністського тексту передбачає

нескінченну множинність індивідуальних тлумачень і суб’єктивних
прочитань, допускаючи як “правильні”, так і “неправильні” інтерпретації
всезагального тексту культурних традицій.

Література
1. Борис С. Дискурс іронії: дві моделі інтерпретації / С. Борис // Вісник
Прикарпат. ун-ту. Філологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. V. –
С. 67–72. 2. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство :
посібник. / Н.В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с.
3. Старовойт І. Український постмодернізм у критичному та художньому
дискурсах кінця ХХ століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 /
І. Старовойт. – Л., 2001. – 177 с.

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ
КАК СРЕДСТВО ОЦЕНОЧНОЙ
КАТЕГОРИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Афанасьева О.В. (Алексеевка)

Развитие антропоцентризма в лингвистике способствовало
становлению нового научного направления – лингвистической
аксиологии, изучающей систему ценностей этноса и способы ее
репрезентации в языке.
Язык располагает различными способами выражения оценки,

наиболее яркими из которых являются метафора и фразеологизмы.
В настоящее время многие исследователи все чаще обращаются
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к проблеме актуализации ценностной картины мира посредством
фразеологии разных языков, рассматривая её в рамках когнитивистики.
Одной из таких волнующих проблем общества на протяжении всей

истории его существования, и нашедших свое отражение в языке,
несомненно, является классовое неравенство.
Группа фразеологизмов, репрезентирующая в английском языке

идею противопоставления между верхом и низом социальной
пирамиды, получила в нашем исследовании название “ориентационные
фразеологизмы”.
Яркими примерами таковых, по нашему мнению, являются

антонимичные пары фразеологизмов английского языка:
*“cream of society”; “upper crust” – “dregs of society”;
* high life – rag, tag and bobtail;
* the new (или newly) rich – the new poor;
* the idle rich – young barbarians. [1, с. 184, 386, 94]
Как показал анализ языкового материала, представляется достаточно

сложным давать однозначную оценку представителям того или иного
социального слоя, выраженную посредством фразеологических
оборотов вне зависимости от контекста.
Рассматривая различные слои общества, с точки зрения создания

образности при его описании, стоит также обратить внимание
на следующую пару фразеологических оборотов – синонимов,
описывающих его низшие слои: a cog in the machine – small change,
small beer(fry), обозначающих “маленький человек”, “мелкая сошка”.
В этой связи можно вспомнить существующее и являющееся довольно
популярным в русском языке выражение “винтик в государственной
машине”, в котором подчеркивается незначительность каждого
отдельного взятого человека в противопоставление его государственному
аппарату и обществу с его правилами и нормами.
Анализ фактического материала показал, что проблема классового

неравенства довольно ярко выражается в английском  языке
посредством фразеологизмов. При этом в большинстве случаев дать
однозначную оценку тому или иному социальному слою,
представленному фразеологическим оборотом вне зависимости от
контекста, по нашему мнению, сложно.
Экспрессивность, выражаемая фразеологическим оборотом,

положительная или отрицательная оценка происходящего, которую несет
в себе его употребление, часто представляет собой частнооценочное
суждение благодаря употреблению таких определений, которые вне
контекста не несут никакой дополнительной эмоциональной нагрузки.

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

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


15

Соотнося полученные выводы с содержанием когнитивного подхода
к изучению фразеологизмов, можно сказать, что человек с помощью
фразеологизмов не только передает информацию о явлении или
предмете, но и выражает их характеристику, оценку. Кроме того,
посредством фразеологических единиц передаются и хранятся
культурные устои народа.

Литература
1. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / Лит. ред.
М.Д. Литвинова. – М. : Рус.яз., 1984. – 944 с.

ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ
В МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ОБЪЕКТИВАЦИИ

КОНЦЕПТОСФЕРЫ SOCIETY
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Афанасьева О.В. (Алексеевка)

В соответствии с теорией концептуальной метафоры, в процессе
метафоризации некоторые области цели структурируются по образцу
источника, иначе говоря, происходит “метафорическая проекция”
(metaphorical mapping). Следы метафорической проекции
обнаруживаются на уровне семантики предложения и текста в виде
метафорических следствий.
По нашему мнению, концептуальная метафора SOCIETY IS A HERD/

A FLOCK является одной из универсальных метафор. Она характерна
и употребляется среди носителей и русского и английского языков
и применима к описанию сущности человеческих объединений.
Отметим, что активизация метафоры SOCIETY IS A HERD/A FLOCK
не является новой для английского языкового сознания, так как подобную
метафору можно встретить и в библейских текстах, и в современной
публицистике, и в художественной литературе.
Богатым источником данной метафоры являются библейские

тексты. Обилие метафор – особенность христианского языка вообще,
языка Библии и языка религии. Если мы возьмем Новый Завет
на греческом языке, то увидим, что везде, где говорится о Церкви, стоит
греческое слово “экклезиа”. Это слово в переводе с греческого означает
“общество, народ”. В Библии, находится большое количество примеров
метафорического употребления номинативных лексем flock и shepherd
и глагольной лексемы to shepherd. Причем отметим, что употребление
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данных лексем имеет исключительно положительную коннотацию,
не унижая достоинства людей, но подчеркивая их беспомощность
и несамостоятельность и уподобляя их беспомощности стада,
потерявшего пастуха. Ассоциируя ОБЩЕСТВО со стадом, которое
управляется мудрым и любящим пастухом, библейские авторы создают
в  сознании людей определенную ценностную категорию –
защищенности, опеки и любви, придавая тем самым высказыванию
положительную коннотацию. Говоря о коннотации и прагматической
функции метафоры в данном контексте, считаем необходимым
отметить, что тот факт, что в Библии люди сравниваются со стадом,
может вызвать недоумение у людей неверующих, поскольку известно,
что слова и прочие языковые единицы служат языковой репрезентацией
и активизаторами тех когнитивных сущностей,  знаковыми
заместителями которых они являются – они возбуждают в памяти
человека связанные с ними концепты (КСКТ: 158). Но, по утверждению
ученых,  изучающих библейские тексты,  если отрешиться
от современных ассоциаций, то за образом стада встаёт иной смысл:
как и жертвенные овцы, люди призваны безраздельно принадлежать
Богу.
Чаще концептуальная метафора SOCIETY IS A HERD / A FLOCK

имеет негативную коннотацию. Возможно, это связано с вполне
понятным нежеланием человека уподобляться животному. Однако,
так называемая “стадность человека”, то есть стремление
к объединению с себе подобными, имеет вполне научное объяснение.
В далекие времена неразвитого сознания единственной эффективной
формой выживания в тяжелейших условиях полнейшей зависимости
человека от среды обитания была сплоченность, характерная
для большинства высокоразвитых животных. Перенос осуществляется
на основании признаков, которыми обладает весь животный мир
в целом и стадо в частности. Также можно отметить, что в языке
метафора SOCIETY IS A HERD/A FLOCK не встречается дословно,
как таковая, но именно она обусловливает все метафорические
выражения, которые её конструируют.
При анализе фактического материала, репрезентирующего

концептуальную метафору SOCIETY IS A HERD/A FLOCK,
высвечиваются новые грани этой метафоры, представленные и широко
употребляемыми в языке метафорическими выражениями и частными
метафорами.
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Литература
1. Кубрякова , Е.С.  Краткий словарь когнитивных  терминов /
Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина; под. общ.
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ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE
AND ITS INFLUENCE ON UKRAINIAN
AND OTHER SLAVONIC LANGUAGES

Babenko M.Y. (Kharkiv)
Ukraine has recently become a part of the world and European

community and this process gives our language a tremendous impulse
for lexical borrowing and changes in word formation. Contemporary
Ukrainian vocabulary is a direct reflection of a modern world lexical
situation. Languages come into contact, one common outcome of this
process being the diffusion of cultural items across linguistic boundaries.
As a result of such manifestation of cultural diffusion we witness the
emergence of new lexical items in a recipient language. These new lexical
items are ‘replicas’ of models in the donor language and they should be
manifested as phonetic and/or semantic adaptations, including calques
and translation loans.  As English influences other languages globally,
many scholars debate the possible existence of Spanglish, Franglish or
any other ‘~ -glish’ languages – that is why the influence of English as a
global language on Ukrainian and other Slavonic languages is considered
to be topical. The research of this kind will enable better understanding
of the influence of English on the world’s general linguistic picture and
more profound outlining of some definite reasons for its popularity.
English is now redefining national and individual identities worldwide, it
shifts political fault lines, creates new global patterns of wealth and social
exclusion, suggests new notions of human rights and responsibilities of
citizenship. English lexical ‘invasion’ is a natural and inevitable process,
driven by psycholinguistic, sociolinguistic and socio-historical factors
(Kowner & Rosenhouse 2008).

This research was backed up by a number of recent studies devoted
to English as a global language (Crystal 2003; Pennycook 2006; McCrum
2011), English as a world language (Jenkins 2009; Kachru 2008), English
as an international language (Sharifian 2009), English as lingua franca
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(Canagarajah 2007), English in Europe and ‘anglization’ of European lexis
(Filipović 1982; Berns 1995; Görlach 2001; Mollin 2006; Furiassi 2012).

The borrowing process of English elements in Ukrainian can be
labeled as a dynamic one, with an increasing rate over the last years,
especially after 1991, when Ukraine proclaimed its independence. The
scholars’ attitude towards the process of borrowing differs in the
arrangement and order of presentation of the material, in the treatment
of some historical processes. The complexity of the language situation
in the country has a number of causes, the primary of which is Ukrainian-
Russian bilingualism.

A comparative approach and a broad cross-cultural perspective are
used in the research, the aims of which are to study the most fundamental
motives for adopting English words, some of them being common for
different languages, while others will be specific for Ukrainian; to analyze
the lexical input of English into Ukrainian: anglicisms will be studied from
the perspective whether they are considered necessary or not in Ukrainian
vocabulary; to explore the degree of acceptance of loan words in Ukrainian
and usage restrictions; to debate the assumption that the influx of
anglicisms into Ukrainian is a pervasive phenomenon, and Ukraine, as
well as many other European countries, accepts this intrusion with no
significant opposition, making very little efforts to limit this influence; to
examine whether the process of borrowing anglicisms into Ukrainian has
some characteristics similar to other European languages in contact with
English.

Trying to compare English and Ukrainian, as well as other Slavonic
languages, we should take into account both lingual and extra-lingual
factors, the most influencing of which are intensive informational processes,
globalization of mass-media, the status of the English language as one of
the most powerful means of global communication. In the age of Internet
and technology, the vocabulary of a language is in the state of constant
movement, fluctuation, change and upgrading. According to Graddol
(Graddol 2006), one of the main challenges facing many countries, including
Ukraine, is how to maintain their identity in the face of globalization and
growing multilingualism. The need to protect national languages is a recent
phenomenon – especially the need to ensure that English does not
necessarily take over too many domains.
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ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Байбакова І.М., Гасько О.Л. (Львів)

Основним традиційним напрямком в оволодінні іноземними
мовами є і залишається комунікативний підхід до вивчення іноземних
мов із активізацією інтегрованих навичок спілкування, а саме навичок
письма, говоріння, слухання, читання. У рамках комунікативного
підходу, у контексті Болонського процесу у навчальному процесі
застосовуються такі технології: backwash effect як ефективний метод
тестування; dual coding algorithm, як один з дієвих методів, який
допомагає у навчанні іноземної лексики, bottom up approach – метод,
який модифікує класичні тенденції у навчанні комунікативних навичок.
Методологія чітко розгалужує навчання у сфері learning і acquisition.
На сучасному етапі набувають великого значення комунікативні

методики викладання іноземних мов, що базуються на інтеграції
традиційних та  інноваційних стратегій за  Оксфордською та
Кембріджською моделями, такі як 1) мінімальна апеляція до рідної мови
на занятті з іноземної мови, 2) використання аналітичних вправ,
тлумачних словників , які  створюють іншомовне середовище
і підвищують процес креативності, 3) диференціація за рівнем
підготовки, що дає можливість впровадити дуже популярний сьогодні
індивідуальний підхід, 4) застосування мультимедійних засобів,
використання яких дає можливість приєднатися до так званої
постіндустріальної моделі викладання іноземних мов [3].
Сучасну постіндустріальну модель освіти,  яка  відповідає

постіндустріальному розвитку суспільства,  важко уявити без
використання інноваційних технологій навчання іноземної мови – без
використання мультимедійних засобів  навчання (МЗН) та
мультимедійних технологій навчання (МТН) [1].
МЗН – це сукупність програмних засобів навчання, які можна

поділити на: автоматизовані освітні системи; експертні освітні системи;
навчальні  бази даних та бази знань; освітні  комп’ютерні
телекомунікаційні мережі. МТН – це різновид комп’ютерних технологій,
які об’єднують в собі традиційну статичну візуальну інформацію (текст,
графіку) і динамічну інформацію (мову, музику, відео, анімацію),
моментально разом впливаючи на зорові та слухові органи чуття
студентів.
Комп’ютерні технології навчання – це також технології індивідуально

орієнтованої навчальної діяльності, які мають зв’язок зі швидким
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розвитком штучного інтелекту та сучасними інтерактивними методами
навчання. Застосування комп’ютерних технологій також сприяє
адаптації навчального процесу до вивчення іноземних мов. Комп’ютер
дозволяє зберігати в своїй пам’яті великий за обсягом мовний матеріал
та диференційовано працювати з ним, допомагає впливати на різні
канали його сприйняття, забезпечує оперативний зворотний зв’язок та
об’єктивний контроль рівня знань.
Конфігуративна модель навчання – це інноваційний підхід до

викладання іноземних мов у технічному вищому закладі, в рамках якого
пропонується своєрідна модель мовного спілкування, в основу якого
покладено конфігуратеми. Ця модель охоплює як лінгвістичні, так
і екстралінгвістичні чинники спілкування. Особливу увагу звернено на
типи конфігурацій речень. Такий теоретичний підхід має позитивний
вплив на методику викладання іноземних мов [2, с. 22].

Література
1. Риженко С.С. Про досвід використання мультимедійних технологій
у навчальному процесі [Електронний ресурс] / С.С. Риженко. – Режим
доступу : http://www.lineyka.inf.ua/articles/001/. 2. Федоришин М. Місце
термінології в конфігуративній моделі мовлення / Мирон Федоришин //
Проблеми української термінології. СловоСвіт 2012 : збірник наукових
праць учасників ХІІ міжнародної конференції. – Львів, 2012. – С. 22–24.
3. Шпірко П.Ф. Сучасні та інноваційні підходи викладання англійської
мови для студентів інженерних факультетів [Електронний ресурс] /
П.Ф. Шпірко. – Режим доступу : http://lc.kpi.ua/ru/node/83.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ
СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ
ПІД ЧАС ПЕРІОДУ АДАПТАЦІЇ
ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Байбекова Л.О. (Харків)
Одним з найважливіших аспектів реалізації мети і завдань навчально-

виховного процесу у ВНЗ є процес та результат адаптації студентів
молодших курсів до подальшого навчання. Саме тому у даному
дослідженні адаптація розглядається як процес активного пристосування
та вольової реалізації засвоєних норм та цінностей в умовах навчального
процесу. За умов відсутності норм та цінностей, замість адаптації,
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ми маємо справу з зовнішнім пристосуванням, що призводить
до конформної поведінки, лжеадаптації [2, с. 10].
Процес адаптації до навчання у ВНЗ – складний і багатогранний,

тому нерідко саме під час цього періоду виникають конфлікти.
На сьогоднішній день не існує загальновизнаного поняття конфлікту.

У науковій літературі конфлікти характеризуються змаганнями,
конкуренцією, несумісністю поглядів, цілей та інтересів. Головні
причини конфліктів – розбіжності та суперечності, що виникають
під час навчального процесу.
Г.В. Антонов вважає, що факторами виникнення конфліктів

у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу
є комплекс об’єктивних (недостатність фінансового та матеріально-
технічного забезпечення системи освіти, неоптимальні умови
функціонування й управління навчальним  закладом  тощо)
і суб’єктивних (конфліктність людини, внутрішньоособистісні
конфлікти,  професійна деформація педагогів ,  психологічна
несумісність, низький рівень спілкування, відмінності у поглядах,
ціннісних орієнтаціях, відсутність відповідної конфліктологічної
підготовки тощо) причин [1, с. 15].
Педагогічний конфлікт виникає під час взаємодії учасників

навчально-виховного процесу як наслідок відмінностей у поглядах,
нетактовності у спілкуванні та недостатньої конфліктологічної культури
в багатьох людей і є найпоширенішим типом конфлікту у ВНЗ.
Педагогічні конфлікти, зокрема під час адаптаційного періоду,

“закладають” конфліктний потенціал, який, безперечно, збільшуватиме
рівень конфліктогенності трудового колективу – майбутнього місця
професійної  діяльності студента .  Отже, необхідна  свідома
цілеспрямована діяльність щодо запобігання і успішного розв’язання
педагогічних конфліктів у ВНЗ.
На  нашу думку,  вирішення педагогічного конфлікту може

відбуватися: 1) через заміну об’єктивної ситуації (переглянути обсяг
навчального навантаження, вдосконалити розклад занять тощо); 2) через
зміну суб’єктивної педагогічної позиції викладача або студентів щодо
ситуації педагогічного конфлікту. Проте важливо шукати засоби
задоволення інтересів обох сторін.
До ефективних способів запобігання педагогічного конфлікту,

особливо на початковому етапі навчання ми відносимо: 1) ідеологічні
(консенсус викладача і студентів); 2) амбіційні (підкреслення значущості
особистості іншої людини); 3) етичні (керування нормами ділового
етикету, внутрішніми правилами ВНЗ).
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Отже, оскільки адаптаційний період студентів молодших курсів
до подальшого навчання – специфічний процес, під час якого
відбуваються певні взаємодії, то конфлікти є його невід’ємною
частиною. Ми вважаємо, що у кожному ВНЗ має проводитись певна
діяльність із подолання і запобігання конфліктів, яка повинна реалізувати
конфліктологічну підготовку учасників педагогічного процесу
та сприяти підвищенню ефективності педагогічного процесу освітнього
закладу. Уникненню конфліктів може допомогти знання їх структури та
динаміки і ефективних способів вирішення.

Література
1. Антонов Г.В. Педагогічні умови запобігання і розв’язання конфліктів
у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу :
дис... канд. наук: 13.00.04 / Г.В. Антонов. – Харків, 2006. – 20 с.
2. Байбекова Л.О. Адаптація студентів-першокурсників до навчання
у ВНЗ засобами ІКТ / Л.О. Байбекова // Збірник матеріалів Х науково-
практичної конференції молодих учених “Методологія сучасних наукових
досліджень”. – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013 р. – С. 10–11.

ЕЛІПСИС ЯК ЗАСІБ
ВИРАЖЕННЯ ІМПЛІЦИТНОСТІ
В ДІЛОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Баклан І.М. (Київ)
Імплікування інформації в діловій комунікації відбувається за

допомогою еліпсису, який є головним фактором перетворення
мисленнєвої діяльності (Ratio) в мовленнєву (Usus). Він формує зв’язок
за ілокутивною функцією,  що є основою для успішності
комунікативного акту [2, с. 41].
Еліпсис – структурна модель компресії, що полягає в синтаксичній

редукції будь-якого компонента висловлювання, який можна відтворити
з контексту чи ситуації в процесі комунікації [2, с. 26]. За класифікацією
Ж. і Р. Ле Бідуа, еліпсис може бути частковим і абсолютним. Частковий
еліпсис (або зевгма) полягає в редукції слова чи групи слів, раніше
виражених в іншій частині фрази. Він може спричиняти граматичні
та семантичні помилки, що створює додатковий стилістичний ефект
[5, с. 83]. За основу виокремлення еліптичних речень слід взяти
комплексний критерій, який включає смислову, структурну, стилістичну,
комунікативну та контекстуальну ознаки [2, с. 44].
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У діловій комунікації, яка представлена жанрами комерційного
та адміністративного спілкування, еліпсис досить поширений
як формалізоване утворення у вигляді заголовків, виносок, пунктів тощо.
В текстах ділових листів він часто вживається у вказівках на зміст або
в завершальних етикетних формулах [3, с. 22]. Наприклад, wie vereinbart
[6, c. 259] – на підтвердження нашої попередньої домовленості;
Freundliche Grüße und alles Gute für die Zukunft [6, c. 239]. – З щирою
повагою і побажанням успіхів у майбутньому. Еліпсис є одним
із засобів відтворення імпліцитності тексту, що пов’язано з принципом
економії: уникненням повторів та обтяжливих деталей [1, с. 293].
Наприклад: In der vergangenen Woche ging keine Zahlung ein. In dieser
Woche wieder keine [7, с. 95] – Минулого тижня не сплачено рахунок.
Цього тижня також. В україномовній діловій комунікації редукції
підлягають дейктичні елементи у вигляді особових займенників ми
або я, напр.: Змушені нагадати Вам, що досі не отримали від Вас
оплаченого рахунку [1, с. 335]. У німецькій мові такий вид еліпсису
поширений значно менше і характерний для певних типів тексту (напр.,
телеграми: Ankomme morgen früh [4, с. 250]. – Приїду завтра вранці).
Частотність вживання еліпсису також залежить від комунікативної
функції тексту. В комерційних листах-пропозиціях він вживається у
вказівках на вартість товару та умови доставки (напр.: Alle Preise
inklusive 19 % MwSt. – Усі ціни зазначені з урахуванням ПДВ; Lieferung
frei Haus. – З безкоштовною доставкою). В рекламних листах до клієнтів
еліпсис виконує функцію привертання уваги (напр.: Jetzt mehr Kraft
für Sie, sehr geehrter Herr Hansen, mit einem vergrößerten und
verbesserten Außendienst! – Лише зараз більше можливостей для Вас,
вельмишановний пане Ханзен, пропонує наше оновлене представництво!).
Таким чином, у діловій комунікації еліпсис як засіб вираження
імпліцитності сприяє економії тексту і залежить від функції останнього.
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в современном французском языке : дисс. … канд. филол. наук :
10.02.05 / Анна Александровна Ларькина. – Архангельск, 2009. – 175 с.
3. Сыщиков О.С. Имплицитность в деловом дискурсе : на материале текстов
коммерческих  писем  : дисс.  . ..  канд.  филол . наук : 10.02.19 /
Олег Серафимович Сыщиков. – Волгоград, 2000. – 206 с. 4. Agel V.
Valenztheorie / V. Agel. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2000. – 300 S.
5. Dietrich C. Rhetorik. Die Kunst zu Überzeugen und sich durchzusetzen
Cornelia Dietrich. – 2. Auflage. – Berlin : Cornelsen Verlag, 2005. – 128 S.
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6. Bambach-Horst E. Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben / E. Bambach-
Horst, H. Hogen, U. Schoenwald [Bearbeitet von der Dudenredaktion]. –
Mannheim : Dudenverlag, 2010. – 608 S. 7. Wieke Th. Briefe schreiben. Mit
Mustertexten für jeden Anlass. Auch für Fax und E-Mail / Thomas Wieke. –
Köln : DuMont Verlag, 2003. – 269 S.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
Балашова Ю.В. (Тирасполь)

В системе среднего профессионального образования значение
предмета “Информатика” возрастает с каждым годом и приобретает
одну из ключевых дисциплин в обучении студентов. Анализ научных
исследований и существующей практики обучения информатике
показал, что в науке недостаточно раскрыт и описан потенциал развития
творческого мышления студентов на занятиях информатики. Причина
проблемы кроется в преподавании информатики. В обучении
информатики уделяется изучение информационным технологиям
[1, c. 7]. Основное внимание студентов концентрируется на освоении
интерфейса. При этом упускаются возможности решения с помощью
информационных технологий. При изучении информатики больше
времени уделяется теоретическим аспектам, в частности алгоритмам и
программированию. Алгоритм выполнения работы заключается
в следующем: студенты получают задания в рамках существующего
производства ,  связанной со спецификой производственной
деятельности. Они готовят отчеты, демонстрируют результаты
их работы. Преподавателю отводится роль консультанта и помощника.
Традиционный подход к преподаванию информатики препятствует
развитию мышления студентов ,  использованию компьютера
на занятиях. Использование компьютеров освобождает студента
от выполнения операций, зачастую подлежащих алгоритмизации
логических операций,  от заучивания огромного количества
информации.  Компьютер позволяет организовать и провести
эксперимент научно-исследовательской работы различных моделей.
[2, с.151]. Развитию творческих способностей и самостоятельного
мышления способствует и то, что компьютер позволяет осуществлять
обратную связь, при этом важно, что пользователь получает ответ
с указанием ошибок, если таковые имеются, т.е. параллельно идет
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контроль поиска правильного решения. Решить данную проблему
можно благодаря применению современных информационных
технологий.  Их применение при изучении  предметов  даёт
возможность:

• шире использовать аудиовизуальные средства, что делает
содержание изучаемого материала более наглядным, понятным,
занимательным;

• моделировать и исследовать закономерности, которые в обычных
условиях невозможно воспроизвести;

• проводить быстрое и эффективное тестирование учащихся;
• организовать самостоятельную работу учащихся, учить их
работать со справочным материалом;

• осуществлять личностную направленность обучения, создавать
комфортные условия для студентов с учётом индивидуальных
психологических особенностей;

• способствовать развитию информационной культуры, умений
работы с современными средствами информатизации
и телекоммуникации.

Использование программных продуктов обеспечивает реализацию
таких принципов обучения, как научность, наглядность, доступность,
активность и самостоятельность.  Одним  из  направлений
информационных технологий является использование аудио и видео
средств. Поэтому наряду с компьютерными технологиями говорят
об аудиовизуальных технологиях обучения, в которых значительная часть
управления познавательной деятельностью студентов осуществляется
с помощью специально разработанных аудиовизуальных учебных
материалов. Комбинация компьютерных обучающих программ
с телекоммуникационной сетью является разновидностью
дистанционного изучения.

Литература
1. Сергеева Т. Новые информационные технологии и содержание
обучения / Т. Сергеева // Информатика и образование. – 2005. – № 1. –
С. 3–10. 2. Федотова Е.Л. Информационные технологии : учебное
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АНЕКДОТ
ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ВТІЛЕННЯ

РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ КОМІЧНОГО
Бассай С.М. (Запоріжжя)

Анекдот за останні роки став найпоширенішою формою комічного,
адже він не тільки розважає, але й демонструє стандарти комічного,
сприяє вихованню почуття гумору. Сміх анекдоту буває м’яко
гумористичним, переростає в сатиру, користується прийомами іронії,
сарказму, карикатури, гротеску.
У лінгвістиці дотепер дискусійним залишається питання про те, чи

є анекдот суто гумористичною формою комічного або його слід
відносити до повноцінного представника жанру комічного загалом.
Відомо, що виділяються вербальні й невербальні форми комічного,

протиставляються типи сміхової реакції, переважно емоційний або
раціональний характер такої реакції, а також установки суб’єкта на
добродушне або зле відношення до об’єкту. В основі анекдоту лежить
комічне із прагматичним ефектом – сміхом (сміх як прагматична реакція
на когнітивний зміст і сміх заради сміху), а дотепність і іронія носять
сугубо інтелектуальний характер, стверджуючи розумність, де комічне
виступає факультативно. Л.В. Дмитрієва [1], Г.Г. Почепцов [2] та інші
встановлюють чотири базові різновиди комічного – гумор, іронію,
сатиру, сарказм. Межі між ними часто бувають дуже хиткими та важко
вловимими. Форми й міра комічного в анекдоті визначаються
як об’єктивними особливостями предмета, так й ідейно-естетичними
принципами митця, його ставленням до об’єкту, а також національними
особливостями та характером розвитку загальної естетичної культури
того чи іншого народу.
У сучасній лінгвістиці виділяються чотири основних шляхи для

вираження гумору в анекдоті: 1) грубий гумор, заснований здебільшого
на порушенні соціальних заборон, 2) повторення однієї й тієї ж ситуації,
фрази в  декількох втіленнях; 3) карикатурне перебільшення,
4) карикатурне спрощення; 5) магічний гумор, або гра слів (парадокс).
Комічне в анекдоті може бути універсальним і національно-
специфічним [3–5], загальним і тематичним. Тому різновиди комічного,
що діють в тексті анекдоту можуть бути різноманітними. Універсальний
і національно-специфічний анекдот засновані на характеристиках
суб’єктів жартівливого спілкування, загальний і тематичний анекдот –
на об’єктах цього спілкування. Об’єктні характеристики анекдоту мають
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свою специфіку, але в цілому вони залежать від суб’єктних
характеристик.
Для анекдоту, що відображає протиріччя реальності, важлива гра

на фантастичних поєднаннях (гротеск), зближенні далеких понять
(гострота), соціально значимому нищівному осміяння явищ, які
представляються порочними (сатира) шляхом засобів сарказму, іронії,
гротеску, пародії або парадоксу.
Відмітимо, що гротеск у цій класифікації стоїть окремо, бо є більш

образним видом комічного, він загострює життєві відносини завдяки
поєднанню реального і фантастичного, а тому більш властивий
художньому мисленню, тому саме проблеми співвідношення сатири,
іронії та гумору – їх сутність, соціальна значимість та механізм взаємодії
– привертають особливу увагу вчених.
Можна зробити висновок про поліактивність комічного в анекдоті,

оскільки, як доведено вище, в ньому гумор корелює з такими
компонентами, як сміх (незвичайне, смішне сприйняття), іронія
(висміювання), парадокс (гра словом), гротеск (образне, привабливе,
бурлескне, комічне, критичне), гег (ефект жарту, трюк), сатира
(моралізаторська критика, глузування), забавне (естетичне, емоційне,
звернене до інтелекту, веселе, контрастне, привабливе).
Перераховані вище категорії тісно пов’язані між собою в дискурсі

анекдоту, всі вони знаходять своє вираження в мові й через мову, всі
вони можливі тільки у людському суспільстві.

Література
1. Дмитриева Л.B. Типы речевых актов в высказываниях, содержащих
юмор и сарказм / Л.B. Дмитриева // Речевые акты в лингвистике
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1976. – 112 с. 3. Attardo S. Linguistic Theories of Humor /S.Attardo. –
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 ВЗАЄМОДІЯ
ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ

КОМПОНЕНТІВ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ
Безугла Т.А. (Харків)

У доповіді розглядаються типи рекламного тексту за критерієм
взаємодії його вербального й невербального компонентів.
Під рекламним текстом розуміємо знаковий феномен, який

складається як з вербальних, так і з невербальних знаків у письмовій
або усній формі , продукується у межах рекламного дискурсу
та відображає інтенцію продуцента вплинути на реципієнта таким
чином, щоб той придбав товар або скористався послугою. У центрі
друкованого рекламного тексту знаходяться малюнок і рекламний
слоган, які у взаємодії створюють атрактивне уявлення потенційного
споживача про товар або послугу. Текст і малюнок мають формальний,
семантичний та прагматичний зв’язок [3, с. 400].
Текст, фактура якого складається з двох негомогенних частин –

вербальної та невербальної, отримав назву “креолізований текст”
(автори терміна – Ю.О. Сорокін та Є.Ф. Тарасов [2, с. 180–181]), хоча
паралельно вживаються терміни “відеовербальний текст”, “полікодовий
текст”, “ізовербальний комплекс” та “ізоверб”. Креолізований текст
передбачає узгодженість, тісну взаємодію мовних та іконічних засобів
(фотографій, малюнків, карикатур тощо), які утворюють одне візуальне,
структурне, смислове та функціонуюче ціле, що забезпечує його
комплексний прагматичний вплив на адресата [1, с. 71–77].
Існує низка класифікацій креолізованих текстів за різними ознаками:

за гетерогенністю, характером іконічного компоненту, характером
вербального компоненту, характером зв’язку іконічного та вербального
компонентів, роллю зображення. О.Є Анісімова виділяє три групи
креолізованих текстів залежно від наявності зображення та характеру
семантичного взаємозв’язку вербального та  невербального
компонентів [1, с. 15]. Відповідно, виділяємо у рекламному дискурсі
тексти з нульовою, частковою креолізацією та повною креолізацією.
Креолізацією є наявність взаємодії вербального й невербального
компонентів.
Тексти з нульовою креолізацією не містять невербальний компонент,

тому в рекламному дискурсі вони майже відсутні.
Для текстів з частковою креолізацією характерні автосемантичні

відношення між вербальним і невербальним компонентами, тобто
зображення існує автономно від вербального тексту. У рекламних текстах
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малюнок може повторювати значення слогану або вони мають різні
значення, при цьому невербальний компонент відіграє декоративну
функцію й слугує лише для виклику в споживача асоціацій між
вербальним та невербальним компонентом.
У текстах з повною креолізацією вербальний і невербальний

компоненти знаходяться у синсемантичніх відношеннях, тобто не можуть
існувати окремо. Зображення має в цьому випадку такі функції:
тлумачення змісту слогану, додавання інформації про нього, створення
с ним фразової єдності (невербальний компонент вживається замість
певної частини вербального компоненту). Якщо вилучити зображення,
зміст слогану буде втрачено.

Література
1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация
(на материале креолизированных текстов) / Е.Е. Анисимова. – М. : Изд.
центр “Академия”, 2003. – 128 с. 2. Сорокин Ю.А. Креолизированные
тексты и их коммуникативная функция / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов //
Оптимизация речевого воздействия. – М., 1990. – С. 180–181. 3. Burger H.
Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der
Massenmedien / H. Burger ; mit einem Beitrag von M. Luginbühl ; 3., völlig neu
bearb. Aufl. – B., N.Y. : de Gruyter, 2005. – 486 S.

МОДУСНАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ
ДИСКУРСА

Безуглая Л.Р. (Харьков)
В докладе объясняется модусный фактор функционирования

дискурса с помощью понятия модусной категории и обосновывается
возможность его применения в качестве критерия классификации
дискурса.
Восходящее к идеям Аристотеля, понятие категории связывается

лингвистами с противопоставлением: а) грамматических и понятийных
категорий как языковых и внеязыковых; б) закономерностей
категоризации в структуралистской и когнитивистской методологии
(детерминизм – прототипический подход).
Под категорией в широком смысле понимается парадигматическая

группировка, в которой в качестве носителей близких значений
выступают разнообразные языковые средства (морфологические,
словообразовательные, синтаксические, лексические, интонационные)
во взаимодействии с контекстом [5, с. 7]: понятийные, речемыслительные,
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функционально-семантические, семантические, коммуникативные,
когнитивно-коммуникативные, модусные категории. Узкое понимание
касается системы признаков категории, инвариантных свойств
множества текстов как знаковых посредников дискурса: текстовые,
текстово-дискурсивные, дискурсивные категории.
Модусные категории, предлагаемые в качестве критерия типологии

дискурса, можно понимать и широко – как классы языковых объектов
с общими характеристиками, и узко – как специфический признак
дискурса определенного типа. Так, модусная категория оценки
объединяет разноуровневые средства определенного естественного
языка, служащие для выражения субъективной оценки, с одной
стороны, и является характерным признаком оценочного дискурса.
В этом смысле модусные категории можно считать дискурсивными –
определяющими тот или иной тип дискурса.
Под модусными категориями понимаются объединения языковых

средств на основе общности их интерпретирующей функции [4, с. 45].
Они выделяются наряду с категориями лексическими (отражающими
онтологию мира  и результаты его познания человеком)
и грамматическими (имеющими непосредственное отношение
к онтологии языка, его внутреннему устройству).
В качестве основых свойств модусной категории выделяются

концептуальность, интерпретирующий и релятивный характер
[4, с. 45–49]. Этот перечень должен включать еще одно свойство –
дискурсивный характер, который проявляется в том, что модусные
категории, функционируя в дискурсе, формируют его тип. Поскольку
дискурс есть мыслекоммуникативная речевая деятельность,
дискурсивные категории видятся такими, что отражают эту
деятельность,  обозначая мыслекоммуникативные процессы
и состояния: оценка, импликация, эмоции, вежливость, несерьезность
и т.п. Они связаны с речемыслительной деятельностью коммуникантов
во время реализации дискурса, которая отображается в единицах языка
и речи.
Модус дискурса имеет отношение к говорящему индивиду

и предполагает его речемыслительные процессы и состояния –
интенции. В зависимости от ведущей психической составляющей,
интенции подразделяются на ассертивные (знание, незнание, сомнение,
предположение, вера, уверенность, рациональная оценка), волитивные
(желание, намерение) и эмотивные (эмоциональная оценка, отношение
к адресату, эмоции). Соответственно, на ассертивной интенции
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основаны такие типы дискурса, как нарративный, рефлексивный,
аргументативный и т.п. , на  волитивной – побудительный,
вопросительный, персуазивный, манипулятивный и т.п., на эмотивной –
эмотивный, иронический, оценочный, юмористический и т.п. На
стратегических проявлениях интенций основаны этикетный,
официальный, интимный, полемический, конфликтный и т.п. дискурсы.

Литература
1. Болдырев Н.Н. Процессы концептуализации и категоризации в языке /
Н.Н. Болдырев // Горизонты современной лингвистики: Традиции
и новаторство. – М. : Языки славянских культур, 2009. – С. 38–50.
2. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий / А.В. Бондарко. –
Л. : Наука, 1976. – 255 с.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ,

ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ В УМОВАХ
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ НЕГОМОГЕННОСТІ

Беспала Л. В. (Запоріжжя)
Мовним картинам світу та їхнім окремим фрагментам присвячено

численні лінгвістичні розвідки (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицька,
С.Г. Воркачов, І.О. Голубовська, В.І. Карасик, О.О. Корнілов,
В.В. Красних, В.А. Маслова, М.В. Піменова, А.М. Приходько,
Т.В. Радзієвська, Ю.С. Степанов, О.Д. Шмельов та інші). Проте питання
розвитку мовної картини світу в ситуації інтенсивного лінгвокультурного
контактування залишаються мало вивченими.
У цій роботі ми пропонуємо методику дослідження джерел та шляхів

формування мовної картини світу в негомогенному лінгвокультурному
середовищі. Саме такою є карибська англомовна картина світу, генезис
якої розпочався в XVII ст. в результаті поширення англійської мови
до країн Карибського басейну. Необхідність репрезентації засобами
англійської мови нової природної і соціокультурної дійсності, тривале
контактування мови з іншими лінгвокультурами, процеси креолізації
та подальшої декреолізації сприяли утворенню специфічної, регіональної
англомовної картини світу.
Аналіз карибської англомовної картини світу здійснювався в три

етапи.
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Перший етап орієнтований на виявлення чинників та джерел
формування мовної картини світу. З цією метою визначається тип
лінгвосоціокультурної ситуації (ЛСКС) (термін В.Т. Клокова [1, с. 38]), яка
склалася у відповідному ареалі існування мови. Дослідження ЛСКС
включає аналіз її етнокультурних та лінгвальних аспектів. Перший охоплює
окреслення етнічних компонентів, що утворюють ЛСКС, їхнього
походження, часу залучення до ЛСКС, внутрішнього стану, ступеню
близькості з іншими компонентами. Такий ракурс дає змогу з’ясувати
характер взаємопроникнення різних етнокультур у процесі контактування.
Вивчення лінгвального аспекту здійснюється за такими критеріями:
різноманітність компонентів мовної ситуації, ступінь їхньої генетичної
близькості та типологічної подібності, особливості територіальної
дистрибуції, рівень демографічної та комунікативної потужності.
Дослідження мовної картини світу, формування якої відбувалося

в умовах лінгвокультурної негомогенності, потребує розгляду ЛСКС
в історичній динаміці: окреслення основних етапів в історії її розвитку,
змін у її складі та характері взаємодії компонентів.
Другий етап дослідження спрямований на вивчення засобів

репрезентації картини світу. Аналізується корпус лексико-семантичних
інновацій, які виникають внаслідок включення мови до складу нової
ЛСКС: визначаються джерела їхнього формування, сфери максимальної
концентрації, концептуальні моделі, задіяні в утворенні інновацій,
способи їхньої адаптації до лексичної системи мови, що виявляються
в залученні до процесів деривації, фразеологізації.
Третій етап дослідження полягає у виявленні та аналізі найбільш

значущих компонентів картини світу – ключових концептів культури,
шляхів їхнього розвитку, особливостей вербалізації та чинників,
що зумовили актуальність таких концептів. Процедура аналізу концепту
передбачає: (1) ідентифікацію концепту та визначення його ключового
статусу,  (2) побудову номінативного поля,  (3) дослідження
етимологічного (за Ю.С. Степановим [2]) та (4) актуального шару
концепту, а саме його понятійної, образної та ціннісної складових.
Розроблені принципи дослідження мовної  картини світу,

що розвивається в умовах лінгвокультурної негомогенності, можуть
бути екстрапольовані на матеріал інших ЛСКС та інших регіональних,
діалектних і національних картин світу.

Література
1. Клоков В.Т. Французский язык в Африке: Лингвокультурологическое
исследование / Василий Тихонович Клоков. – Саратов : Изд-во Саратов.
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ун-та, 2000. – 284 с. 2. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской
культуры / Юрий Сергеевич Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :
Школа “Языки русской культуры”, 2001. – 990 с.

КОГНІТИВНІ ОПЕРАЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ
МОВЛЕННЄВОГО АКТУ НАТЯКАННЯ

Бєлозьорова О.М. (Харків)
Доповідь презентує результати дослідження специфіки реалізації

мовленнєвого акту натякання в сучасному німецькомовному
діалогічному повсякденному дискурсі із використанням основних
теоретичних здобутків когнітивної граматики Р. Ленекера [2], одним
із базових постулатів якої є ствердження, що значення мовного виразу не
є тотожним змісту, який він активує. Рівною мірою є важливим, яким
чином цей зміст було “сконструйовано” та інтерпретовано [1, с. 66].
Теорія когнітивної граматики Р. Ленекера оперує п’ятьма основними

аспектами образності (dimensions of imagery) [2, с. 5–12],:
1) накладання профілю на базу (imposition of a profile on a base):

у ситуації натякання профілем є імпліцитна пропозиція, базою є увесь
мовленнєвий акт натякання у сукупності експліцитної та імпліцитної
пропозиції і експліцитної та імпліцитної іллокуції.

2) ступінь конкретності (level of specificity at which a situation is
construed), завдяки якій відбувається специфікація, деталізація однієї й
тієї самої сутності: реалізація мовленнєвого акту натякання передбачає
певну варіативність щодо експліцитного вираження імпліцитного змісту,
тобто мовець/адресат потенційно можуть обрати один з декількох
способів вербалізації  імпліцитного змісту, варіюючи ступінь
“прозорості” натяку.

3) сфера дії предикації (scale and scope of predication): ситуація
натякання передбачає заданість певної області, відносно якої
інтерпретується ця предикація.

4) когнітивне виділення підструктур предикації (the relative salience
of a predication’s substructures) забезпечує успішність і вдалість
реалізації мовленнєвого акту натякання.

5) перспективізація (perspective), яка об’єднує орієнтацію
(orientation),  положення у просторі (assumed vantage point),
спрямованість (directionality) і суб’єктивність/об’єктивність
відображення ситуації (how objectively an entity is construed): для
мовленнєвого акту натякання це враховує спостерігач (viewer,
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conceptualizer), отже мовець/адресат, які здійснюють конструювання
висловлення, що містить натяк.
Із вказаними аспектами корелюють відповідні когнітивні операції,

які є релевантними для реалізації мовленнєвого акту натякання. Для
першого аспекту це когнітивна операція висвітлення – профілювання
і співположення траектора і орієнтира (trajector/landmark alignment).
Із другим аспектом корелює операція специфікації vs. схематизації як
ступінь деталізації інформації; третій аспект стосується сканування
через “зв’язок з референційною точкою” (reference point relationship).
Четвертий аспект співвідноситься з  когнітивною операцією
фокусування – вибором змісту, що має бути визначеним знаком,
а також організацію цього змісту шляхом розміщення його складових
на передньому і на задньому планах. Останній, п’ятий, аспект стосується
операції перспективізації, тобто співвідношення мовця і адресата
як спостерігачів з об’єктом спостерігання.

Література
1. Жаботинская С.А. Модели репрезентации знаний в контексте
различных школ когнитивной лингвистики: интегративный подход /
С.А. Жаботинская // Когнитивные исследования языка. Вып. ІІІ. Типы
знаний и проблемы их классификации : сб. науч.  трудов / Ред.
Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев. – М.-Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2008. – С. 61–74. 2. Langacker R.W. Concept, Image and
Symbol. The Cognitive Basis of Grammar / R. W. Langacker. – Berlin, New
York : Mouton de Gruyter, 1990. – 395 p.

ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
 Беляева О. Ю., Сердюк В.Н. (Харьков)

В современном обществе наблюдается интенсивное развитие
системы высшего образования в социальном и гуманистическом
направлениях. Основным принципом гуманистического образования
является обучение студента как свободной личности, способной творить
в  современном  демократическом  обществе. Для теории
гуманистического образования личность студента представляется как
“общечеловеческая ценность, общечеловеческое достояние” [1, c. 71].
Гуманистическое образование предполагает постоянное

удовлетворение образовательных запросов личности, создание условий
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реализации индивидуальной образовательной программы,
позволяющей выбрать разнообразные образовательные уровни.
Гуманистическое образование в высшей школе направлено на развитие
и саморазвитие студента, становление его как личности с учетом
индивидуальных особенностей, а также на постоянное самообразование
преподавателя как высокопрофессиональной и творческой личности.
Гуманистический принцип обучения иностранным языкам

предусматривает психолого-педагогической наукой, прежде всего, учет
личности студента. Следует отметить, что именно этот принцип
определяет место студента в процессе изучения иностранных языков,
признает его активным субъектом этого процесса и, следовательно,
определяет в нем субъектно-объектные отношения.
Гуманистический принцип выражается в реализации принципа

индивидуального подхода к студенту как к личности с учетом его
“личностных качеств, поведения и субъективного жизненного опыта в
процессе обучения иностранным языкам” [2, c. 238].
В современных условиях в  высших учебных заведениях

эффективность данного принципа зависит от педагогического
профессионализма и мастерства преподавателя иностранных языков,
его умения определять личность студента. При этом преподавателю
необходимо помнить, что личность студента всегда индивидуальна.
Следует учитывать умственные, физические и психологические
особенности конкретного студента ,  присущие только ему
и отличающие его от других студентов.
Учитывая их, преподаватель должен определять методы и формы

воздействия на личность студента. Все это требует от него не только
профессиональных знаний, но и общих знаний по психологи
и гуманистической технологии обучения. В рамках гуманистического
принципа, преподавателю необходимо уметь устанавливать и развивать
деловые и межличностные контакты, научиться учитывать самооценку
студента.
Кроме того,  необходимо вовлекать студента  во все виды

познавательной деятельности для выявления его способностей
и характера, повышать требовательность к студенту, создавать
психологическую почву и стимулировать самообучение
и самовоспитание. Это очень эффективно для реализации программы
обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях.
Таким образом, гуманистический принцип – главный принцип

обучения студентов в высшей школе, который требует от преподавателя
иностранных языков новых идей и умения претворять их в жизнь.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FITNESS
В АНГЛОМОВНОМУ ФІТНЕС-ДИСКУРСІ

Білоус І.М. (Харків)
До актуальних проблем сучасної мовознавчої думки зараховують

різноаспектний аналіз інституційних дискурсів та специфіку
їх концептуальної організації. Фітнес-дискурс (далі ФД) як відносно новий
вид інституційного дискурсу ще не опинявся у фокусі лінгвістичного
дослідження. Під ФД ми розуміємо цілеспрямовану мовленнєво-
мисленнєву дію, що протікає у специфічному прагматичному
та когнітивному контексті, та реалізує фізіологічні й духовні потреби
індивіда посередництвом їх статусно-орієнтованого та особистісного
спілкування у соціальній установі “фітнес-клуб”.
Мовознавці схильні до думки, що будь-який дискурс слід вважати

концептуальним за своєю природою [1–4]. Будь-який тип інституційного
дискурсу містить в своїй основі базовий(і) концепт(и) [3, с. 68–85].
До генеративного / дискурсоутворюючого концепту АФД ми відносимо
концепт FITNESS, який складає змістово-тематичне ядро досліджуваного
дискурсу [1, с. 94].
Загальноприйнятим є той факт, що засобом вираження концептів

є мова. Концепти вербалізуються на різник мовних рівнях, однак,
пріоритетним лишається лексичний рівень, оскільки в повній мірі
дозволяє проаналізувати понятійну, ціннісну та образну складові
досліджуваного концепту [1, с. 92]. Так, дефініційний аналіз лексеми
“fitness” дозволив нам встановити номінативні ознаки концепту FITNESS.
До них ми віднесли: фізичний стан організму, якому властива міцність
та здоров’я (the state of being healthy and strong); стан/якість
відповідності певним стандартам (the state/quality of being appropriate);
стан відмінної фізичної форми (the state of being fit and conditioned);
шляхи та засоби обслуговування спрямовані на поліпшення фізичного
стану та здоров’я (ways and facilities intended to promote well-being
and health).

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

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


37

Номінативні ознаки концепту FITNESS співвідносяться з тематикою
АФД, яка на семантичному рівні формує певні асоціативні зони,
що входять до простору досліджуваного концепту, а саме – спорт,
здоров’я, краса. Аналіз текстових фрагментів BNC виявив т. з.
концептуальні кваліфікатори концепту FITNESS в межах певних
асоціативних зон, що входять до простору досліджуваного концепту:
1) Sport (фізична діяльність, фізична підготовка): fitness training, fitness
equipment, fitness programme, fitness consultant; special fitness regimes;
2) Body and mind (здоров’я – фізичне та духовне): mental and physical
fitness, medical fitness, fitness test, regaining fitness; walking makes you
slim, builds cardiovascular fitness; a suntan is not a symbol of health and
fitness, та демонструють перетин асоціативних зон: strength and
movement are a result of regular fitness work. Кваліфікатори асоціативної
зони Sport складають 67,5% від загального корпусу прикладів,
що проаналізовано; зони Body and mind – 20%, де 13,75%
співвідносяться з темою “Здоров’я” та 6,25% – з темою “Краса”. Решта
прикладів вербалізують значення лексеми fitness, яке не є релевантним
для АФД, а саме – стан придатності для виконання певних функцій
та обов’язків (fitness for office).
До додаткових ознак концепту FITNESS відносимо: динамічність,

повторюваність, розважальність, просвіта, відпрацювання фізичних
навичок, які реалізуються через синонімічний ряд слів-репрезентантів,
які вербалізують концепт FITNESS training, exercise, sport, motion, shaping,
bodybuilding, aerobics та інші. Результати даного дослідження можуть
бути використані у перспективі для вивчення похідних концептів
та моделюванні між фреймової мережі АФД.
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ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ
В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Богданова О.В. (Харків)
У межах вивчення актуальних проблем експресивності, важливим

є питання передачі експресивності, через негативні емоції в англомовних
рекламних текстах.
Експресивність – категорія стилістики, яка охоплює зв’язки

формальних, семантичних, функціональних і категоріальних одиниць.
Відображає і виражає свідоме, цілеспрямоване, суб’єктивне, емоційне
ставлення мовця до співрозмовника або предмету, а також володіє
функцією впливу. Експресивність служить для підкреслення, посилення
в процесі спілкування. [2, с. 166].
Засоби створення експресивності на різних рівнях використовуються

з метою вираження емоційного стану мовця, посилення прагматичного
потенціалу тексту, залучення й утримання уваги читача. Розгляд видів
та функцій експресивності. Зараз до проблеми експресивності
звертаються багато науковців як вітчизняних, так і закордонних лінгвістів,
такі як: В.А. Маслова, В.А. Чабаненко, Б.М. Тошовіч.

 В.А. Маслова виокремлює такі види експресивності:
1. Фразеологічна експресивність породжується фразеологічними

одиницями з особливим вживанням, а саме, коли відбувається
трансформація фразеологізмів;

2. Синтаксична експресивність створюється завдяки синтаксичним
формам, серед яких особливе місце займають стилістичні фігури,
емоційні конструкції, еліптичні речення і т. д.

3.Рівнева експресивність – форма суб’єктивного, емоційного
та  естетичного ставлення,  реалізованого засобами окремих
мовних рівнів – графічного, фонетико-фонологічної, лексичного,
фразеологічного, словотворчого, граматичного та текстуального.

4. При графічної експресивності ми говоримо про використання
графем і їх особливої комбінації, наприклад – розділові знаки. Також
самі літери можуть створювати експресію завдяки своїй формі, розміру,
кольору і т.д. [1, с. 156–171].
Розглянемо прояв негативних емоцій в англомовному рекламному

тексті.
Alcohol Commercial / Anti Drinking
For 60 generations “The House of Taman” has created an ecceptianly

smooth. Experience. It comes from carefully selected ingredients in
appearance spring water. “Taman” smoothness in a bottle. As the smore

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

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


39

and smoothness in Sweden, for example, one of 5 children suffered because
of his mum or dad drinks so much, 8 of 10 art violence in public place pub
alcohol related. How smooth?

Реклама проти алкоголю.
Вже протягом 60 поколінь “The House of Taman” створює

ексцентричний присмак. Досвід. Він складається з ретельно відібраних
інгредієнтів, використовує джерельну воду. “Taman” солодкий
присмак в пляшці. Наприклад, у Швеції один із 5 дітей страждає через
те, що його мати або батько забагато п’є, 8 з 10 актів насильства
в громадських місцях пов’язані з алкоголем. Як вам така м’якість?
Цей ролик ми відносимо до синтаксичної експресивності через

емоційні конструкції (окличні речення).
Мова засобів масової інформації – це органічна частина єдиного

цілого функціонально-стильової системи, що обслуговує область
людської  діяльності, що з’явилась порівняно недавно масову
комунікацію.
Отже, масова інформація розрахована на широку аудиторію,

у її мовленні використовуються багато образних висловлювань, іноді
навіть знижена лексика і лексика запозичена із розмовно-побутового
стилю мовлення.
Також мова ЗМІ сама може створювати нові лексичні вирази

для посилення експресії.

Література
1. Маслова В.А. Лингвистический анализ экспрессивности художественного
текста / В.А. Маслова. – М. : Высшая школа, 1997. – С. 156–171.
2. Чабаненко В.А. Основи мовної експресії / В.А.Чабаненко. – К., 1984. –
166 с.

СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ
(на матеріалі літературних казок Л.С. Керрола)

Богуславська Л.А. (Харків)
1. Проблема перекладу онімів пов’язана зі специфікою їх семіотичної

функції . Власним іменам  притаманне суто денотативне (але
не сигніфікативне) значення. У сигніфікативному значенні ім’я
орієнтується на клас і замикається ознаками класу. У денотативному
значенні ім’я орієнтується на об’єкт і відтак відкриває місце ознакам
одиничного і може обростати ними, наскільки дозволяють можливості
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людської пам’яті. Лінгвістичні словники не надають денотативних
значень, маючи справу виключно з сигніфікативними значеннями. Опис
денотативного значення перетворює словник з тлумачного на
енциклопедичний [2, с. 101–103]. Саме тому оніми стають мовними
знаками лише у конкретному історично-культурному контексті.

2. Власні імена в художніх творах посідають проміжне місце між
іменами реальних та вигаданих сутностей, оскільки: (а) їхні денотати
конструюються на основі досвіду письменника й не обов’язково
існують в дійсності; (б) вони створюються за моделями імен реальних
[3, с. 142].

3. За критерієм відсутності / наявності конотативного компоненту
у структурі значення оніми поділяються на звичайні (невмотивовані)
та характеристичні (вмотивовані) [4, c. 49]. У вітчизняній перекладацькій
традиції вмотивовані оніми називають характеристичними. У дитячій
літературі  характеристичні  оніми є текстоутворюючим та
жанроутворюючим мовним засобом [1, с. 48].

4. Виділяють дві основні стратегії перекладу онімів: форенізацію
(орієнтацію на збереження форми іншомовного оніму) та доместикацію
(культурну адаптацію оніму).

5. Форенізація спрямована на відтворення фонографічної оболонки
вихідного оніму за допомогою адаптивної транслітерації або
транскрипції. Ця стратегія прийнятна для відтворення звичайних онімів.
До таких належать, наприклад імена головної героїні літературних казок
Л. С. Керрола та її кішки: Alice – Аліса; Dinah – Діна / Дина.

6. Стратегія доместикації втілюється двома тактиками: заміною оніму
іншомовним аналогом та власне перекладом [3, c. 145–146]. У перекладах
казок Л. Керрола ці тактики переважно взаємодіють. Власне переклад
застосовується для передачі загальної назви у складі онімів, а культурна
адаптація – для відображення прецедентних імен у складі омінів.
Наприклад, власне ім’я Cheshire Сat нічого не скаже читачу, адже йому
невідомо його походження (в часи Л. Керрола на упаковці сиру, що
вироблявся в графстві Чешир, був зображений усміхнений кіт, від чого
й пішов вираз to grin like a Cheshire Cat – посміхатися як чеширський
кіт). В.В. Набоков, переклавши загальну назву за допомогою
словникового відповідника (cat – кот) першим вдався до культурної
адаптації прецедентного імені у складі оніму, використавши реалію,
притаманну слов’янській культурі (Масленица – Масленичный кот).
Вже пізніше, український перекладач В. Корнієнко, наслідуючи
В.В. Набокова, запропонував для українського перекладу варіант
Масничний Кіт.
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7. Переклад онімів вимагає творчого підходу, що передбачає
встановлення та відтворення їх культурно маркованого конотативного
потенціалу.

Література
1. Бардакова  В.В.  “Говорящие” имена  в детской литературе /
В.В. Бардакова // Вопросы ономастики. – Екатеринбург : Уральский ун-т,
2009. – № 7. – С. 48–56. 2. Никитин М.В. Основания когнитивной семантики :
[учебное пособие] / М.В. Никитин. – СПб. : РГПУ, 2003. – 277 с.
3. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія /
О.В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна 2012. – 376 с. 4. Fernandes L.
Translation of Names in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young
Reader into Play / L. Fernandes // New Voices in Translation Studies. – 2006. –
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КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ СВОБОДА
У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ П. ШЕЛЛІ

Бойцан Л.Ф. (Київ)
Актуальність роботи визначається насамперед потребою

висвітлення механізму функціонування мовних засобів у поетичному
творів в світлі когнітивного підходу до аналізу мовних явищ, а також
загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на дослідження
проблем, пов’язаних з вивченням лінгвокогнітивних особливостей мови.
Мета роботи полягає у встановленні шляхом концептуального

та семантичного аналізів основних мовних засобів актуалізації концепту
СВОБОДА у творчості Персі Шеллі.
Серед мовних засобів актуалізації концепту СВОБОДА особливий

інтерес представляють метафори концептуального типу, оскільки
метафоричний процес включає в себе цілісну інтенцію суб’єкта
метафоризації, що задає ті когнітивні функції, які виконує метафора
у комунікативних актах. Шляхом введення в модель метафори параметра
антропоцентричності метафоричний процес розглядається як діяльність
певної мовної особистості, тобто суб’єкта метафори, і визначає
метафоризацію як процес, що приводить до одержання нового знання
про світ в процесі його втілення в мову за допомогою вже існуючих
у мові найменувань [1; 2].
Образність та іконічність метафори обумовлюються низкою

іманентних лінгвокогнітивних характеристик, що відрізняють її від інших
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тропів. Метафора є стереоскопічною, евристичною, енігматичною
та сугестивною за своєю природою, що пов’язано з інформаційним та
комунікативним аспектами семіозису [3].
Виходячи із зазначених вище властивостей концептуальної метафори,

ми розглядаємо її функціонування у вербалізації образного простору
поетичних творів П. Шеллі, застосовуючи методику семантичного
та концептуального аналізів.
Для того, щоб дослідити метафоричний образ, покладений в основу

концептуальної метафори FREEDOM IS IMMORTAL SPIRIT, необхідно
зазначити етнокультурні чинники, які сприяють закріпленню концепту
СВОБОДА в мові. Всепереможне прагнення свободи підіймає
особистість на боротьбу проти тиранії, пригніченості, визиску:

Unlinked with hope that you wouldst free
This world from its dark slavery.
Прагнення присвятити себе визволенню людства, бунтівничість,

пристрасне заперечення всього, що обмежує волю і свободу
особистості, репрезентують концептуальну метафору FREEDOM IS
INDEPENENCE:

For, be it joy or sorrow,
The path of its departure still is free.
Тобто, функціонування концептуальних метафор у вербалізації

концепту СВОБОДА у творчості П. Шеллі свідчить про те, що вони
отримують можливість виступити як сигнал адресованості поетичного
тексту, засобом усвідомлення соціокультурних цінностей.
Висновки та перспективи дослідження. Когнітивний аспект

актуалізації концепту СВОБОДА є спробою дослідження словесних
поетичних образів його вербалізації за допомогою концептуальних
метафор.
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CHALLENGES OF IMPLEMENTING A
CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

PROGRAM FOR UNIVERSITY INSTRUCTORS
Bondar I.G. (Krivoy Rog)

At present Europe and the world as a whole are undergoing the process
of transferring to the so-called knowledge-based society which is
characterized by growing requirements to individuals in respect of their
knowledge, skills and competences. Realizing the urgency and vitality of
the current changes Ukraine strives to be an active participant in all European
initiatives in this respect.

Ukraine’s educational system is undergoing a number of reforms aimed
at its integrating into the international educational space which are legally
supported by relevant laws and acts. But this process encounters some
impediments.

High quality teaching being key prerequisite for high quality education
and training, it would be expedient to focus on challenges of implementing
a Continuous Professional Development (CPD) program for university
instructors from the practitioner’s point of view.

Though insufficient financing is almost the major problem, let us briefly
consider what can be done without large scale investing into the sphere.

There can be suggested a hierarchy of challengers that appear and are
to be solved at the levels of:

• an individual;
• a university;
• the state.
An Individual Level
In the respect of CPD university instructors are less addressed than

school teachers, however, methodological seminars help, to some extent,
keep in touch with recent attainments in the sphere. Internet-based
technologies also greatly facilitate the task. But the abundance of information
seems to complicate search for credible and reliable resources and thus
constrict the possibility for adequate professional development. Besides,
this kind of CPD takes place mostly outside recognized educational
institutions and is not acknowledged by relevant authorities.

A University Level
Here, one of a few possibilities of CPD is to personally participate in

professional conferences and/or publish the results of one’s own research.
The university instructors are normally to participate in at least one
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conference a year. The previously existing practice of in-service training at
universities-partners with the view of sharing experience is diminishing
due to mainly economic reasons.

The State Level
Ukraine has inherited a network of in-service training institutions for

all types of specialists from the former Soviet Union’s system of education.
However, their role has recently diminished and some of them have been
closed down. Being renewed and restructured, having changed their
educational paradigm and applying new forms and methods of training,
these institutions would be able to ensure the level and quality of training
sufficient to meet the need for professional development. At that, they
are not supposed to perform rigid direction but to inform, organize, guide,
support and foster any kind of professional development activities.

Thus, as only formal professional development is valid and insufficient
financing support is provided in this country, it would be advisable to
restructure, renew, update, organize and coordinate the activities of the
authorized or licensed state or non-state CPD institutions (the state level);
further CPD (the university level). Considering the inherent aspiration of
the majority of instructors for search for the new, interaction and
coordination of activities on the three levels will provide foundation for
improving the situation.

УЗУАЛЬНАЯ И ОККАЗИОНАЛЬНАЯ
ВАРИАНТНОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ

Букша А.А. (Харьков)
Процессы мышления и коммуникации обусловливают образование

номинативных знаков в системе языка, ориентируя анализ ФЕ
на исследование их функциональных аспектов. Функциональный
подход рассматривает реализацию семантических, синтаксических
и грамматических функций ФЕ в высказывании.
Структурно-семантические модификации рассматриваются нами

на материале фразеологических единиц с компонентом-зоонимом.
Анализ характерных видов структурно-семантических модификаций
дает возможность определить стилистический и оценочный потенциал
исследуемой группы ФЕ.
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Компонентный состав ФЕ далеко не всегда остается неизменным.
ФЕ подвержены определенным видоизменениям формы – как строго
узуального характера, так и находящимся за пределами нормы.
Например, в ФЕ get the bird глагольный компонент get может быть

заменен лексическим вариантом – have. Данная замена не создает
новых семантических смыслов в исходном варианте ФЕ  при
употреблении его в высказывании:

 Don’t you realize we’ve just had the bird (J. Wain, “Strike the father
dead”).
У ФЕ с компонентом-зоонимом узуальная вариантность касается

как глагольных (to have/hold a wolf by ears), так и субстантивных,
т. е. непосредственно зоонимических компонетов (to run like a deer/
hare/rabbit).
Кроме узуальной существует окказиональная вариантность,

т. е. фразеологическая модификация. Выделяют ряд критерий,
по которым разграничивают узуальную и окказиональную
вариантность. Под окказиональным функционированием ФЕ следует
понимать индивидуально-авторские образования, обозначаемые
термином структурно-семантические модификации. Такие осознанные
модификации приводят к созданию нового значения в дискурсе.

See the lions: He has been in London too, and seeing all the lions
under my escort (Ch. Dickens, “Letters”).
Модификации исходных ФЕ обладают широким семантическим

диапазоном , передают значительный регистр коннотативно-
стилистических оттенков и представляют таким образом большой
интерес для исследования.
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    МЕТАФОРИЧНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ
КОНЦЕПТУ ЧАС

В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Р. М. РІЛЬКЕ
Булгакова М.Ю. (Харків)

Феномен часу є одним з фундаментальних понять мислення,
яке відображає уявлення людини про навколишній світ. В сучасній
філологічній науці концепт ЧАС інтерпретується в поняттях граматичного
і художнього часу, а також категорією темпоральності [1, с. 70]. Час –
це “та базова когнітивна структура, навколо якої утворюються усі наявні
моделі і інтерпретації часових відносин – чи то в філософії, психології,
лінгвістиці чи поетиці” [2, с. 88].
Словами-експлікатами циклічного часу є назви пір року і доби.

Особливе осмислення і вираження час отримує в поезії, де він не стільки
констатується, скільки відчувається, оцінюється, інтерпретується.
Концептуальний аналіз поетичного дискурсу австрійського поета

Р.М. Рільке показав, що одним із домінантних концептів в його творчості
є концепт ЧАС,  зокрема  концепту НІЧ,  що репрезентується
метафоричними образами.
Домінантними в об’єктивізації концепту НІЧ у Р.М. Рільке

є антропологічні метафори. Значне місце посідають фізіоморфні
метафоричні репрезентації ночі, що діляться на динамічні, статичні
і димензіональні.
Ніч тлумачиться у багатьох словниках як полярна категорія, тому не

дивно, що Р.М. Рільке, зображуючи її, використовує два протилежних
типи фізіоморфних метафор – динамічні і статичні. До динамічних
можна віднести метафору die Nacht holt heimlich…. Ніч постає тут
живою істотою, яка краде з волосся сонячне сяйво, що є досить
символічним, тому що ніч є темною порою доби і ніби намагається
“взяти владу в свої руки” тим, забираючи сонячне сяйво.
Статичні метафори ж характеризують ніч як пасивний суб’єкт –

приміром, ніч може комусь залишитися, але поет не знає, кому: ... und
die Nacht, die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum uns am Angesicht
zehrt… –, wem bliebe sie nicht... (Die erste Elegie. Aus den Duineser
Elegien).
Концептуальний аналіз демонструє, що ніч може описуватися

як активний та як пасивний суб’єкт: ніч краде (die Nacht holt) і ніч
залишається (die Nacht bleibt).
Різноманіття концепту НІЧ в поетичній картині світу Р.М. Рільке

свідчить про багатогранну сутність даного феномену, на відміну
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від його тлумачення у словниках, які більшою мірою наводять
денотативне значення поняття. Ніч у Рільке є певною негативною
сутністю, за винятком випадків, коли ніч постає каталізатором страху.
Ніч в поетичній картині Рільке або протиставляється чомусь, або
наділяється позитивними властивостями, корелюючи з самотністю.
Полярність ночі у Рільке проявляється у статиці і динаміці.
Кількісно в поетичному дискурсі Р.М. Рільке переважають

персоніфікації, які організовують ліричний сюжет, роблять його більш
рухомим, прояснюють авторську модальність, концептуальність
висновку через свою багатозначність, через що їх важко трактувати
однозначно.

Література
1. Голосова Т.М. К вопросу о взаимодействии языка и речи в аспекте
формирования темпоральной текстовой структуры / Т.М. Голосова // Язык
образования и образование языка : материалы международной научной
конференции (Великий Новгород, 11–13 июня 2000 г.). – Великий
Новгород : Изд-во НовГУ, 2000. – С. 70–71. 2. Кравченко А.В. Язык
и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации /
А.В. Кравченко. – Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2004. – 206 с.

КРИТЕРІЇ ТЕКСТУАЛЬНОСТІ
В АНАЛІЗІ ТЕКСТІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ

ФОЛЬКЛОРНИХ БУВАЛЬЩИН
Бучіна К.В. (Харків)

Упродовж останніх десятиріч увагу дослідників фольклорних текстів
привертають питання вивчення мовних явищ у руслі когнітивно-
комунікативної парадигми, завдяки чому стало можливим дослідити
функціонування текстів у певному комунікативному оточенні
з урахуванням особливостей відображення світобачення людей тієї чи
іншої культурної спільноти. Об’єктом даного дослідження слугують
тексти німецькомовних фольклорних бувальщин. Предметом вивчення
стали засоби реалізації в них ознак текстуальності. Актуальність
звернення до названої теми викликана необхідністю встановлення
специфіки функціонування даних ознак у зазначених текстах, без чого
повна характеристика цих фольклорних текстів була б неповною.
Австрійськими дослідниками Р.-А. де Бограндом та В. Дресслером

були виділені сім критеріїв текстуальності, за умови виконання яких
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певну сукупність речень можна вважати текстом, який дослідниками
розглядається як комунікативна подія [1]. На думку дослідників, якщо
принаймні один з цих критеріїв не виконується, такий текст не можна
вважати комунікативним та слід розглядати як “не-текст”. До
найважливіших текстових категорій вони відносять когезію,
когерентність, інтенціональність, сприйнятливість, інформативність,
ситуативність та інтертекстуальність [1, с. 3–13].
Категорія когезії як прояв зв’язності на поверхневій структурі тексту

в бувальщині реалізується в повній мірі, адже тут існує поверхневий
зв’язок між реченнями, що складають текст бувальщини. Вони завжди
пов’язані між собою за допомогою граматичних та лексичних засобів.
З категорією когезії тісно пов’язана категорія когерентності, яка

відображає змістову нерозривність і формує “світ тексту”, що знаходить
своє втілення у єдності та логічності побудови сюжетної лінії.
Інтенціональність фольклорної бувальщини полягає у намірі

оповідача/автора повідомити про незвичайне та дати слухачеві/читачеві
пораду щодо поведінки при зустрічі із надприродними силами або
потойбічним світом.
Категорія сприйнятливості, як і інтенціональності, пов’язана

з позицією комунікантів, однак, на відміну від останньої, стосується
адресанта, оскільки вимагає релевантності тексту для нього. Ця категорія
характеризує функціонування текстів фольклорних бувальщин, оскільки
в певних випадках у реципієнтів виникала потреба знати, як мирно
уживатись з надприродними силами. З категорією сприйнятливості
тісно корелює категорія ситуативності, яка відображає релевантність
тексту для актуальної ситуації, а саме через те, що люди відчували
потребу у знаннях про надприродне та про те, як діяти під час зустрічі
з ним.
Визначальними для категорії інформативності у трактовці

Р.-А. де Богранда і В. Дресслера є кількість нової інформації та ступень
її очікуваності для реципієнта. Розглядаючи тексти німецькомовних
фольклорних бувальщин, було з’ясовано, що вони достатньо
інформативні, оскільки містять в собі конкретну інформацію щодо місця,
часу описаних подій, діючих осіб та характеру їх дій.
Категорія інтертекстуальності проявляється у наявності рис,

що дозволяють визначити даний тип тексту як бувальщину і співвіднести
її з іншими текстами даного різновиду.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що тексти німецьких

фольклорних бувальщин в достатній мірі відповідають критеріям
текстуальності, виділеним Р.-А. де Бограндом і В. Дресслером.

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

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


49

Література
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ЧАСТИЦЫ В НЕМЕЦКОМ
ОБИХОДНОМ ДИСКУРСЕ

Вербицкая Т.Д., Никифоренко И.В. (Одесса)
В языкознании наших дней в связи с развитием антропоцентрического

подхода термин “дискурс” стал одним из наиболее употребительных,
что является не просто данью моде, а знаменует собой новый взгляд на
языковые единицы и явления [2, с. 116].
Генетически “исходным” типом дискурса, по словам В.И. Карасика,

является повседневное общение: “Личностно-ориентированный дискурс
проявляется в двух основных сферах общения – бытовой и бытийной,
при этом бытовое (обиходное) общение представляет собой генетически
исходный тип дискурса, а бытийное общение выражается в виде
художественного, философского, мифологического диалога” [3, с. 239].
Для обиходного дискурса большое значение имеют функциональные

слова, являющиеся одним из показателей его своеобразия. Система же
единиц, основной задачей которых является организация дискурса, т.е.
структурирование интеракции и ее модально-эмоциональное
оформление, наиболее полно представлена в обиходном дискурсе.
Обиходный дискурс является непубличной коммуникацией, в которой

важное место занимают эмоциональность и модальность, а для их
передачи также необходимы определенные языковые средства [1, с. 5].
Значимость служебных слов для повседневного общения и недостаточное
описание их коммуникативных функций обусловили актуальность
нашего исследования, объектом которого является немецкоязычный
обиходный дискурс, а предметом – частицы как служебные слова,
выполняющие прагматические функции (структурирование интеракции,
ее модальное и эмоциональное оформление и т.д.).
Для частиц немецкого языка выполнение прагматических функций

является категориальным признаком, следовательно, их можно
рассматривать в качестве служебных слов с первичными
прагматическими функциями, которые в закодированном виде передают
информацию о структурировании дискурса [4, с. 1018].
Дискурсивные частицы играют важную роль на всех этапах

реализации процесса общения. Можно утверждать, что они эксплицитно
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управляют процессом общения, служат для выражения субъективного
отношения говорящего к сообщаемому, организуют и направляют ход
коммуникации, обеспечивают ее успешность.
По сравнению с письменным дискурсом, в устном дискурсе

повышается роль контактоустанавливающих и собственно связующих
средств, что обусловлено актуализацией межличностных отношений
между коммуникантами, постоянным учетом роли адресата и говорящего,
созданием атмосферы коммуникативного сотрудничества, а также
стремлением компенсировать отсутствие графических средств членения
дискурса. Все это повышает роль организующего начала дискурсивных
элементов, через употребление которых можно глубже понять
иноязычную культуру, прояснить для себя менталитет носителей языка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО МОДУЛЯ

В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Весна Т.В., Телецкая Т.В. (Одесса)
Выделение лингвокультурного модуля определило выбор

новой формы организации обучения иноязычной культуре –
лингвокультурного практикума, целью которого является обобщение
и систематизация знаний (языковых, культуроведческих, фоновых и т.д.)
у студентов, изучающих иностранный язык, углубление знаний
при гибком  сочетании лингвокультурной,  коммуникативно-
прагматической и межкультурной направленности обучения,
формирование и развитие комплексных действий.
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Содержательный план лингвокультурного модуля представляет
введение совокупности концептов иноязычной культуры, находящих
свое отражение в дискурсах, различных типах текстов, темах и ситуациях.
В содержании лингвокультурного модуля мы выделили комплексные
предметно-познавательные, коммуникативно-прагматические
и проектировочные действия, направленные на структурирование
понимания и усвоения лингвокультурной информации,  ее
интерпретацию и применение в общении. Предметно-познавательные
действия направлены на формирование у студентов, изучающих
иностранный язык, культурных фоновых знаний, их аккумуляцию
и систематизацию в ходе работы с иноязычным лингвокультурным
текстом. Коммуникативно-прагматические действия направлены
на распознавание типов дискурса, его понимание и построение
в соответствии со сферой и ситуацией общения, а также с опорой
на фоновые знания о соответствующей культуре. Проектировочные
действия упорядочивают осуществление комплексных видов
деятельности обучаемых в рамках работы над проектом, способствуя
увеличению степени их автономии в учебном процессе, и обеспечивают
высокий уровень владения культурными фоновыми знаниями.
Управление формированием видов деятельности изучающих

иностранный язык в процессе решения задач осуществляется при
помощи памяток – рекомендаций в качестве знания о действии, которые
поясняют, как выполнять то или иное действие. Формирование
комплексных действий осуществляется на основе разработанной
системы заданий. В первую группу входят задания на выделение
и осмысление культурно значимой информации, активизацию
прошлого опыта, знаний в той или иной области. Задания второй группы
носят коммуникативно-прагматический характер и ориентированы на
активизацию полученных знаний в ситуациях общения, на развитие
культуры речевого и не-речевого поведения, восприятие и порождение
дискурса. Задания третьей группы связаны с организацией проектной
работы в рамках лингвокультурного практикума и носят творческий
проблемно-исследовательский характер.
Методическое обеспечение лингвокультурного модуля

предполагает разработку новых технологий обучения иноязычной
культуре, представляющих строгую последовательность выполнения
разработанной системы заданий по формированию предметно-
познавательных, коммуникативно-прагматических и проектировочных
действий с включением приемов и этапов обучения, таких как
активизация, информационное насыщение, интеграция.
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Использование лингвокультурного модуля в преподавании языка
повышает эффективность обучения на репродуктивном уровне –
нахождение лингвокультурных опор: ключевых слов, лингвокультурем;
определение и комментирование концептов; на интерпретирующем
уровне – составление лингвокультурного поля; анализ дискурса;
на креативном уровне – постановка проблемы и определение путей
ее решения. Использование представленных технологий позволит
решить проблему интенсификации обучения иностранному языку
за счет повышения мотивации и активизации речемыслительной
деятельности обучающихся.
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СТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ
ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЗМІСТУ
Волгіна О.О. (Запоріжжя)

Об’єктом статті є стилістично марковані лексичні одиниці,
що об’єктивують специфічні додаткові когнітивні ознаки концептів.
Залучення теоретичних положень когнітивної лінгвістики у галузь

стилістики (Н.С. Болотнова [1], Н.М. Джусупов [2], Г.Г. Молчанова [4],
О.В. Орлова [5]) слугувало формуванню нових принципів та методів
стилістичного аналізу. Зокрема, функціональний аспект мови почав
досліджуватися у тісному зв’язку між стилістичною природою мовних
явищ і когнітивними структурами і процесами. Актуальним виявляється
вивчення стилістично маркованої лексики як результату осмислення
навколишнього світу колективною свідомістю з урахуванням прийомів
когнітивно-стилістичного аналізу.
Сьогодні визнається, що головним носієм інформації чи знання про

світ виступають концепти. Вони інтерпретуються як “багатомірні
культурно значущі соціопсихічні утворення в колективній свідомості,
матеріалізовані у тій чи іншій мовній формі” [3, с. 117], що дозволяє їх
всебічний аналіз. При цьому, стилістично марковані лексичні одиниці
розглядаються як асоціативно-образні та експресивні вербалізації
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концептів, як потенційно комунікативні одиниці, що мають можливість
формувати той чи інший фрагмент моделі світу. Вони спрямовані
на адекватну трансляцію фрагменту знання у свідомості носіїв мови.
При когнітивному підході до стилістичної маркованості увага

акцентується на її зв’язку з ментальною діяльністю людської свідомості,
тобто на рівні її когнітивної репрезентації. Тому описуючи явище
виникнення та збереження стилістичного значення означає надати
характеристику ролі лексико-стилістичному фонду у процесах пізнання
світу та фіксації ментальних структур. Отже, одним з головних завдань
когнітивної стилістики постає визначення ролі стилістично маркованої
лексики у процесі творення і відтворення ментальної інформації.
Отримання певною лексичною одиницею спеціального

стилістичного маркера відбувається найчастіше за рахунок ускладнення
смислової організації – появи нових шарів смислу, а саме, збільшення
семантичного та конотативного об’єму. Разом із тим, початкове
(немарковане) значення може бути практично витісненим.
У лексикографічній статті стилістичний маркер виконує декілька

функцій. Окрім вказування на специфічну сферу вживання лексичної
одиниці, він сигналізує не лише про реальні характеристики стилістично
маркованої лексики, а й про те, що за ними стоїть, яке знання вони
відображають. Марковані одиниці існують у мові як найкраще джерело
випромінювання у свідомості багаточисленних асоціацій і когнітивних
структур (моделей). Із їх маркування можна вивести, вилучити людський
досвід, що зафіксований у описі явищ дійсності, у свою чергу, наявність,
зміна або втрата маркування показує нові ступені пізнання світу. Так,
напр., лексичні одиниці éméché – fam. Légèrement ivre; bourré – fam. 1.
Plein ou trop plein, comble. 2. Ivre відсутні у тлумачному словнику
Ларус 1968 р. Їх поява та лексикографічна фіксація у наступних виданнях
свідчить про актуальність когнітивної ознаки концепту, який вони
об’єктивують (п’янство) у свідомості мовців. Лексеми maboul n.m. –
fam. Fou; paf – fam. Ivre, poivrot n.m. – fam. Ivrogne змінили свій
стилістичний маркер з pop на fam протягом 40 років (1968–2008 рр.),
тобто їх вживання поширилось, перейшовши з переважно усного
спілкування до повсякденно-розмовного. А лексична одиниця acolyte
n.m. – 1. péjor. Compagnon, complice d’une mauvaise action. 2. cath.
Laïque assistant le prêtre à l’autel втратила стилістичну позначку fam,
яка раніше передувала péjor (acolyte n.m. – 1. Clerc qui sert à l’autel.
2. fam et péjor. Compagnon, complice), що свідчить про збереження
її негативного маркування (зневага, нехтування) і, водночас, поширення
сфери вживання у всіх стилях мови.
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Отже, проаналізувавши динаміку стилістичного маркування
у лексикографічних джерелах, можна дійти висновку, що у рамках
когнітивно-стилістичного підходу стилістична маркованість стає одним
із засобів об’єктивації мовної свідомості. Подальше вивчення когнітивної
природи стилістично маркованого знаку як результату пізнання
та збереження знання про світ складає перспективу наших досліджень.
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ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ В АСПЕКТЕ
ИНТРАПЕРСОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Воробьева И.Н. (Харьков)
На сегодняшний день в современной лингвистике особое место

занимает антропологический подход к изучению существующих
проблем. Центральным объектом антропоцентрической лингвистики
является языковая личность с ее уникальной способностью к речевой
деятельности. Истинная сущность человека проявляется в рамках
интраперсональной коммуникации, которая не подвержена влиянию
каких-либо внешних факторов и которая может быть представлена
в форме внутренней речи. Особый интерес для исследования
представляют разнообразные способы и структурные формы
презентации ВР, ее лексические, синтаксические и функциональные
характеристики.
В тексте англоязычной художественной прозы ВР может быть

представлена в форме прямой и несобственно-прямой речи, каждая из
которых имеет свои особенности и по-разному отражает процесс
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интраперсональной коммуникации. Прямая внутренняя речь зачастую
имеет двухкомпонентную структуру (вводную часть и воспроизводимое
высказывание), отражает индивидуальные особенности речи и передает
чувства и эмоции так, как они ощущаются героем. Для несобственно-
прямой ВР характерна двухплановость высказывания (совпадение
авторского и персонажного планов), речь героя ассимилируется
с авторской.
В процессе интраперсональной коммуникации ВР может принимать

различные структурно-семантические формы: от реплицированной ВР
(краткие реплики) до развернутых монологов и диалогов, переходящих
в потоке сознания, при этом каждая из этих форм имеет свои
структурные, функциональные, лексические и синтаксические
особенности.
Реплицированная форма экстериоризованной ВР представляет

собой простое или сложное предложение и отражает мгновенную
реакцию сознания на те или иные внешние обстоятельства.
Внутренний монолог является доминирующей формой презентации

ВР. В процессе интраперсонального общения в форме внутреннего
монолога личность проявляется во всей многогранности, с присущими
только ей речевыми характеристиками, проявляется личность, которая
мыслит и познает себя и мир вокруг, личность, как уникальное существо,
способное к речевому мышлению. В зависимости от реализуемой
коммуникативной доминанты выделяется 5 функционально-
семантических типов ВМ: аналитический, эмоциональный,
констатитующий, побуждающий и смешанный, которым характерны
свои лексические и синтаксические особенности.
Внутренний диалог подразделяется в зависимости от ситуации и

реализуемой текстовой доминанты на диалог-размышление, диалог-
допрос, диалог-беседа, диалог-спор и смешанный тип диалога, в котором
реализуется несколько тем, каждый из них имеет свои лексические,
синтаксические и функциональные особенности.
Поток сознания является наиболее сложной формой

экстериоризации интраперсональной коммуникации, поскольку может
объединять в себе особенности и внутреннего монолога и внутреннего
диалога. Он отражает процесс работы сознания, выходящего из под
контроля.
Все перечисленные выше структурно-семантические формы

экстериоризации интраперсональной коммуникации демонстрируют
сложность организации и работы сознания, отражают богатство
внутреннего мира и уникальность языковой личности.
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Учитывая все вышесказанное, мы можем сделать вывод,
что интраперсональная коммуникация – сложный внутренний процесс
первичной вербализации мыслей и чувств человека, их первичная
структуризация и семантизация в ментальном семиотическом
пространстве. Интраперсональная коммуникация отражает
психологическую склонность человека к общению как потребность
социального индивида к познанию и взаимодействию с другими людьми.

АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ЛЕКСИЧНОГО НОНСЕНСУ
ЯК ОСНОВА ВИБОРУ

ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ВІДПОВІДНИКА
Вороніна К.В. (Харків)

Лексичний нонсенс провокує надзвичайну зацікавленість
перекладачів – адже переклад як лексеми-нонсенсу, так і всього
художнього твору, до якого вона належить, викликає чималі труднощі.
В основі здійснення перекладу полягає інтерпретація, яка у випадку
з лексичним нонсенсом значно ускладнена. Якщо реципієнт має справу
з найбільш ускладненими для розуміння формами нонсенсу,
то в переважній більшості випадків тлумачення спиратиметься на асоціації,
які стихійно утворюються у свідомості реципієнтів. Зазначимо,
що асоціації можуть виникати на основі як мовної одиниці – мовні
асоціації – так і об’єкту позамовної дійсності – позамовні асоціації.
З метою встановити вплив асоціативного потенціалу лексичного
нонсенсу на вибір способу перекладу ми здійснили перекладацький
експеримент, до участі в якому було залучено 37 студентів старших курсів
перекладацького відділення факультету іноземних мов. Експеримент
відбувався у два етапи – на першому учасникам було запропоновано
зробити переклад вірша Е. Ліра The Quangle Wangles Hat та надіслати
переклад електронною поштою керівникові експерименту. На другому
етапі учасникам було запропоновано надати обґрунтування вибору того
чи іншого перекладацького відповідника лексем-нонсенсів,
що виступають об’єктом дослідницького інтересу, які ми наводимо
нижче: the Crumpetty Tree, The Quangle Wangle, bibbons, the Quangle
Wangle Quee.
Проаналізувавши звіти, ми виявили випадки обох типів асоціацій:

як мовних, так і позамовних. Але за кількісними показниками мовні
асоціації перевищують асоціації, що виникли на основі об’єктів
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позамовної дійсності. У ряді випадків нами зафіксовані асоціації
з узуальними лексичними одиницями мов, відомих учасникам
експерименту; у переважній більшості випадків вони спиралися
на одиниці як англійської, так і української мов. Наведемо один з варіантів
перекладу та проаналізуємо його:

На дереві Хрустик // Сидів Хитрун-Ховун,
Ховаючи свій носик // В бобровий капелюх.
Капелюх був широкий, як річка, // А на ньому – бубони та стрічки,
Петельки, мережки, кнопки, дзвіночки,
Щоб ніхто не побачив нашого дружочка
Дивака Хитруна-Ховуна. (переклад № 15)
Учасниця експерименту вказує, що спочатку слово Crumpetty

викликало в неї асоціації з двома узуальними лексичним одиницями
англійської мови: crumpet – здобна булочка та crump – скрипіти,
хрустіти. Відкинувши асоціації зі здобою, оскільки “про пампушки
у вірші мови не було” (звіт № 15), учасниця вирішила продовжити
розвиток асоціацій, що з’явилися на основі crump – скрипіти. Вибір
остаточного варіанту перекладу словосполучення Crumpetty Tree
як дерево Хрустик вона  пояснює рішенням  не зупинятися
на узуальному прикметнику скрипучий, а створити власну лексичну
одиницю: “потім я подумала, що його [слово] слід перекласти словом,
що не існує” (там само). Сполучення Quangle Wangle – належить
до повторів-відлунь, де перший елемент Quangle – вигадана лексична
одиниця, другий – Wangle – узуальна. Асоціації до вигаданого елементу
зумовлені впливом значення лексичної одиниці Wangle – хитрощі:
“це стало своєрідним фундаментом для перекладу” (там само).
Пригадавши з контексту, що персонаж ховається на дереві, та з метою
додержання рими та розміру учасниця запропонувала остаточний
варіант – Хитрун-Ховун. На асоціації, що виникли на основі лексичного
нонсенсу bibbons, значно вплинули фонетичні характеристики.
Вигадана одиниця нагадує українську узуальну лексему бубон,
яку учасниця й використала у перекладі, утворивши множину бубони.
Третій елемент сполучення Quangle Wangle Quee асоціювався
з узуальною лексемою англійської мови queer – дивний, дивакуватий,
ексцентричний: “різниця лише в одній літері, і ця істота дійсно трохи
дивна” (там само). Учасниця обирає варіант “Дивак”, підкреслюючи,
що жодних інших варіантів у неї не з’явилось. Отже, асоціативні зв’язки
між лексичним нонсенсом та узуальними лексемами, які виникають
у реципієнтів, чинять значний вплив на вибір остаточного варіанту
перекладу.
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ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Гаврилова Л.В. (Тирасполь)
Общепризнано, что язык невозможно изучать в отрыве от культуры

и цивилизации того общества, которое говорит на данном языке,
так как язык – это продукт развития общества и носитель его культуры.
Даже при достаточном или высоком уровне языковой компетенции
эффективность общения на иностранном языке может быть сведена
к нулю из-за недостатка знаний о внеязыковой действительности.
В контексте истории, культуры и цивилизации изучение иностранного
языка имеет особую значимость.
В процессе ознакомления с культурой страны изучаемого языка

студенты приобретают “чувство языка”, расширяют свой кругозор,
понимают красоту иностранного и родного языков. Студенты, изучая
реалии “чужого” общества, постигая “чужую” культуру и цивилизацию,
сравнивая это “чужое” со “своим”, выходят за рамки культурной
ориентации, приобщаются к “своей” культуре, “своей” цивилизации.
Они становятся непосредственными участниками процесса
взаимодействия и “диалога” культур. И в этом великое предназначение
иностранного языка.
Среди многообразия социальных процессов главенствующую роль

занимает коммуникация, как необходимый элемент взаимодействия
людей, групп и даже целых государств. В ходе этого взаимодействия
происходит передача и обмен разного рода информацией, смыслами,
ценностями, оценками, чувствами. Глобальная и интеллектуальная
интернационализация,  охватившая человечество делает мир
прозрачным. Взаимопроникновение во многие стороны деятельности
делает общение людей более тесным, а сотрудничество более
плодотворным.
Межкультурное обучение признано способствовать тому, чтобы

изучающий иностранный язык имел представление о стране
изучаемого языка и о мире в целом.
Таким образом стремление прививать студентам ценностное

отношение к иностранному языку как феномену национальной
и общечеловеческой культуры, создавать благоприятные условия для
“диалога культур” является одной из тенденций современной
отечественной и зарубежной методики. Причем в разных странах
сложились свои традиции решения преподавания иностранного языка.
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Если в России – это страноведение, то на  Западе – это
культуроантропология – она рассматривает событие в обществе,
ориентирует приближение к культуре через общение.
Вопрос аккультурации имеет непосредственное отношение

к формированию сооциокультуровеческой компетенции
у старшеклассников, готовых начать самостоятельную жизнь в обществе
после окончания школы. Таким  образом целью преподавания
иностранного языка в связи с культурой является формирование
личности на рубеже культур,  т.е. формирование у них
социокультуровеческой компетенции.
Урок иностранного языка должен представлять собой процесс,

который вызывает у обучаемых психологическую готовность,
проявляющуюся в таких качества личности, которые являются целью
подготовки к межкультурному общению, как, например, ролевая игра
или диспут. Диалог национальной культуры русскоязычно учащихся с
иностранной культурой должен явиться стимулом нравственного
и общеобразовательного роста студентов.
Знание страны изучаемого языка складывается из сведений,

включающих самые различные стороны жизни страны изучаемого
языка: её местонахождении, географические и природные особенности,
основные города и их достопримечательности, национальные
праздники и традиции, выдающиеся люди в области искусства
и литературы.
В настоящее время, когда практически у каждого владеющего языком

человека появилась возможность строить деловые и дружеские
контакты с иностранцами, необходимость обучения языков с позиции
межкультурной коммуникации и лингвосоциологии, значительно
возросла.

Литература
1. Гарбовский Н.К. Сравнительный социокультурный компонент
преподавании иностранных языков / Н.К. Гарбовский. – М. : МГУ ,
1994. – С. 76. 2. Райхштейн А.Д. Лингвистика и страноведческий аспект
в преподавании иностранного языка / А.Д. Райхштейн // Иностранный язык
в школе. – 1982. – № 6. – С. 13.
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СТЕРЕОТИП:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Галіка О.В. (Горлівка)

Збільшення інтернаціональних контактів у різних сферах, загальна
направленість міжнародного соціуму на мультилінгвістичне існування
визначає необхідність вивчення на аналізу особливостей міжнародного
спілкування в теоретичному та практичн6ому аспектах.
Термін “стереотип” було введено у науковий обіг В. Ліппманном,

який пояснював функціонування стереотипів аналізом соціально-
психологічних аспектів діяльності людей. Він розглядав стереотип
у системі тих чинників, що викликають його появу та визначають його
функціонування. Дослідник зауважував, що слово стереотип нагадує
процес маркування, штампування (stamping) людей певними ознаками.
У своїй книзі В. Ліппманн виділив чотири характеристики стереотипів:
1) простота; 2) вторинність – “second hand” (люди частіше
використовують дані із  культури,  ніж із власного досвіду);
3) помилковість (всі стереотипи часто більш-менш неправильні);
4) протидія змінам. В Ліппманн розглядав стереотип переважно
у соціально-культурному аспекті. Однак названі характеристики
прийнятні й для когнітивного підходу, оскільки як наголошують
когнітивісти, стереотип – це когнітивно найкоротший шлях для
сприйняття нової інформації, він гарантує ментальну економію, тому
спокуса зрозуміти, оцінити нову інформацію / людей з опертям
на попередні, перевірені часом умовиводи (стереотипи) непереборна.
Психологи у свою чергу додають, що такі ментальні процеси, когнітивні
навички – автоматичні, неконтрольовані, непередбачені і не потребують
зусиль для виконання [2, с. 138].
За такої ситуації стереотипи постають по-перше, як знаки, що

є вербальною фіксацією певним чином опредмечених потреб
соціальної групи, етносу, національно-культурного ареалу; по-друге,
як фіксоване відображення діяльності, продуктами якої є предмети, що
задовольняють ці потреби; по-третє, як комунікативна одиниця етносу,
здатна через актуальну презентацію соціально дозволених потреб
чинити типовий вплив на свідомість особистості – соціалізованого
індивіда і формувати в нього відповідні мотивації. Ю. Прохоров вважає
коректним називати такі стереотипи стереотипами мовленнєвого
спілкування або мовленнєвої поведінки. Дослідник визначає поняття
як “соціокультурну марковану одиницю ментально-лінгвального
комплексу представника певної етнокультури, що реалізується
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у мовленні у вигляді нормативної локальної асоціації на стандартну для
цієї культури ситуацію спілкування” [1]. Отже, стереотип є рівнорядним
поняттю модель, взірець, канон.
Так, британці чітко розмежовують соціум на шотландців, ірландців,

англійців та жителів Уельсу, і хоча політика підкреслює спільність ознак,
культура визначає розбіжності: шотландці відкриті, чуйні, мають середній
та високий рівень життя і не ходять у кілтах щоразу, на відміну
до стереотипів про скруту, замкненість та специфіку одягу, які
демонструє нам класична література та фільми [3, с. 348].
Отже, національно-культурний контекст стереотипів та їх когнітивні

властивості дають підстави розглядати стереотипи як когнітивні елементи
культурно-специфічних знань, які мають вербальну й поведінкову
реалізацію. На мовному рівні стереотипи можуть бути виражені
лексичними одиницями, словосполученнями та реченнями.

Література
1. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого
общения и их  роль в обучении русскому языку иностранцев /
Ю.Е. Прохоров. – М. : Педагогика-Пресс 1996. – 216 с. 2. Ajtony Z. Ethnic
Stereotypes – Impediments or Enhancers of Social Cognition [Електронний
ресурс] / Zsuzsanna Ajtony // Acta Universitatis Sapientiae, Philologica. – 3,
2 (2011). – Р. 134–155. – Режим доступу : http://www.acta.sapientia.ro/acta-
philo/C3-2/Philo32-2.pdf 3.  Velebna B. (Stereo) typically Scottish
[Електронний ресурс] / B. Velebna // Сучасні дослідження з іноземної
філології : збірник наукових праць. Вип. 5. / Відп. ред. Фабіан М.П. –
Ужгород : ПП Обручар В.В., 2007. – C. 348–351.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Ганічева Т.В. (Харків)
Юридичний документ є основним видом ділового мовлення,

що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність,
об’єктивність. Такий документ повинен бути оформленим у заведеному
порядку і мати юридичну силу відповідно до чинного законодавства
України. Головна функція такого документа полягає у закріпленні
правових норм і правовідносин у суспільстві. Ця функція притаманна
тим документам, що встановлюють, закріплюють чи змінюють правові
норми і правові відносини або припиняють їх дію, а також інші
документи, які можуть спричинити за собою певні юридичні наслідки.
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До основних документів відносяться правові акти органів державної
влади; судові, прокурорські, нотаріальні та арбітражні акти, акти
управління, що тягнуть за собою певні юридичні наслідки тощо.
Переклад юридичних документів є дуже відповідальним процесом,

що вимагає особливої уваги. Для виконання подібного перекладу
необхідно не лише вільно володіти іноземною мовою, але й мати знання
з юридичної термінології, знати основні вимоги державних служб
і організацій тощо. Під час перекладу таких документів навіть незначна
помилка може створити низку серйозних проблем.
Юридичний переклад має кілька особливостей, на які треба звернути

увагу: юридичні документи мають чітко визначену форму, яка має бути
затверджена під час перекладу; велика кількість сталих виразів
і формулювань у юридичних документах перетворює їх переклад на
пошук і комбінацію їхніх відповідників мовою перекладу.
Отже, для того, щоб досягти адекватного перекладу, перекладач

повинен думати про свого читача. Іноді перекладач може збільшувати
текст і обтяжувати його додатковими поясненнями, щоб забезпечити
його адекватне розуміння і сприйняття читачем. Перекладач має
дотримуватися певних рекомендацій під час виконання перекладу
юридичних текстів: (1) необхідно детально проаналізувати технічну
складність, обсяг і лінгвістичні труднощі мови; (2) необхідно володіти
не лише певною термінологією, а й володіти культурологічною
та лінгвістичною термінологією; (3) у правовій сфері існують області,
що потребують застосування спеціальних методів перекладу, якими
перекладачі повинні володіти досконало; (4) правильно використовувати
словникове значення слів; (5) крім термінології необхідно приділяти
велику увагу правилам мови оригіналу; (6) необхідно використовувати
конструкції мови оригіналу і правильно відображати їх у мові перекладу.
Оформлення перекладу:  переклад має бути дзеркальним

відображенням оригіналу. Жодне слово чи надпис не мають залишатися
неперекладеними. Слід обов’язково перекладати надписи на печатках
штампах, бланках. Будь які примітки чи інший текст, який не міститься
в оригіналі або оформлений в оригіналі особливим чином (надпис
на печатці або штампі, підпис від руки на друкованому тексті) слід брати
в дужки. Переклад відповідних частин документа слід розташовувати
на тому ж місці, де вони розміщені в тексті оригіналу.
Перекладач має забезпечити орієнтацію читача в документі. Відомо,

що український переклад, в силу відмінностей між мовами, зазвичай,
є більшим за обсягом, ніж англійський оригінал. Така різниця в обсягах
призводить до того, що розташування відповідних частин текстів
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на сторінці є неоднаковим, саме це може спричинити плутанину.
Необхідно обов’язково зазначити якій сторінці оригіналу відповідає
сторінка перекладу. У випадку, якщо якась частина оригіналу
є незрозумілою, перекладач має зробити відповідну позначку
у перекладі. Під час перекладу треба також пам’ятати про те,
що кінцевий текст має відповідати правилам мови, на яку здійснюється
переклад. Саме різниця у певних правилах є причиною перекладацьких
помилок. Отже, юридичні  документи мають свою специфіку
оформлення і низку вимог, які необхідно враховувати щоб досягти
правильності перекладу.

НЕВЖИВАННЯ АРТИКЛЯ
ЯК ОДНА З РЕЛЕВАНТНИХ ОЗНАК

СТАЛОСТІ ФО
Гладка В.А. (Чернівці)

Центральне місце в сучасних наукових працях, присвячених
фразеологічним одиницям (далі – ФО), посідають дослідження їх сталої
природи. Під час визначення основних ознак сталості лінгвісти інколи
залучають поняття маркованого синтаксису (J. Hudson, R. Moon та ін.).
Називаючи сталі вирази “аномальними”, “маркованими” одиницями
(illformed collocations – R. Moon, syntactically ill-formed idioms –
T. Botelho da Silva, A. Cutler, extragrammatical idioms – Ch.J. Fillmore),
вони стверджують, що ФО являють собою непродуктивні конструкції,
які зберігають архаїчний синтаксис і виходять, як наслідок, за межі
сучасної мовної системи.
Погоджуючись певною мірою з таким твердженням, G. Gross

констатує наявність у будь-якій мові “блукаючих” елементів або
конструкцій (blocs erratiques), які залишилися у спадок від попереднього
стану мови [2, c. 22], напр.: baisser pavillon, coûte que coûte, noblesse
oblige, remuer ciel et terre. Але, як доводить аналіз фактичного матеріалу,
вони становлять лише незначний відсоток. Інші ж нічим не відрізняються
від вільних виразів на синтаксичному рівні.
Тому, на наш погляд, недоцільно зараховувати всі сталі вирази

до конструкцій, які не відповідають канонічним синтаксичним правилам,
оскільки можемо навести безліч ФО, які, функціонуючи в мовленні,
будуватимуть речення за прототипною моделлю (CC) – Sujet – (CC) –
Verbe – Complément(s) / Attribut – (CC), напр.: Luc tire le diable par la
queue ; Luc a cassé sa pipe ; Luc a un petit creux dans l’estomac. Водночас
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слід враховувати існування “лексикалізованих архаїчних елементів”.
Зважаючи на вищесказане, вважаємо, що серед ознак маркованого
синтаксису ФО можна розглядати лише відсутність артикля, що власне
й визначає мету нашої розвідки.
На відповідності між вживанням нульового артикля і сталими

виразами часто наголошувалося в наукових працях L. Picabia, P. Le Goffic,
M. Gross та ін. N. Ruwet, зокрема, вважає, що ФО становлять
“маргінальний випадок з точки зору синтаксису й характеризуються
загалом однією синтаксичною ознакою: відсутністю артикля перед
іменником (…) У такий спосіб нульовий детермінатив стає визначальним
критерієм сталих виразів” [цит. за: 3, c. 157]. Діставшись нам у спадок від
давньої французької мови, сталі вирази з нульовим артиклем, який
позначав раніше віртуальну або узагальнюючу референцію, загалом
не продуктивні в сучасній мові. Не можна більше побудувати фрази
типу avoir maille à partir, entre chien et loup, faire bonne garde.
Водночас, як зауважують мовознавці, не завжди відсутність артикля

вказує на рефлекси давньої мови (J.-Cl. Anscombre, G. Bernard, H. Curat).
Власне це доводять і статистичні дослідження S. Bjцrkman, які показали,
що в складі ФО синсемантичні дієслова, серед яких найбільш уживані
avoir та faire, можуть приєднувати додаток без артикля [1, c. 12–14], напр.:
faire ballon, il y a anguille sous roche, avoir faim, avoir rendez-vous.
До того ж нульовий артикль не абсолютна ознака сталості виразу,

оскільки його вживання (точніше невживання) може бути зумовлене
іншими мовними факторами. Так, артикль опускають при повторі
(напр.: Luc a perdu femme et enfants), після заперечення (напр.: Luc n’a
ni courage ni raison), після певних дієслів (напр.: Luc a changé d’idée)
тощо. В результаті цього постає питання: чи вважати сталими заперечні
вирази типу n’avoir ni foi ni loi, вирази, одним із компонентів яких
виступають дієслова changer, manquer та ін., типу changer de gamme
або ж вирази з подвійним варіантом типу chercher (des) chicane(s).
У такий спосіб така ознака маркованого синтаксису, як відсутність

артикля, не може виступати визначальною сталих виразів, хоча
й характеризує деякі з них.

Література
1. Björkman S. Le type avoir besoin. Etude sur la coalescence verbo-nominale
en français / Sven Björkman. – Upsala : Upsaliensia 21, 1978. – 252 р.
2. Gross G. Les expressions figées en français : noms composés et autres
locutions / Gaston Gross. – P. : Ophrys, 1996. – 161 р. 3. Picabia L. Remarques
sur le déterminnt zéro dans des séquences en il y a / Lelia Picabia // Le français
moderne. – 1983. – № 51 (2). – P. 157–171.

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

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


65

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСИЧНОЇ
ОДИНИЦІ EDUCATIONAL MANAGEMENT

(на матеріалі сучасного англомовного
освітнього дискурсу)

Глухова Л.О. (Дніпропетровськ)
Одним  з об’єктивних методів,  спрямованих на вивчення

особливостей мови й мовлення на підставі обробки комп’ютерного
корпусу текстів, є корпусний аналіз, що працює з емпіричним живим
мовним матеріалом та направлений на встановлення спектра
контекстуальних значень лексем [2, с. 311].
Сучасні лінгвісти вважають освітній дискурс одним з типів

інституціонального дискурсу, оскільки спілкування та взаємодія індивідів
відбувається в певному комунікаційному середовищі – освітньому
закладі [1].
Освітній менеджмент (educational management) зазвичай розглядають

як галузь науки про принципи управління навчальним закладом з точки
зору педагогіки, психології тощо. В ході лінгвістичного аналізу лексичної
одиниці educational management було виявлено, що вона відсутня
в монолінгвальних словниках сучасної англійської мови. Саме тому
її семантичну структуру було побудовано нами на основі матеріалів
з теоретичних нелінгвістичних джерел. Для верифікації отриманих даних
та виявлення особливостей функціонування цієї лексичної одиниці
в “живій” мові ми звернулися до корпусу англійської мови.
Метою представленої доповіді є побудова семантичної структури

лексичної одиниці educational management, що є необхідним для
подальшого вивчення особливостей її функціонування в сучасному
англомовному освітньому дискурсі.
Фактичним матеріалом дослідження слугували приклади текстів

освітнього дискурсу, що їх представлено в корпусі британського варіанту
сучасної англійської мови British National Corpus (BNC) [3] та корпусі
американського варіанту сучасної англійської мови Corpus of
Contemporary American English (COCA) [4]. Було простежено принципи
використання лексичної одиниці educational management та її
абсолютного синоніму – лексичної одиниці management in education.
Аналіз корпусів BNC та COCA дозволив встановити частотність

функціонування обох лексичних одиниць в сучасному англомовному
освітньому дискурсі та отримано наступні результати: educational
management: BNC – 9, COCA – 29; management in education: BNC – 4,
COCA – 4.
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Контекстуальний аналіз текстів з корпусів BNC та COCA дозволив
нам описати семантичну структуру лексичної одиниці educational
management, в якій ми виділили сім лексико-семантичних варіантів
(ЛСВ):
ЛСВ 1 – field of study and practice concerned with the operation of

schools and other educational organizations;
ЛСВ 2 – the process and system of running an educational institution;
ЛСВ 3 – set of principles, methods, organizational forms and

technological activities of running an educational process aimed at
increasing its efficiency;
ЛСВ 4 – the agent of educational management: a group of people

who perform managerial functions and tasks within the system of
education;
ЛСВ 5 – the object of educational management: teachers, non-

teaching staff, students;
ЛСВ 6 – the object of educational management: educational

institution and systems;
ЛСВ 7 – the object of educational management: educational process.
Таким чином, можемо стверджувати, що лексична одиниця

educational management є полісемантичною та має досить розвинену
семантичну структуру, аналіз якої дозволить описати структуру
концепту ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ в сучасній англійській мові, в чому
і полягатиме подальше дослідження.

Література
1. Карасик В.И.  Языковой круг: личность, концепты , дискурс :
монография / В.И.  Карасик. – 2-е изд.  – М . : Гнозис, 2004.
2. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова – Полтава,
2011. 3. British National Corpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://corpus.byu.edu/bnc/ 4. Corpus of Contemporary American English
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://corpus.byu.edu/coca/

ЗМІНИ У СИСТЕМІ ДІЄСЛОВА
У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД:

ГРАМАТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Говорун Н.В. (Київ)

 В останніх десятиліття увагу дослідників зосереджено на вивченні
мови, як відкритої біологічної системи, історичний розвиток якої
потребує особливої уваги. Посилення інтересу до комплексного
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вивчення мовних проблем у синхронному та діахронному аспектах
зумовило вибір мети нашого дослідження – зміни у системі дієслова
у середньоанглійський період. Середньоанглійський період вражають
діалектним par excellence; він позначений драматичним протистоянням
північних і південних діалектів. Еволюційні процеси, що відбувалися
саме у цей час, і досі не отримали всебічного висвітлення на засадах
нових граматичних теорій, і тому видається доцільним висвітлення
окремих ділянок мовної системи під новим кутом зору.
Нагадаємо, що саме в цей період відбуваються найважливіші

морфологічні та синтаксичні зміни, у тому числі у складі дієслівної
фрази; втрачається типовий для давньоанглійського синтаксису прямий
зв’язок між відмінковими флексіями та семантичною функцією,
увиразнюється тенденція до нівелювання словозмінювальних флексій,
що забезпечували зв’язок слів у реченні й закріплення SVO-моделі
порядку слів.
Територіальні  середньоанглійські  діалекти так само, як

і родоплемінні давньоанглійські, отримали висвітлення у працях західних
і вітчизняних англістів (В.М. Ярцева, Ю.О. Жлуктенко, Г.Г. Почепцов,
Н. Блейк, Р. Ласс та ін.) У нашій роботі ми спираємося на періодизацію
історії англійської мови Н. Блейка ,  який умовно поділяв
середньоанглійську мову на п’ять основних діалектів: північний
(нотумбрійський), центрально-східний,  центрально-західний
(мерсійський), південно-східний (кентський), південно-західний
(західносаксонський) [1].
Серед змін у дієслівній парадигмі, яких зазнала англійська мова

у період із ХІІ–XV ст., насамперед відмітимо лексичні запозичення
із скандинавських мов, які спершу закріпилися у північних діалектах,
а згодом поширилися на решту вищезазначених ареалів, витіснивши
питомо англійські  лексеми. Більшість дієслів ,  запозичених
з скандинавських мов, наприклад, callen, wanten, dwellen, належать
до слабкої дієвідміни. Цікавим на наш погляд є те, що дієслово getan
(< двн-півн. geta) дієвідмінюється як слабке у більш ранніх джерелах,
і як сильне – у текстах кінця середньоанглійського періоду. Пор.: Bot he
þat his wille til God wil sette, Grete mede þarfor mon he gette (Stimulus
Conscientiж, 94-95, північний діалект, XІІІ століття), For he hadde geten
hym yet no benefice (The Canterbury Tales, 293-294, лондонський діалект,
XIV століття).
Запозичення морфем з скандинавських мов у північний діалект

середньоанглійської мови свідчить про тісний контакт між носіями цих
мов, водночас при запозиченні лексичних одиниць французької мови
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після XI ст. корені слів зазвичай сполучувалися з давньоанглійськими
флексіями. На морфонологічному рівні заміщення відбувалися,
як правило, внаслідок відсутності певної фонеми у скандинавських
мовах. Так чином, у північному діалекті, а поступово, на початок ранньо-
новоанглійського періоду (XIV–XVI століття), і в інших діалектах, флексія
-(e)s заміщає давньоанглійську флексію -eth як маркер 3-ої особи однини
теперішнього часу. Пор.: Loves his maker and hym worshepes (Stimulus
Conscientix, 54-55), Shal it nouth ben als sho þenkes, Hope maketh fol
man ofte blenkes (Haveloc the Dane, 226-227, центрально-східний діалект,
XІІІ століття).
Як було зазначено вище, порядок слів у середньоанглійському

реченні поступово стає фіксованим у порівнянні з давньоанглійським,
зокрема виходять з ужитку структури з предикатом у кінцевій позиції
підрядного речення та з додатком у позиції між підметом і присудком
(SOV) [2]. Пор.: Man þat …Hys creatur worshepe (SOV, Stimulus
Conscientix, 58-59), For he hadde power of confessioun (SVO, The
Canterbury Tales, 218).
Спираючись на класифікацію Р. Квірка [3], можемо виокремити

найчастотніші типи предикатів у складі середньоанглійської дієслівні
фрази:

(1) дієслово-звязка + комплемент: pilgrimes were they alle (NomCVS,
The Canterbury Tales, 26);

(2) перехідне дієслово+ додаток / клауза: He wiste that a man was
repentaunt (SVO, The Canterbury Tales, 228);

(3) перехідне дієслово+ додаток + комплемент / адверб: Lorde of myght
mast ... bryng us alle til gude endyng (SOVF, Stimulus Conscientiж, 7).
Важливим видається дослідження процесів еволюції системи

дієслова у середньоанглійський період, оскільки вирішення цього
питання сприяє глибшому розумінню семантичних і формальних
особливостей дієслівної фрази на сучасній стадії розвитку англійської
мови.

Література
1. The Cambridge History of the English Language. Volume II / Edited by
Norman Blake. – Cambridge : Cambridge University Press, 1992. 2. Denison
D. English Historical Syntax: Verbal Constructions / David Denison. – NY :
Longman Inc., 1993. 3. Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English
Language / Randolph Quirk and others. – NY : Longman Inc., 1985.
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Джерела ілюстративного матеріалу
1. Sir Gawain and the Green Knight. – Режим доступу : http:/ /
etext.lib.virginia.edu/conditions.html 2. Chaucer J. The Canterbury Tales /
Jeoffrey Chaucer. – Режим доступу : http://www.librarius.com/cantales.htm
3. Haveloc the Dane. – Режим доступу : http://www.lib.rochester.edu/camelot/
danefrm.htm

COMMUNICATIVE GAMES
IN TEACHING PROCESS

Gogol I.O., Sharova K.S. (Kharkiv)
Attempts to bring the teaching process nearer to the process of

communication have been made for a long time. They are very useful because
they help both teachers and students to develop a taste for communicative
training that leads to the practical speaking foreign language. It is a
communicative method that is adequate to such an aim as training in
intercourse. Besides, communicative direction of teaching has been enriched
with new investigations, which should become effective tools of every
practicing teacher.

But all the scientists studying this method such as Leontyev,
Livingstone, Forsyth, etc., did not investigate importance of the game within
communicative method completely and in complex with other factors.

Moreover, in Ukrainian schools, colleges and universities game as a
teaching method is still out of interest. So this stipulates the topicality of
the report.

In the teaching process the communicative method allowing simulating
the main features of real communication should be the principal method.

The teacher’s knowledge of psychological features of students is a
pledge of successful application of games as a type of speaking activity.

The set of exercises intended for forming of practical speaking foreign
language skills with account for psychological needs of students, includes
the exercises practicing acquaintance, discovering oneself and one’s
strengths.

A game is an activity with rules, a goal and an element of fun. There are
two kinds of communication games: competitive and cooperative.

The emphasis in the game is on the successful communication rather
than on correctness of language.

They provide an opportunity for real communication and thus constitute
a bridge between the classroom and the real world. They can also serve as
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a diagnostic tool for the teacher, who can note areas of difficulty and take
appropriate remedial action.

The games make use of variety of techniques. They include information
gap, guessing, search, matching, exchanging and collecting, combining
and card games, problem and puzzles, role-play and simulation techniques.

There are three main types of activity: pair work, small group work, and
the whole class activities.

Most teaching material is humorous. When students find something
humorous, their learning becomes more enjoyable and their motivation
increases. The lessons of our work bring humor and English together. The
secret of the lessons in exercises is to allow the students to discover the
humor for themselves. The role of games in the language program is obvious.
The inclusion of games as an integral part of any language syllabus provides
an opportunity for intensive language practice, offers a context in which
language is used meaningfully and as a means to an end, and acts a as a
diagnostic tool for the teacher, high lightening areas of difficulty. One of
the most important reasons for using games is simply that they are enjoyable
for both teachers and students.

ДО ПРОБЛЕМИ
ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ

СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Горбач І.М. (Київ)

Питання щодо визначення поняття дискурсивних маркерів, які
є предметом багатьох лінгвістичних вчень, залишається недостатньо
вивченим. Науковці дають різні визначення цьому класу так званих
прагматичних частинок. Є. Гюліх зазначає, що дискурсивні маркери
допомагають слухачеві зрозуміти структуру і сутність висловлювання,
а мовцю – сформулювати свою думку та позначити свою позицію
в мовленні [8, с. 301]. Так, французький лінгвіст Освальд Дюкро позначає
їх терміном “дискурсивні слова” [7]. Едді Руле, представник Женевської
семантичної школи, використовує термін “конектори” [11]. Ж.-М. Адам
дає назву “текстові організатори” [2]. Ж.-К. Анскомбр та О. Дюкро
визначають дискурсивні “прагматичні оператори” [3]. Інші науковці
називають дискурсивні маркери “дискурсивними маркерами
структурування розмови” [4], “маркерами реформулювання
парафрастичного типу” (c’est-à-dire, autrement dit, donc,) [7],
“дискурсивними частинкам” [9], “дискурсивними маркерами” (Дебора
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Шифрін 1987), “метадискурствними маркерами” [11],
“металінгвістичними маркерами” (Бернар Фраден). Ван Дейк називає
такі слова макроконекторами, оскільки вони сигналізують про нові
макропропозиції, а також роблять дискурс когерентним [1, с.  66]. Гаетан
Дості в своїй книзі “Прагматикалізація та дискурсивні маркери” [7]
досить широко висвітлює проблему дослідження дискурсивних маркерів
та їх класифікацію. Дискурсивні маркери за Дості включають наступні
підкласи: іллокутивні маркери та маркери взаємодії. Тоді як Катрін Шане
в категорію дискурсивні маркери  залучає:  конектори  (vais,  donc, 
aussi,  parce que),  дискурсивні частки (bon, voilà, ben, quoi, là); фатичні
маркери (tu sais, tu vois, hein); регулятори (ті, на кого спрямована
розмова (oui, d`accord, hm hm, je vois); деякі вирази (de toute façon, en
fin de compte, en définitive), парентетичні дієслова (je veux dire, je sais
pas, je precise), та інші. Марія Луїза Донер разом Жан-Клодом
Аскомбром та П’єр Патріком Ейє в своїй надають перевагу терміну
“оператори”, аргументуючи це тим, що конектори, дискурсивні
маркери та дискурсивні частинки виконують або загальну або лише
одну певну функцію цих лексичних одиниць [4].

Література
1. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация [Текст] / Т.А. ван Дейк.
– М. : Прогресс, 1989. – 312 с. 2. Adam J.-M. Eléments de linguistique
textuelle / J.-M. Adam. – Bruxelles : Mardaga, 1990. – 265p. 3. Anscombre J.C.
L’argumentation dans la langue / J.C. Anscombre, O. Ducro. – Bruxelles : Mardaga,
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПРОЦЕСІВ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО
ПЕРЕКЛАДУ ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР

Горбач Е.Б. (Київ)
Одним із основних засобів міжкультурної комунікації є переклад,

який забезпечує взаєморозуміння представників різних етнокультурних
формацій. Він містить інформацію про психокомунікативні схеми
поведінки.  Ці схеми, які репрезентовані у вихідному тексті,
відновлюються/модифікуються у перекладі в тому числі і за допомогою
граматичних трансформацій.
Антропоцентризм сучасного мовознавства позначив новий підхід

до мови як до засобу доступу до ментальних процесів, які ретельно
вивчає психолінгвістика.
За С.І.  Курановою [2, с.  6] психолінгвістика ,  яка  має

міждисциплінарний характер, вивчає процеси утворення, сприйняття
та формування мовлення у їх взаємодії із системою мови, а також
розробляє моделі мовленнєвої організації людини, перевіряє їх у процесі
психологічних експериментів.
Крім психолінгвістики проблему сприйняття та породження усного

мовлення розглядає ще цілий ряд наук: фізіологія, психологія, лінгвістика,
методика викладання мов, соціолінгвістика, психофізіологія,
нейропсихологія та нейролінгвістика. Процес сприйняття і розуміння
мовлення настільки складний, що зрозуміти її можливо лише шляхом
об’єднання зусиль багатьох наук, як ізольованих, так і тих, які знаходяться
на стику двох-трьох дисциплін. Сприйняття та продукування мови,
які утворюють комплексний мовленнєво-мисленнєвий процес,
досліджують в тісному зв’язку та взаємозалежності. В процесі
міжособистісного спілкування і масової комунікації успішність
прийому інформації та ефективність дії на слухача залежать не тільки
від змісту висловлювання, але й, в значній мірі, від форми продукування
мовлення, мовленнєвих характеристик мовця, мотиваційної сфери
та являють собою прояв психічної та мовленнєвої активності тощо.
В той час, коли перекладач відтворює семантику вихідного

іншомовного тексту, він потрапляє в повну залежність від принципів
організації тексту оригіналу та створює новий текст, який повинен
відповідати нормам мови перекладу, тобто його рідної мови. Проблема
досягнення адекватності перекладу реалізується між іншим у формі
різного роду граматичних трансформацій. Перш ніж ухвалити рішення
щодо лексико-граматичної структури висловлювання, перекладач
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прослуховує (при усному двосторонньому перекладі) певні речення
чи певний відрізок тексту, будує в своїй свідомості внутрішню структуру
висловлення на його суб’єктивній мові, усвідомлює цілі висловлення
та визначає комплекс виділених у вихідному висловлюванні орієнтирів,
що дозволяють прийняти рішення щодо граматичної структури
висловлення та її лексичного наповнення.
Попри досить складний процес роботи, ще й досі залишається

невідомим, що ж насправді відбувається в свідомості перекладача під
час перекладу. Нажаль, переклад ще не піддавався дослідженню
і глобальному опису з психолінгвістичних позицій.
Ю.М. Крилова-Грек [1] запевняє, що неврахування психолінгвістичних

особливостей перекладу з різних мов є причиною багатьох недоліків
у роботі  перекладачів , особливо початківців ,  хоча  знання
психолінгвістичних закономірностей здійснення мовленнєвої діяльності,
її формування в ході практичних занять з іноземної мови, на нашу думку,
є “базовою” підготовкою для майбутнього перекладача.
Психолінгвістичні особливості перекладу розглядаються у роботах

І.О. Зимньої, В.П. Бєляніна, Г.В. Красильникової та ін. В цих працях
процес перекладу в основному розглядається конкретно, як переклад
художнього твору або тексту певного літературного стилю. Зазначені
дослідники не займаються загальними питаннями перекладу, не ставлять
проблему його оптимізації. Важливою основою для подальшого
розвитку проблеми перекладу з опорою на  психолінгвістику
є дослідження, так чи інакше пов’язані з психологією мовлення
(Бахтін М.М., Гумбольдт В., Ф. де Соссюр, Потебня О.О., Щерба Л.В.,
Рубінштейн С.Л., Жинкін М.І., Лурія О.Р., Зінченко П.І. та ін.).
Теоретичною основою дослідження є ряд робіт вітчизняних
та зарубіжних лінгвістів, які розглядають проблеми оточуючої дійсності
в мові, та роботи, які присвячені контрастивному опису граматичних
систем мови, серед них праці Л.С. Бархударова, В.Г. Гака, Ж. Делісля,
В.Н. Комісарова, І. Лєвого, В.А. Лукіна, Ю. Найди, В.І. Постовалової,
Ю.О. Сорокіна, П. Торопа, О.Д. Швейцера, Р. Штольце, В.Є. Щетінкіна,
але відсутні дослідження особливостей усного перекладу граматичних
структур. Дослідження психолінгвістичних основ процесів перекладу
є дуже важливим, особливо для методики навчання перекладу тому,
що вони дають відповіді на такі запитання: чому один й той самий текст
кожен перекладач перекладає по-різному та використовує, наприклад,
різні граматичні структури, чи є критерії, за якими ми можемо визначити
точність перекладу та які фактори впливають на його формування (тобто
на результат розуміння тексту).
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ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ
МІЖПІВКУЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ

ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Горпініч Т.І. (Тернопіль)
В умовах індивідуалізації навчального процесу важливе місце

в  системі  психолого-педагогічного знання займає вивчення
взаємозв’язку індивідуальності людини і процесу пізнання нею
навколишньої дійсності, у тому числі засобами іноземної мови.
У зв’язку з цим актуальним є звернення до психофізіологічних
характеристик особистості, які на сьогодні стають сферою наукових
зацікавлень фахівців різних напрямів, які займаються пошуком способів
оптимізації та індивідуалізації навчання. Одним із головних факторів
при виділенні індивідуальних відмінностей особистості є асиметрія
півкуль головного мозку.  Формування функціональної асиметрії півкуль
має безперечний зв’язок із віковими особливостями сприйняття
й мислення, що лежать в основі формування типологічних особливостей
особистості, в тому числі з розвитком індивідуально-когнітивного стилю
навчання [2, с. 18].
У контексті виділення право- та лівопівкульності як когнітивних стилів,

які відіграють роль при навчанні іноземної мови, варто звернути увагу
на особливості мислительних процесів та поведінкових реакцій людей
із різною півкульною спеціалізацією. Лівопівкульні студенти, наприклад,
розшифровують і читають текст шляхом детального аналізу його
послідовності, тому для них необхідно використовувати індуктивний
метод. Правопівкульні студенти навчаються від цілого до частини,
сприймаючи одиницю тексту як цілісний сигнал, що пояснює їх невдачі
при навчанні методами, зручними для лівопівкульних студентів [1, c. 9].
Працюючи із студентами з різною міжпівкульною спеціалізацією,

слід також враховувати, що вони відрізняються способом
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запам’ятовування інформації. Скажімо, при навчанні нового матеріалу
правопівкульних студентів, зокрема лексичного, необхідно створювати
максимальну кількість контекстуальних зв’язків між новими і вже
відомими словами, показувати варіанти сполучуваності слів, збільшити
кількість вправ на вживання слів при живому спілкуванні. Традиційне
пред’явлення нового матеріалу більш ефективне для лівопівкульних
студентів.
Окрім цього, викладачеві необхідно враховувати, що студенти

із різною півкульною спеціалізацією роблять різні кількісні та якісні
помилки. Так, помилки лівопівкульних студентів, як правило, пов’язані
з незнанням правила і після його вивчення кількість помилок суттєво
скорочується. Правопівкульні студенти роблять помилки, в першу чергу,
пов’язані з неуважністю, відсутністю зацікавленості. Виходячи
з індивідуальних особливостей студентів із різною міжпівкульною
спеціалізацією, форми опитування також повинні відрізнятися. Для
лівопівкульних студентів  доцільно використовувати письмові
опитування з необмеженим терміном виконання, питання “закритого”
типу. Для правопівкульних людей підійдуть методи усного опитування,
завдання з “відкритими” питаннями, з фіксованим терміном виконання.
Таким чином, дослідження поняття “індивідуально-когнітивний стиль

навчання” показує, що його основна функція полягає в координації
та регулюванні пізнавальних процесів при отриманні та переробці
інформації. Можливість поділити основні когнітивні стилі в залежності
від їх співвіднесеності до ліво- або правопівкульного типу мислення
дозволяє зробити висновок про те, що церебральна домінантність
є суттєвим критерієм, що визначає навчальну поведінку студента в цілій
низці аспектів. Врахування особливостей цієї поведінки оптимізує
роботу і викладача, і студента, оскільки, з однієї сторони, допомагає
ефективно обирати методи і прийоми навчання, та, з іншої сторони,
формувати індивідуальний стиль навчання студента.

Література
1. Sakano N. Latent left-handedness. Its relation to hemispheric and
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ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
КАК ИНТЕРТЕКСТ

Горшкова К.А., Шевченко Н.Г. (Одесса)
Согласно Ролану Барту каждый текст является интертекстом,

поскольку “представляет собой новую ткань, сотканную из старых
цитат” [2, с. 78]. Ю. Степанов рассматривает интертекст как явление
контаминации текстов двух или более авторов [1, с. 30]. Как правило,
интертекстуальность исследователи прослеживают на материале
художественных текстов, хотя очевидна интерсемиотичность научных
и публицистических текстов, в частности публичных выступлений.
Невозможно представить научный текст, обязательным условием
которого является обзор теоретической литературы по вопросу, без
многочисленных ссылок на  труды ученых-предшественников
и современников. В равной мере и публичное выступление, особенно
политически ориентированное, содержит ссылки на политических
оппонентов, с одной стороны, и сторонников, с другой.
Наблюдение над текстами ораторского искусства, представляющими

публичные выступления известных американских государственных
и политических деятелей, демонстрирует способность каждого из этих
текстов актуализировать множественные связи с другими текстами,
тем самым реализуя категорию интертекстуальности, а также дают
основание для объединения самих исходных текстов в некие
парадигматические совокупности благодаря наличию в них общих
формальных и содержательных компонентов. Такие тексты легко
встраиваются в  пространственный (США),  темпоральный
(ХІХ – ХХІ вв.) и идеологический континуум (приверженность
идеалам, сформулированным в основополагающих документах истории
страны, – Декларации независимости и Конституции США).
Понятие идеологического континуума наиболее актуально именно

для политического дискурса, в частности, текстов публичных
выступлений известных государственных,  политических
и общественных деятелей: наличие в таких текстах множественных
интерсемиотических связей за счет включения разноуровневых
элементов других текстов, служит конденсированным выражением
идеологической позиции автора. Такие тексты концептуально,
т.е. идеологически, интегративны. Каждое последующее поколение
признанных американских политиков демонстрирует приверженность
принципам  демократии,  провозглашенным  Декларацией
независимости и Конституцией США, таким как свобода, равенство,

’ ’̃

’
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справедливость, неотъемлемые права человека, стремление к счастью.
Вместе с тем, на новом витке истории каждый политик подчеркивает
наследование курса своего предшественника, преемственность
социально-политической платформы: ср., например, известную речь
М.Л.Кинга “У меня есть мечта” и “Геттисбургское обращение”
А. Линкольна ,  иннаугурационные выступления Б.  Клинтона
и Дж. Кеннеди.
Основным способом вербализации сходной концептуальной модели

мира у рассмотренных авторов, позволяющим выстроить их тексты
в межтекстовую парадигму, являются различные формы когезии
(ассоциативной, образной, семантической), реализующие категорию
интертекстуальности посредством повтора и ономасиологического
согласования.
Вместе с тем, каждый из рассмотренных текстов самодостаточен и,

в определенном смысле, конечен, что обеспечивает этим текстам
исключительно координативные связи.  Наряду с реализацией
межтекстовых связей в рамках политического дискурса США как
рекурсивного, так и прокурсивного характера, они обнаруживают узлы
в виде аллюзивных цитат на тексты других жанров, таких как Библия,
общеизвестные произведения художественной литературы,
фольклорные тексты и т.д. Наличие таких узлов в виде цитатных аллюзий
неизбежно побуждает любознательного читателя к выходу не только
за пределы исходного текста, но и за пределы той текстовой парадигмы,
в которую выстроились рассматриваемые тексты политического
дискурса.

Литература
1. Степанов Ю.С. “Интертекст”, “интернет”, “интерсубъект” (К основаниям
сравнительной концептологии) / Ю.С. Степанов // Известия АН. Серия
литературы и языка. – 2001. – Т. 60. – № 1. – С. 3–11. 2. Barthes R. Texte /
R. Barthes // Encyclopedia universalis. – Vol. 15. – 1973. – P. 78.

ТЕРМІНИ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ,
ЯКІ МОЖНА СПІВСТАВИТИ
З ТЕРМІНОМ ‘КОНЦЕПТ’

Грекова М.А. (Київ)
Перед дослідником концептосфери стародавніх Греції та Риму постає

потреба, опрацювавши для себе античний науково-поняттєвий апарат,
визначити місце досліджуваного концепту у відповідній науковій картині
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світу та знайти можливі точки збігу між сучасними науковими
термінами й античними.
Метою цієї роботи є пошук серед термінів античної філософії таких,

що можуть бути зіставлені із терміном “концепт” у його сучасному
когнітивному розумінні ментальної одиниці, інформаційної структури,
що відображає знання та досвід людей. Серед представників грецької
філософії обрано дві ключові постаті – Платона й Аристотеля.
У численній лінгвістичній науковій та навчально-довідниковій

літературі, присвяченій концепту, що була надрукована в Україні
та у близькому зарубіжжі протягом останніх років [напр.: 4; 5], згадується
про історію становлення цього терміну. Термін “концепт” (англ., фр. –
concept), з’явившись у англомовному науковому дискурсі у 70-ті роки
20-го століття, став активно використовуватися науковцями колишнього
СРСР починаючи з 90-тих років. Етимологія англійського слова “concept”
встановлює його походження з латини, але не з латини античного часу,
conceptus якої мав основним значенням “зародок” [2, с. 222], а з латини
пізньої [3, с. 250]. Філософ-неоплатонік Макробій та граматик Прісціан
наприкінці 5-го століття спорадично вживають термін “conceptus”
на позначення “інтелектуального уявлення, що розвивалося в умі”
[3, с. 279]. Філософи, які досліджують концепт, стверджують,
що найближчим до сучасного тлумачення концепту є “сonceptus”
як термін середньовічної схоластики, де він “ототожнювався
з ментальною єдністю, образом осягнутої сутності” [3, с. 279]. На думку
С. Неретіної, першим серед схоластів цей термін ужив П’єр Абеляр
у 12 столітті [6]. Поняття “сonceptus” розроблялося у працях Фоми
Аквінського наприкінці 13 століття [3, с. 279–281].
Існують спроби співвіднести концепт із категоріями античної

філософії. Український лінгвіст В. Іващенко пов’язує цей термін
з ейдосом та ідеєю у тлумаченні Платона й Аристотеля [4, с. 9].
Терміни “ідея” (Iδέα) та “ейдос” (εIδος) у Платона здебільшого

синонімічні, тому можуть розглядатися разом. Ідея у вченні Платона,
за дослідженнями сучасних філософів, має три значення: 1) наочно-
конкретне (зовнішній вигляд); 2) логіко-семантичне (при цьому ідея та
ейдос виступають конструктами логіки і протиставляються: ідея –
результат об’єднання; ейдос – результат роз’єднання цілого на окремі
роди, класи, види); 3) онтологічне (ідея як джерело існування певної
речі) [1, с. 392–394]. Тобто, до певної міри можна стверджувати, що ідея
Платона – це водночас і ментальний образ, і ментальна єдність.
Терміни Аристотеля, які з певними припущеннями наближують

до концепту сьогоденні історики філософії – це ікона (εIκών) та ноема

’ ’̃

’
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(νóημα). Ці терміни вживаються на позначення стану душі й утворюють
одну з вершин аристотелевого семантичного трикутника, іншими
вершинами якого є ім’я та річ поза душею [7, с. 28–29]. Ікону та ноему
Аристотеля можна наблизити до схоластичного розуміння концепту
як образу осягнутої сутності.
Хоча наразі вже існує чимало напрацювань у царині зіставного

дослідження античної, середньовічної та сучасної наукової термінології,
проте залишається багато не з’ясованих досі моментів, які потребують
подальшого опрацювання.
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антиковедение и классическая традиция. – Новосибирск : Ред.-изд. центр
Новосибирского гос. ун-та, 2008. – Т. 2.  – Вып. 1. – С. 21–49.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
В ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ

Гужва О.О. (Харків)
Дослідження феномену “особистість” притаманно психології,

філософії, культурології, літературі та ряду інших гуманітарних наук,
у т.ч. мовознавству, представники якого з останньої третини ХХ ст.
активно звертаються до “людського чинника”, до носія мови. Мовна
особистість – це представник певного соціуму, що його виражено
в мові (текстах) та через мовлення; її можна вважати поглибленням,
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розвитком і насиченням додатковим смислом поняття особистості
загалом.
Розглядаючи мовну особистість, ми мимоволі поринаємо в історію

мови, вивчаємо питання розвитку особистості в мовному плані
та її емоційні аспекти, тобто духовність у широкому розумінні;
вирішуємо питання міжособистісного спілкування, тощо [1, с. 3]. Отже,
необхідно опрацювати не лише лінгвістичні джерела, але й літературу
з історії, соціології, психології, етнографії та інших суспільних наук,
оскільки в особистості перетинаються інтереси всіх наук про людину
Вивчення персонажів художніх творів, написаних на протязі багатої
історії англійського суспільства, дає певні переваги.
Мовна особистість формується у своєрідній системі координат,

яка задана тими чи іншими цінностями, які існують у народі, зразками
соціальної поведінки, особливостями сприйняття світу. Розроблено
модель мовної особистості з опорою на художній текст: вона має три
структурні рівні. Перший – вербально-семантичний – відображає ступінь
володіння побутовою мовою. Другий рівень – когнітивний – актуалізує
та ідентифікує релевантні знання та уявлення, які властиві соціуму
(мовній особистості). Третій – найвищий рівень – прагматичний,
охоплює характеристику мотивів, які керують розвитком мовної
особистості [1, с. 38]. У літературних творах мовна особистість –
це індивід, який займає певне місце у суспільстві і виконує в ньому
певну роль, є носієм свідомості і самосвідомості, який володіє
світоглядом, досяг розуміння своїх соціальних функцій, свого місця
у світі, своїх прав і обов’язків, етичних і естетичних норм пізнання
та їх реалізації. В творах особливо часто згадують доброту, розуміння,
підтримку, щедрість ідеального чоловіка.
Визначальним чинником досліджуваної особистості є її дискурс.

Поняття “індивідуальний стиль спілкування” передбачає наявність
мовної особистості. Саме особистість володіє мовленнєвою ситуацією;
вона може піднятись над обставинами спілкування, спрямовувати
в необхідному напрямку розвиток дискурсу. Включена в дискурс, вона
водночас творить його: в дискурсі втілюються темпераменти, здатність
до здійснення певних видів діяльності, зокрема комунікативної,
домінуючі почуття і мотиви діяльності, індивідуальні психологічні
особливості тощо [2, с. 125–133]. Людина входить в комунікацію
як особистість з усіма властивими їй рисами.
Перспективу подальших розвідок вбачаємо в розбудові ідеальної

мовної особистості чоловіка як його було описано в творах відомих
англійських письменниць Джейн Остін, Шарлотти Бронте та ін.
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У літературних творах розкривається поведінка героїв, їхня психологія,
моральні страждання тощо. Існує дуже багато критеріїв, за якими жінки
описують ідеалізовану особистість чоловіка. Вони малюють свої ідеали
беручи до уваги особистісні якості, зовнішність, етикет, риси характеру,
тощо. Гіпотезою дослідження є те, то ідеальний чоловік має бути
цілісною особистістю, яка має неабиякий розум і приємну зовнішність,
він повинен бути вихованим, стриманим, уважним (що демонструє
його дискурс), цілеспрямованим, відповідальним, охайним, мати гарне
почуття гумору, а також обов’язково бути хорошою людиною.

Література
1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. –
М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 264 с. 2. Сусов И.П. Семиотика и лингвистическая
прагматика / И.П. Сусов // Язык, дискурс и личность. – Тверь : Изд-во
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ДИСКУРСИВНІ АСПЕКТИ
ЛІНГВОКРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ДИТИНИ

Гусєва Г.Г. (Харків)
Ідея дискурсивної формації на сучасному етапі надає можливість

комплексного дослідження вікового параметру комунікації та розкриття
сутності регулятивної функції мови в комічній інтеракції [2].
Застосування когнітивно-дискурсивної перспективи в дослідженні
лінгвокреативної діяльності дитини дозволило здійснити аналіз комічного
не тільки як соціокультурної ,  а  й соціо-групової категорії ,
конструйованої в процесі дискурсивної й інтерактивної взаємодії
англомовної дитини у соціальному контексті.
Дитина представлена як соціальний мовний суб’єкт в онтогенезі [3],

активний співучасник мисленнєво-комунікативної взаємодії, який діє
з орієнтацією на динамічно репрезентовані у власній свідомості можливі
ментальні моделі та психологічні стани інших суб’єктів спілкування
та власні моделі  та  стани,  й здійснює регулятивний вплив ,
використовуючи відповідні вербальні засоби.
Дії мовної особистості дитини, з одного боку, індивідуальні, пов’язані

з контекстом, що динамічно розгортається в умовах конкретної
комунікативної ситуації, а, з другого боку, фізіологічно, соціально
та культурно обумовлені та мають сталий характер, що формує
передумови для обрання відповідних стратегій і тактик у дискурсі.
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Аналіз функціонально-комунікативних особливостей мовної
особистості дитини виявив, що дискурсивна діяльність дитини
характеризується високим ступенем суб’єктивності та емоційності,
а також об’єктивується такими параметрами: 1) властивостями
когнітивних та операційних характеристик дитини; 2) концептуальними
параметрами, пов’язанними з процесом надбання актуального
колективного знання (прототипів, стереотипів-уявлень та стереотипів
поведінки як типових моделей комунікативних дій); 3) вербальною
діяльністю мовної особистості дитини, пов’язаною з об’єктивацією цих
моделей у реалізованих висловлюваннях.
Організуючу роль у дискурсивній діяльності мовної особистості

дитини виконує лінгвокреативність, яка спостерігається на фонетичному
рівні (звукозображуваність), на морфологічному та лексичному рівнях
(лексико-семантичні інновації, надгенералізація, повтор, порівняння,
мовна гра, реетимологізація) та синтаксичному рівні (використання
сурядного зв’язку, переважання паратаксису, синтаксичний повтор,
паралелізм). Специфікою дискурсу мовної особистості дитини
є включення до нього елементів гри та навчання як основних видів
діяльності, фольклору, а також друкованих і мультимедійних продуктів,
тематика яких корелюює з областями реальності, найбільш близькими
і знайомими дитині.
У межах комічної дискурсивної діяльності дитина аналізується

як комічна мовна особистість (Homo Infans Ridens), яка здійснює вплив
на інших суб’єктів її дискурсу відповідними стратегіями та тактиками
комічного [1]. Комічне постає як конструкт феноменологічного
простору мовної особистості дитини, як діяльнісний феномен,
що поєднує процеси мислення та комунікації, а в практиці взаємодії
дослідженної особистості розглядається як модель комунікативної
поведінки, що призначена для регуляції її міжсуб’єктної взаємодії
та процесу світопізнання.

Перспективи вивчення дискурсивної діяльності дитини вбачаємо
у застосуванні запропонованої методики дослідження та його
результатів у встановленні специфіки онтогенезу форм (гумор, іронія,
сарказм, сатира) та функцій комічного у різних соціо-вікових групах
англомовного суспільства.

Литература
1. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи /
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В.Н. Каразина, 2008. – 356 с. 3. Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию
и формообразованию в детской речи / С.Н. Цейтлин. – М. : Знак, 2009. –
592 c.

ВСТУПНИЙ КОРЕКТИВНИЙ КУРС
У ІСТОРИЧНОМУ РАКУРСІ

Гутник В.М. (Київ)
Фонетичний аспект мовлення був предметом розгляду багатьох

наукових досліджень, адже його можна вважати характеристикою
особистості, своєрідною “звуковою візиткою”. За вимовою можна
визначити рівень освіти людини, її соціальний стан і навіть деякі риси
її характеру. Погана вимова може спричинити не тільки труднощі
під час акту комунікації (вимушені перепитування чи репліки),
а й небажання спілкуватись з фонетично некомпетентним мовцем.
Проте думки щодо необхідності приділяти увагу фонетичній

правильності мовлення дотримувались не всі фахівці. У Західній Європі
до початку 80-их років місце фонетики серед інших мовних аспектів
визначається як місце “нерідної дитини в сім’ї”. Лише у 80-их роках
з’явились роботи німецьких науковців, зокрема дослідження K. Kолера
(1977), К. Мартенса, (1977), Р. Рауша, І. Рауш (1988), де було викладено
теоретичні засади фонетики і представлено фонетичні вправи для роботи
над вимовою. Найбільш цікавою на той час була робота О. Проя
та У. Штетцер (1988), яка орієнтована на викладання фонетики
як навчальної дисципліни для майбутніх вчителів. Із 51 дослідженого
німецькими фонетистами навчального посібника / підручника
з німецької мови, що вийшли у Німеччині друком в період з 1980
по 1992 рік, фонетика була присутня експліцитно лише у 19 джерелах.
За цей час у Німеччині з’явилось лише 15 фахових видань з фонетики.
У Східній Європі фонетика традиційно була предметом вивчення

на факультетах іноземних мов педагогічних ВНЗ та університетів. У цих
ВНЗ завжди приділялась увага фонетичній правильності мовлення.
Л.В. Щерба звертав увагу фахівців на важливість фонетично коректної
вимови, вважав першочерговим завданням навчання диференціації
правильної та неправильної вимови, а також правильної артикуляції
звуків. Навчання вимови, на його думку, має передувати роботі над
іншими аспектами,  інакше завчені мовленнєві зразки будуть
вимовлятись неправильно, що зумовить необхідність переучування,
отже марної витрати часу та зусиль [2, с. 7]. Таким чином він обґрунтував
необхідність проведення вступного фонетичного курсу.
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Вступні фонетичні курси стали невід’ємною складовою частиною
навчання іноземних мов, починаючи з кінця 30-х років. Саме в цей час
були створені перші курси, поява яких була зумовлена відсутністю
у студентів сформованих слухо-вимовних навичок. Всестороння
характеристика фонетичних курсів за період з 1930 по 1980 роки була
зроблена О.Е. Михайловою в її книзі “Методика навчання вимови
на спеціальних факультетах педінститутів” [1]. Фонетичні курси першого
періоду (кінець 30-х років – перша половина 40-х) вона визначає
як вступні фонетичні, яким на зміну у другій половині 40-их років
прийшли фонетико-орфографічні. Поява третього виду фонетичних
курсів – комплексного, відноситься до періоду 60-х років.
Період кардинальної перебудови фонетичних курсів триває з 1962

по 1971 рік. На початку 70-их років формуються сучасні тенденції
у їх створенні. Вже існуючі курси різнились між собою цілями,
характером, змістом та спрямованістю, адже кожен з них був
породженням свого часу. Особливою віхою у викладанні фонетики
стало визнання провідним комунікативного методу. Це внесло корективи
у питання організації та проведення ВФК, а також в укладання відповідних
навчально-методичних матеріалів.

Література
1. Михайлова О.Э. Методика обучения произношению на специальных
факультетах пединститутов : учеб. пособие / О.Э. Михайлова. – М. : МГПИ,
1980. – 161 с. 2. Щерба Л.В. Значение вводного курса. Вступительная
статья к вводному курсу фонетики немецкого языка И.П. Сунцовой /
Л.В. Щерба // Вводный курс фонетики немецкого языка. – М. : Изд-во
литературы на иностр. языках, 1958. – С. 5–15.

ЭВАЛЮАТИВЫ В СИСТЕМЕ
ОЦЕНОЧНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Давыдова Т.В. (Харьков)
В докладе рассматривается модусная категория оценки,

реализующаяся в дискурсе в процессе производства речевых актов
различных иллокутивных типов.
Под модусной категорией понимается объединение языковых средств

на основе общности их интерпретирующей функции, проявляющее такие
свойства, как концептуальность, интерпретирующий и релятивный
характер [2, с. 45–49]. Модусная категория оценки определяет
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интенциональный тип реализующегося дискурса как оценочный
[1, с. 29].
Оценка представляет собой разновидность репрезентационной

интенции человека и подразделяется на рациональную и эмоциональную
[3, с. 42]. Рациональная оценка относится к ассертивному типу интенции,
который предполагает направленность сознания на пропозицию,
при амбивалентном состоянии психики, эмоциональная оценка –
при эмоционально возбужденном состоянии психики человека.
Соответственно, рациональная оценка проявляется в речевых актах

ассертивного типа, а эмоциональная – в речевых актах экспрессивного
иллокутивного типа.  Оценочные речевые акты ассертивы
характеризуются рациональной оценкой действий, явлений, предметов,
лиц и их свойств. Экспрессивные речевые акты предполагают
эмоциональную оценку – если оценивается адресат, его внешность,
психическое состояние, черты характера, действия и поступки,
их способы, результаты, последствия и причины, то реализующийся
речевой акт квалифицируется как эвалюатив, если эмоциональная
оценка касается любых аспектов окружающего мира, речевой акт
квалифицируется как эмотив или бехабитив (о подтипах экспрессивов
см. [1, с. 227]).
Оценка, реализующаяся в любом иллокутивном типе речевого акта,

может быть позитивной, негативной и нейтральной, однако наиболее
выраженной данная специфика является в эвалюативных речевых актах.
Характерным признаком оценки в эвалюативах является совпадение
субъекта оценка и субъекта речи с одной стороны, и объекта речи
(адресата), с другой. В позитивно-эвалюативных речевых актах (похвала,
комплимент, одобрение, прощение) объект оценивается говорящим
позитивно, в негативно-эвалюативных (осуждение, пристыживание,
порицание, критика, укор, упрек, обвинение) – негативно.
Эмоциональная оценка присутствует в иллокуции речевых актов,

выступающей в качестве сопутствующей – квеситивах, директивах,
комиссивах с сопутствующей имотивностью. Спрашивая, обещая,
советуя, предлагая и т.п. что-либо эмоционально, говорящий в качестве
основной иллокутивной цели имеет цель спросить, пообещать,
посоветовать, предложить и т.п, поэтому эмотивная иллокуция не может
являться в таких речевых актах основной.
Таким образом, оценочные речевые акты проявляют три типа –

ассертивы с рациональной оценкой, экспрессивы с эмоциональной
оценкой и речевые акты различных иллокутивных типов
с сопутствующей иллокуцией эмоциональной оценки.
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ХАРАКТЕР
ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ
ГОВОРІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ІНОЗЕМНИХ МОВ
Дацків О.П. (Тернопіль)

У ВНЗ України триває пошук ефективних засобів та форм навчання
майбутніх фахівців, які змогли б забезпечити реалізацію кінцевої мети
навчання іноземних мов – формування іншомовної комунікативної
компетентності студентів.
Ми розглядаємо драматизацію як засіб формування вмінь говоріння

у майбутніх учителів іноземної мови та визначаємо її як сукупність
прийомів взаємодії викладача і студентів у драматичних та рольових
іграх, імпровізаціях, симуляціях і театральних проектах, спрямованих
на формування іншомовної комунікативної компетентності.
У проаналізованих нами джерелах драматизація розглядається

як діяльність (процес) і як її результат. Драматизація як діяльність включає
визначення мети, засобів, планування, реалізацію мети, аналіз
результатів, у яких особистість оцінює себе як суб’єкт. Для того, щоб
бути успішною, діяльність повинна мати мотив. Мотивація драматизації
забезпечується її добровільністю, можливостями вибору та елементами
змагання, задоволенням потреби у самоствердженні, самореалізації.
Драматизація як процес включає взяття на себе студентами певної ролі;
ігрові дії як засіб реалізації цих ролей, ігрове використання предметів,
тобто заміна реальних речей ігровими, умовними; реальні відносини
між студентами-акторами; сюжет – умовне відтворення дійсності.
На думку багатьох авторів [3–5 та ін.] драматизація є саме процесом,
а не результатом. Це означає, що кінцевою метою її застосування
у навчанні є не вистава на сцені перед глядачами, а набуття здатності
спілкуватися, використовувати вербальні і невербальні мовні засоби
відповідно до ситуації.
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Дослідники погоджуються, що говоріння є надзвичайно складним
та багатоаспектним явищем, яке виконує у житті людини функцію засобу
спілкування [1; 2 та ін.]. Говоріння є одним з видів людської діяльності,
в результаті виконання якої виникає її продукт – висловлювання [2, с. 6].
Як бачимо, драматизація і говоріння мають багато спільного: це види
діяльності (процеси), які виконують комунікативну функцію і спрямовані
на досягнення певного результату.
Говоріння як вид мовленнєвої діяльності є одним із засобів усного

спілкування, діяльністю однієї людини, яка взаємодіє з іншими людьми.
У рамках комунікативного методу навчання говоріння означає
створення на заняттях умов для спілкування [2, с. 7], а драматизація
як діяльність,  що ставить її  учасників  у певні  умови, може
використовуватися як засіб для організації спілкування іноземною мовою
на заняттях. Специфічні ознаки говоріння як мовленнєвої діяльності,
виділені Ю.І. Пассовим (вмотивованість, активність, цілеспрямованість,
зв’язок із діяльністю,  з комунікативною функцією мислення,
з особистістю, ситуативність, евристичність, самостійність, темп)
[2, c. 25], властиві і драматизації.
Отже, діяльнісний характер драматизації забезпечує її ефективність

у формуванні мовленнєвої компетентності у говорінні у майбутніх
учителів іноземних мов.
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МІЖСКЛАДОВИЙ ІНТЕРВАЛ
В АНГЛОМОВНОМУ МОВЛЕННІ

Дегтярьов Д.В. (Черкаси)
Питання силабофікації в англійській мові є суперечливим.

Це пов’язано з поліаспектною природою самого складу. Він розглядався
фонетистами та фонологами як структурний компонент морфеми
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[3; 4], фонотактична одиниця [5], одиниця породження та перцепції
мовлення [2] та психо-ментальна одиниця [1]. Хоча статус складу
як одиниці породження та сприйняття мовлення не викликає суперечок
[1; 2; 4], питання про його природу та роль у мовленні, а також як
і для якої мети склад використовується у процесі людської комунікації,
залишається мало висвітленим. Сучасні дослідження кореляції силабіки
та ритму все більше зосереджуються на розгляді явища ізохронії
або наявності рівних міжнаголошених інтервалів в англійському
мовленні. Теоретичні розвідки [5; 3; 1] доводять, що ізохронія має
перцептивний характер, тобто вона повинна досліджуватися не з позиції
інструментальної фонетики, а як це явище реально сприймається
мовцем та слухачем. Питання полягає у виявленні меж здібності мовця
продукувати регулярні ритмічні малюнки у мовленні та меж перцепції
слухачем цієї регулярності. Для когнітивної силабіки важливим
є дослідити, яким чином у межах складу корелюють акустичні
та перцептивні ознаки сегментних одиниць, адже слухач тяжіє
до сприймання міжнаголошених інтервалів як більш рівномірних,
ніж вони є насправді.
Хочемо наголосити, що розрізнення змісту висловлювання слухачем

ґрунтується на подовжені міжнаголошених інтервалів. З фонетико-
перцептивної точки зору те, що мається на увазі, виражається за
допомогою паузи або подовження звуків, які передують “примежовому
сигналу”. Людина повинна бути у змозі розрізняти межі цих сигналів.
Існує прямий та тісний зв’язок між поступовим припиненням фонації
та місцем, яке сприймається як примежовий сигнал. Це свідчить про
те, що розкриття інваріантного змісту висловлювання забезпечується
збільшенням міжнаголошеного інтервалу, що є достатнім засобом, який
вказує на наявність просодичної межі висловлювання.
Англійська мова складається з безперервного потоку наголошених

та ненаголошених складів, кількісні характеристики яких постійно
змінюються. Склад, який має повну голосну, може супроводжуватися
іншою повною голосною або паузою.  В обох випадках він
вимовлятиметься значно довше, ніж у випадках, коли за ним є склад
з редукованою голосною. Наприклад: у словах birdie, birdless та burden
/bE:d/ – простий довгих склад, так як за ним розташований склад
з редукованою голосною. У словах birdbrain, birdcage та bird-table
склад /bE:d/ стає наддовгим, оскільки за ним міститься склад, який має
повну голосну. Склад /bE:d/ є також наддовгим, якщо за ним йтиме
пауза, наприклад: She gave him a bird ||.
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Таким чином, між складовий інтервал є важливим аспектом
у когнітивній силабіці як вченні про те, як та з якою метою складоподіл
реально здійснюється у процесі реального, природного людського
спілкування. Завдяки силабіці стає зрозумілим, що ритм містить у собі
два взаємообумовлених та взаємопов’язаних складових шарів. Один
з них є загальний структурно-емічний (горизонтальний) складовий шар,
завдяки якому здійснюється поділ слів на склади. Інший забезпечує
реальне функціонування мовних одиниць у мовленні ,  коли
виокремлення складів слугує для вираження різних інтенцій мовця
та передбачає усвідомлення комунікантами глобального вертикального
контексту.

Література
1. Дечева С.В. Когнитивная силлабика / С.В. Дечева. – М. : Диалог-МГУ,
1998. – 215 с. 2. Потапова Р.К. Слоговая фонетика германских языков /
Р.К. Потапова. – М. : Высшая школа, 1986. – 144 с. 3. Теория слога:
огляд статті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://5ka.ru/43/
8918/1.html. – Назва з екрану. 4. Duanmu S. Syllable Structure: the Limits of
Variation. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – 275 p. 5. Syllable: огляд
статті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/
wiki/Syllable. – Назва з екрану.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
КАК МОТИВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Десятская С.В. (Тирасполь)
 Образование студентов невозможно без развития у них мотиваций.

Проблема развития мотивации учебной деятельности приобретает
актуальность при внедрении новых стандартов обучения. Мотивация
обучения представляет собой взаимоотношения постоянно
изменяющихся и вступающих друг с другом в единение потребностей,
интересов, эмоций, установок, осознаваемых и неосознаваемых
мотивов и интересов.
Под мотивом понимается то, что реально побуждает студента

к деятельности и обладает определенной силой, направленной
на процесс учебы и его результат. Учебная деятельность в Высшей
школе побуждается различными группами осознаваемых мотивов,
по направлению и содержанию мотивы подразделяются на:
1. Социальные; 2. Познавательные; 3. Профессионально-ценностные;
4. Эстетические; 5. Коммуникационные; 6. Статусно-позиционные;
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7. Традиционно-исторические; 8. Утилитарно-практические
(меркантильные).
Наиболее подробно рассмотрим познавательные мотивы, как

неотъемлемую часть результативного процесса обучения личности.
Отметим, что познавательный мотив – это конкретная направленность
личности на процесс познания, а ее частный характер выражен
в определенной предметной области знаний. Пидкасистый П.И.,
Гарунов М.Г. определяют что, познавательный мотив является
потребностью, ставшей свойством личности человека и побуждающей
его к такой деятельности, которая удовлетворяет потребность
в поставленных достижениях и способствует его эмоциональному
насыщению.
В ходе процесса образования становление положительного

отношения к учению происходит, если соблюдаются такие черты
личности, как активность, целеустремленность, любознательность,
самостоятельность. Познавательный интерес выражается
предрасположенностью студентов к учению и активности в области
конкретного, а возможно и всего ряда преподаваемых учебных
дисциплин. Но неотъемлемой частью познавательного интереса
является и глубоко личностные качества. Структуру интереса составляет
психологический комплекс, который нераздельно связан с жизненно
важными для личности процессами: интеллектуальными, творческими,
эмоциональными, волевыми.
Преподаватель в Высшей школе, опираясь на познавательную

мотивацию, может надеяться на то, что он способствует единовременно
интеллектуальной работоспособности студента, эмоциональной
активности, творческим устремлениям, волевому подъему студента.
Преподавателю важно использовать познавательную мотивацию как
средство процесса обучения, активируя внимание студентов к своей
учебной дисциплине различными дидактическими приемами, которые
способствуют развитию интереса студентов. Педагог в каждом
конкретном случае пользуется объективно привлекательными для
обучаемых свойствами заданий, оригинальных тем, методами
и приёмами проведения занятий и мероприятий.  При этом
преподавателю важно пользоваться методами, способствующими
проявлению интереса в обучении, а именно в ходе занятия использовать
такие вспомогательные средства как таблицы, игровые вариации зданий,
наглядные пособия, визуальные и аудиоматериалы. Следовательно,
обогащая занятие данными приемами, возрастает занимательность
студента и она становится эффективной.
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С разнообразием подходов к ходу занятий, которые являются
постоянными на протяжении базового периода обучения,
способствуют выработке познавательного мотива у студента, который
становится свойством личности и вырабатывает любознательность.
Именно мотивы, интересы, потребности, эмоции, установки
организуют внутреннюю среду студента, крайне необходимую для его
полноценного обучения.

ПРИКЛАДНІ І АКАДЕМІЧНІ ДЕБАТИ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ

ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Дідух О.О. (Чернігів)

За вимогами чинної Програми, майбутні викладачі англійської мови
повинні вміти брати участь у дебатах за соціальними, академічними
і професійними темами [1, с. 102], що зумовлює необхідність створення
відповідної методики навчання ведення дебатів. В контексті створення
цієї методики, виникає потреба уточнення поняття та класифікацій
дебатів, адже попередній аналіз робіт, присвячених цій проблемі,
засвідчив наявність розбіжностей у поглядах дослідників.
Слідом за О.В. Смирновою, визначаємо дебати як дискусійну форму

полілогічного мовлення, яка передбачає обговорення двома сторонами
певної актуальної теми з метою її вивчення та формування суспільної
думки, а також прийняття рішення з цього питання. Суть дебатів полягає
в тому, що одна із сторін має намір переконати іншу, і, водночас,
залучити на свою сторону якомога більше слухачів (пасивних учасників).
Підсумком дебатів може бути таємне або відкрите голосування,
за результатами якого оголошується перемога тієї або іншої сторони
і, в певних випадках, приймається відповідне рішення [2, с. 40].
О. Фрілі і Д. Стайнберг з’ясували, що дебати можна поділити на дві

широкі категорії, а саме: прикладні (applied) та академічні (academic)
дебати [3, с. 19]. У ході прикладних дебати обговорюються проблеми,
до яких учасники мають специфічний інтерес. Такі дебати проводяться
перед суддею чи аудиторією, що мають право винести рішення, яке
зобов’язує дійсно відреагувати на цю проблему. За класифікацією
О. Фрілі і Д. Стайнберга, до прикладних дебатів належать спеціальні
(special) (наприклад, президентські), юридичні (judicial), парламентські
(parliamentary) та неформальні (nonformal) дебати [3, с. 20]. Неформальні
дебати представляють собою дебати, які відбуваються у різних ситуаціях
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без формальних чи попередньо затверджених процедурних правил.
Термін “неформальні” не має відношення до формальності чи
неформальності обговорення, він в першу чергу означає відсутність
оговореної процедури. Саме неформальні дебати виникають у наукових
та дослідницьких колах між викладачами іноземних мов [3, с. 23].
Спираючись на дослідження В.Л. Скалкіна, О.В. Смирнової,

І.В. Самойлюкевич і Л.В. Гайдукової, ми визначили, що викладачі
іноземних мов вступають у ведення прикладних дебатів: а) під час участі
в методичних семінарах, засіданнях кафедри, педагогічних радах
(у рамках професійно-трудових соціальних контактів), б) в ході бесід
із зарубіжними колегами, участі у відкритих столах і телевізійних шоу
(у рамках соціально-професійних соціальних контактів), і в) під час
методичних семінарів, науково-практичних конференцій, творчих
майстерень (у рамках науково-дослідних соціальних контактів).
З іншого боку, дебати іншої категорії, академічні дебати, слугують

для підготовки їх учасників до участі у реальних прикладних дебатах.
Академічні дебати проводяться перед викладачем, суддею чи аудиторією,
які не мають прямої сили провадити рішення. У такому випадку, дебати
слугують для формування думки з цього питання [3, с. 21]. Академічні
дебати мають заздалегідь обговорену процедуру проведення,
яка визначається обраним форматом дебатів. Серед найбільш
розповсюджених форматів дебатів є дебати Лінкольна-Дугласа (Lincoln-
Douglas Debate), дебати Карла Поппера (Karl Popper Debate), політичні
дебати (Policy Debate), парламентські дебати (Parliamentary Debate),
судові дебати (Mock Trial Debate). Ці формати відрізняються
формулюванням резолюції (теми дебатів), кількістю учасників,
структурою кейсу (сукупність аргументів учасників однієї сторони),
регламентом, стратегією гри. Вибір формату залежить від мети
проведення дебатів.
Із усього вищезазначеного очевидно, що у своїй професійній

діяльності викладачі англійської мови вступають у ведення прикладних
дебатів. В ту ж чергу, для підготовки майбутніх викладачів англійської
мови до ведення прикладних дебатів у професійній діяльності необхідно
використовувати академічні дебати, зокрема, як нами було визначено,
політичні і парламентські дебати, які наближені до реальних ситуацій
спілкування майбутніх викладачів англійської мови.

Література
1. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний
курс навчання) : проект / С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей, Ю.В. Головач та
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ін.; Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2001.– 246 с.
2. Смирнова Е.В. Развитие культуры иноязычного полилогического
общения в послевузовском образовании преподавателей иностранного
языка : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Елена Валерьевна Смирнова. –
М., 1999. – 205 с. 3. Freeley A. Argumentation and Debate: Critical Thinking
for Reasoned Decision Making, 12th edition / Austin Freeley, David
Steinberg. – Boston : Wadsworth Cengage Learning, 2009. – 532 p.

РИСИ ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Дмитренко О.П. (Київ)

Характер людини трактується як стійка динамічна, упорядкована
система її індивідуальних психологічних особливостей, які формуються
в процесі її життя та мають прояви в діяльності та суспільній поведінці,
а саме: у ставленні до колективу, до інших людей, до навколишньої
дійсності, до праці та самої себе. Характер людини як відображення
її внутрішнього світу є абстрактним поняттям, ірреальним об’єктом,
що має особливу природу та онтологію. Риси характеру людини
відображаються у свідомості носія мови не “шляхом впливу на його
відповідні  органи чуттів,  а  багаторазовим  опосередкованим
спостереженням за складними комплексами рухів, дій, вчинків,
висловлювань самої людини” [1]. Фразеологічні одиниці, що номінують
індивіда за його рисами характеру, є відображення уявлень носіїв тої
чи іншої мови про психологію індивіда. Нижче подається спроба тезисно
класифікувати риси характеру людини через призму фразеологічних
одиниць сучасної німецької мови, які допоможуть глибше зрозуміти
природу людини, її неповторну своєрідність, сприйняття нею
навколишнього світу, саму себе та взаємодію з іншими людьми. Велике
розмаїття рис характеру людини розкривається при розгляді її ставлення
до праці засобами фразеології сучасної німецької мови, а саме:
• ставлення індивіда до праці:

n працює добре (працелюбність:) das beste Pferd im Stahl –
“найстаранніший співробітник” [DUW: 1141]; den Bienenfleiβ
entwickeln – “розвивати надзвичайну працьовитість” [DUW:
258];

n працює погано: seinen Stiefel arbeiten (розм. несхв.) – “дуже
погано працювати” [DUW: 1468];
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n працює з віддачею сил: sich tot (zu Tode, zuschanden) arbeiten –
“виснажити себе роботою”, wie ein Kuli arbeiten – “невтомно
працювати” [DUW: 908];

n працює активно: alle Register ziehen – “задіяти всі наявні засоби,
напружити всі сили” [DUW: 1231]; mit beiden Beinen in etw.
hineinspringen – “поринути з головою у якусь справу, діло”
[БНРС, т. 1: 225];

n – наполегливість при переборенні труднощів: immer wieder auf
die Beine fallen – “перебороти труднощі, незазнавши збитків”
[DUW: 227]; die Beine nach etw. ablaufen / abrennen / wund
laufen;

• кваліфікація: auf etw. geeichert sein – “навчений, вмілий,
майстерний” [DgWddS, B. 2: 616];

• активність: der Hecht in Karpfenteich sein, ein toller Hecht sein
[DUW: 676];

• безініціативність: sich (D) kein Bein ausreiвen – “не старатися, не
виявляти особливого стремління до чогось” [DUW: 227];

•  економічна самостійність: festen Boden unter den Füßen haben
[DUW: 227];

• практичність та вміння зорієтуватися у будь-якій ситуації: mit
beiden Beinen im Leben / [fest] auf der Erde stehen;

•  вміння самостійно заробляти на прожиття: von seiner Hände Arbeit
leben [DUW: 135];

•  жити за рахунок когось: die Beine unter jms Tisch strecken [DUW:
227];

•  лінується: sich auf die Bдrenhaut legen [DUW: 208]; keinen Finger
rühren [DUW: 509].
Створення всебічної характеристики людини уможливить виявити

універсальні та етноспецифічні ознаки сприйняття, категоризації
та концептуалізації людиною навколишнього світу та самої себе.

Література
1. Маслова В.А. Лингвокультурология : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / В.А. Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с. 2. (DUW)
Duden. Deutsches Universalwörtebuch /  hersg. und bearb. vom
Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. [Red. bearb. Mattias Wermke]. –
3., völlig neu bearb. und erw. Aufl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich:
Dudenverl., 2002. – 1816 s.
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ЛИБЕРТИНАЖ И ЛИБЕРТЕНЫ
Дмитренко Ю.А. (Франция)

“Я тот, чьи алтари чтут всюду во Вселенной, чьи стрелы гибельны,
чей взгляд светлей огня; Я тот, кто и богов страшит в грозе военной!
Борьба  со смертными достойна  ли меня?” Эти  строки из
стихотворения “Аполлон” принадлежат Теофилю де Вио (Theophile
de Viau, 1590–1626) – главе французского либертинажа начала XVII в.
Либертинаж определяют как а) цинизм в вопросах морали и показное
безбожие и б) подлинную философию вольномыслия – от деизма до
пантеизма, а иногда и атеизма, гуманистическую по своей природе [2].
Идеи либертинажа стали социально-обоснованной платформой,
на которую в дальнейшем будет воздвигнуто здание идеологии
просвещения Франции [3]. Через идеи вольномыслия, заложенные
либертинажем, прошли многие просветители, напр., либертен
(т. е. вольнодумец) Вольтер, который в  своей книге “Мысли
о государственном правлении” выдвигал идею как республиканизма,
так и монархии. Того же мнения был и Монтескье (см. его произведения
“О духе законов”, “Персидские письма”). Опираясь в большинстве
случаев на философию Гассенди, либертены презирали всякого рода
авторитеты, в том числе церковь и религию [1]. В устах противников
либертинажа этот термин звучал как синоним распущенности.
Образ либертена гениально создал Мольер в своей “высокой

комедии” “Дон Жуан, или Каменный пир” (1665 г.). Слуга Дон Жуана
Сганарель определяет его как “величайшего из всех злодеев, каких когда-
либо носила земля, чудовище, собаку, дьявола, турка, еретика”,
человека, которому “все дозволено”. В лице Дон Жуана Мольер
обличал безнравственность, присущую французским аристократам
XVII в.
На страницах новелл и романов разворачивался также либертинаж

де Сада. В романе “Философия в будуаре” де Сад дает эротическую
трактовку революции. Все герои – аристократы этой книги участвуют
в оргиях: костюм “ню” – наиболее демократичен.
Поэзия либертинажа представлена любовной лирикой Клода де Блю,

Этьена Дюрана, поэзией чувственности Марка-Антуана де Сент-Амана
как пример низового барокко, языческим культом любви в их
творчестве, возвышенным и низменным в салонной поэзии Венсана
Вуатюра и Тристана Лермита.
Вольнодумные идеи поэтов Т де Вио, Буаробера, Г. Кольте,

Ф. Менера, Ш. Вийона д’Алибре и других либертенов свидетельствуют
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о тесной связи их творческой позиции с философией вольномыслия
и создании вольнодумной эстетики. Литература вольномыслия,
в которой преобладала откровенно сатирическая направленность,
нашла выражение и в публицистике: критике подвергались пороки
буржуазного общества; мифологические и героические эпопеи
античности выворачивались “наизнанку”; возвышенное
и величественное смешивалось нарочито с обыденным и заурядным.
Бурлескные произведения либертенов ниспровергали установившиеся
жанровые каноны классицизма. Их возвышенные герои и заурядные
обстоятельства, в которых они себя обнаруживали, являлись явным
диссонансом, противоречием содержания (напр., поэмы П. Скаррона
“Тифон, или Гигантомания”, “Перелицованный Вергиний”).
Либертинаж представляет собой идейно-эстетический феномен

в культурной жизни Франции и одно из течений в литературе XVII века
и является промежуточным  звеном между ренессансным
материализмом и мировоззрением просветителей XVIII века.

Литература
1. Вольнодумная поэзия французского барокко [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.studbirda.info/pre-cioznost-volnodumnaya-
poeziya-francu. 2. Исторический словарь галлицизмов русского языка /
Под ред. Н.И. Епишкина. – М., 2010. 3. Ромашков Ю. Влияние французских
просветителей на социально-политические воззрения русских мыслителей
XVIII века [Электронный ресурс] / Юрий Ромашков // Далевские
чтения. : сборник. – Режим доступа : http:// bookmeta.com/book/ 329-
dalevskie-chteniya – sbornik/102.

ЕТНОСПЕЦЕФІЧНИЙ КОНЦЕПТ
НІМЕЦЬКА ВІВЧАРКА В НІМЕЦЬКІЙ

МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Довбня К.А. (Луганськ)

Реконструкція національно-специфічної мовної картини світу певної
етнічної спільноти представляє значний інтерес для розгляду в сучасній
мовознавчій традиції. Як засвідчують досліди лінгвістів, німецькомовна
картина світу характеризується наявністю цілої низки етноспецифічних
концептів: ORDUNG, ARBEIT/FREIZEIT, FLEIß/SPARSAMKEIT, PFLICHT/PÜNKTLICHKEIT

тощо [4, с. 155]. Тому актуальність нашої розвідки базується на потребі
розкриття особливостей такого етноспецефічного концепту, як НІМЕЦЬКА
ВІВЧАРКА в німецькій мовній картині світу.
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Відомо, що концептуальна картина світу є більш універсальною
порівняно з мовною картиною світу, вона є спільною для народів з
однаковим рівнем знань про світ, тоді як мовна картина світу
«відображає досвід кожного народу та виявляє не тільки спільне знання,
а й своєрідність бачення світу» [3, с. 134], а отже, національна специфіка
такої картини може інтерпретуватися за допомогою етноспецефічних
концептів, які мають вигляд схеми [2, с. 76]. В якості концептуальних
схем використовуються вербальні структури, вузли яких, позначені
займенниками, наділені узагальненим значенням, відповідним
основним  категоріям  мислення.  Для побудови таких схем
використовуються фрейми, що мають свої модифікації [1].
На прикладі енциклопедичної статті, присвяченій описові німецької

вівчарки як породи собак, проілюструємо функціонування предметно-
центричного фрейму, що має за схему варіант ЩОСЬ є ТАКЕ (якість).
Зокрема, семантичне наповнення слоту ТАКИЙ забезпечується
переважно лексичними одиницями на позначення якісних характеристик
німецької вівчарки як службового собаки, а саме:

- активно-оборонна переважаюча реакція поведінки: nervenfest
(прикметниковий композит, де компонент «fest» використано за семою
«міцний та стійкий» [6, с. 723], із першою частиною дієслівного
характеру), selbstsicher, тобто «впевнений у собі, своїх силах» [6, с. 1895]
для представлення необхідної наявності керованої злобності й рішучості
у поведінці тварини під час атаки;

- високий інтелектуальний показник: absolut unbefangen, де лексема
„unbefangen“ демонструє здатність до об’єктивності [6, с. 2137], коли
німецька вівчарка являє собою приклад поведінкової витриманості,
а прикметник „absolut“ вказує на особливу оцінку саме розумових
здібностей собаки, заохочення її самостійності у прийнятті рішень
у разі виникнення небезпеки.
Таким чином, наведені мовні одиниці, що задіяні у вербалізації

етноспецифічного концепту НІМЕЦЬКА ВІВЧАРКА, доводять домінування
в оцінці тварини таких якостей: рішучість, адекватний психічний стан,
високий інтелект, які забезпечують співробітництво цього собаки
на службі з людиною.

Література
1. Жаботинская С.А. Ономасиологические модели и событийные схемы /
С.А. Жаботинская // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. –
2009. – № 837. – С. 3–14. 2. Колшанский Г.В. Объективная картина
мира в познании и языке. / Г.В. Колшанский. – М. : Наука, 1990. – 103 с.
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3. Лисиченко Л.Л. Мовна картина світу та її рівні / Л.Л. Лисиченко // Збірник
Харківського історико-філософського товариства. – Нова серія. – Том. 6,
1998. – С. 129–144. 4. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми
в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. –
Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с. 5. Deutsche Schäferhund [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http:/ /de.wikipedia.org/wiki/
Deutscher_SchA4ferhund. 6.  PONS Großwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache. – Stuttgart : Klett Sprache, 2006. – 2509 p.

РЕЦЕДЕНТНОСТЬ,
ПРОТОТИПИЧНОСТЬ,
РЕПЛИКАТИВНОСТЬ?
Донец П.Н. (Харьков)

В интенсивно развивающейся в последнее время лингвокультурологии
одно из самых важных мест занимают т.н. “прецедентные феномены” (ПФ),
что неудивительно, поскольку в них, пожалуй, ярче всего проявляется связь
языка и культуры.
Наиболее активно проблематика ПФ разрабатывалась в лингво-

культурологической школе МГУ (В.В. Красных, Д.Б. Гудков и др., см.
например, [1]), однако этот термин получил широкое распространение
в исследованиях и многих других ученых.
Вместе с тем, как к самому обозначению, так и к объему

соответствующего понятия остается ряд вопросов.
В частности, в традиционном значении слова “прецедент” “[лат.

praecedens (praecedentis) – предшествующий] – случай, поступок,
имевший место в прошлом и явившийся образцом или оправданием
последующих случаев такого же рода” [2] явно преобладают признаки
“имевший место в прошлом” и “оправдание последующих случаев
такого же рода”, а признак “явившийся образцом” характерен, в
основном, для узуса юриспруденции. Представляется, что глубинным
признаком “прецедентности” является все же “повторяемость”.
Во-вторых, термин автоматически привлекает внимание к моменту

зарождения соответствующего “феномена”, а не к особенностям его
повторного применения.
В-третьих,  настораживает выбор в  качестве основной

исследовательской единицы такой, едва ли не самой обобщенной
в науке, категории, как “феномен”. И, в самом деле, подвести под одно
понятие столь разноплановые явления, как ситуация, текст, имя,
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высказывание (причем как вербального, так и невербального характера)
довольно затруднительно.
Думается, что для объяснения того, что принято называть ныне

“прецедентными феноменами”, требуется более сложная модель
описания, включающая в себя 3 основных этапа развития ПФ:
1) возникновение прецедентной ситуации (ПС), 2) переход ее
(или одного из ее элементов) в стадию прототипа, 3) репликация ПС
(или одного из ее элементов) в дискурсе.
Под ситуацией здесь понимается статичная конфигурация

элементов действительности (включающая элементы Время, Место,
а также другие обстоятельства). В случае, если она меняется в результате
внешнего воздействия, то мы имеем дело с действием (которое
характеризуется, среди прочего, наличием элемента Деятель), а если
ее изменение происходит в силу внутренних причин – с событием
(характеризуется наличием элемента Участники).

Eсли ПС (или один из ее элементов) становится известной (-ым)
значительной части лингвокультурного сообшества (как модно
говорить ныне – “мемом”), она (он) включается в когнитивные базы
(тезаурусы) членов этого сообщества на правах индивидуального
прототипа (в трактовке Э. Рош) классов объектов (ситуаций и т.д.).
С номинативной точки зрения имена таких прототипов представляют
собой прагматически окрашенную периферию средств именования
(“скупец” – ядерное обозначение представителей определенного класса
людей, “Плюшкин”, “Гобсек” – периферические).
Актуализацию прототипов этого рода в дискурсе можно назвать

репликацией, конкретные примеры последней – репликатами, а ПС
и ее элементы – репликантами.

Литература
1. Захаренко И.В. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе
других единиц и в коммуникации / И.В. Захаренко, В.В. Красных,
Д.Б. Гудков, Д.Б. Багаева // Вестник МГУ. – Сер. 9: Филология. – 1997. –
№ 3. – С. 62–75. 2. Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов /
Н.Г. Комлев. – М. : ЭКСМО, 2006. – 672 с.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Драпалюк Г.С., Ільчишин Н.М., Пиндик Н.І. (Львів)
Курс іноземної мови у вузі повинен бути орієнтований на

формування освіченої, гармонійно розвиненої людини-фахівця, здатної
до постійного оновлення наукових знань і швидкої адаптації в сучасних
умовах. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
в технічному вузі спрямоване на розвиток основних навичок та вмінь
у соціальному та професійному спілкуванні. Суть професійно
орієнтованого навчання полягає у його інтегруванні зі спеціальними
дисциплінами з метою одержання додаткових професійних знань.
Пріоритет у навчанні надається комунікативності, інтерактивності,
автентичності спілкування, вивченню мови у культурному контексті.
При навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням необхідно
поєднати традиційні та інноваційні методи. Інноваційними засадами
Рамкової  програми з  німецької  мови є розвиток діяльності
комунікативної компетенції, що передбачає практичне оволодіння всіма
видами мовленнєвої діяльності та комунікативне використання
німецької мови, як у повсякденних, загальних, ділових ситуаціях, так
і у фахових [1, с. 9].
До інноваційних методів навчання взагалі і за професійним

спрямуванням зокрема можна віднести навчання мов за допомогою
комп’ютера та Інтернету. Перевага Інтернету полягає перш за все
в доступності та актуальності, а також у кращому і швидшому опануванні
міжнаціональною комунікацією. Інтернет у навчанні іноземних мов
включає два основних компоненти: форми телекомунікації та
інформаційні ресурси. Форми телекомунікації: електронна пошта, чат,
форум, відео-, веб-конференції. Вони були створені для реального
спілкування на відстані, а пізніше їх почали використовувати для вивчення
іноземних мов. Це дає можливість практикувати мову, що вивчається,
а також є постійним соціо-культурним обміном. Інформаційні ресурси
містять текстовий, аудіо-візуальний матеріали різної тематики, що може
використовуватися студентами при підготовці доповідей, презентацій,
індивідуальних завдань,  включаючи мультимедійні ресурси.
Найважливіша перевага Інтернету полягає в тому, що матеріали
навчальних Інтернет-програм постійно оновлюються і  він
є постачальником безмежної кількості оригінальних автентичних
матеріалів для читання іноземною мовою, за будь-якою тематикою,

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

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


101

за будь-яким змістом та будь-якого рівня мовної або іншої складності.
[2, с. 120]. Серед інноваційних методів навчання та вивчення іноземних
мов за допомогою комп’ютера можна використовувати такі типи
програм: тренувальні програми для індивідуальної роботи для
оволодіння граматичними формами, лексичними одиницями, взірцями
мовлення. Програми навчання читанню та письму передбачають
використання текстового редактора , текстові  програми для
індивідуальної, парної та групової роботи. Такі програми стимулюють
активність, творчість та самостійність студентів. Для самостійної роботи
студентів та самонавчання створюється віртуальне навчальне
середовище (ВНС), над створенням якого працюють викладачі кафедри
іноземних мов “Львівської політехніки”. Це віртуальне середовище
створюється відповідно до навчальних програм.
Залежно від цілей конкретного заняття, модуля, групи, від рівня знань

іноземної мови, від індивідуальних особистісних рис студентів в групі
використання навчальних методів, методик та технологій може
варіюватись. Інноваційні методи навчання є більш результативними та
вмотивованими для студентів. Найкращі результати досягаються за умов
створення у студентів процесуальної навчальної мотивації, яка виникає,
коли навчальний процес дає можливості для самовираження засобами
іноземної мови, в поєднанні традиційних та інноваційних методів
навчання.

Література
1. Анеліна С.М. Рамкова програма з німецької мови для професійного
спілкування для вищих навчальних закладів України / С.М. Анеліна,
Л.С. Азоліні. – К. : Ленвіт 2006. – С. 9. 2. Тарнопольський О.Б. Методика
навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі
освіти / О.Б. Тарнопольський. – К. : фірма “ІНКОС”, 2006. – С. 120.

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ
МОВЛЕННЄВОГО АКТУ “ВИМОГА”

В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Дрінко Г.Г. (Горлівка)

Матеріалом дослідження слугувала картотека прикладів, зібраних
методом суцільної вибірки з творів художньої літератури англійських,
американських і українських авторів першої половини двадцятого
сторіччя. Обсяг вибірки становить 211 прикладів мовленнєвого акту
“вимога” в англійській мові та 257 прикладів в українській мові. Основним
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засобом вираження вимоги в англійській та українській мовах
є імперативні речення, які складають в англійській мові 84,3%,
в українській відповідно 92,6%. Неімперативні речення, які утворюють
периферію поля спонукальності, в англійській мові вживаються майже
удвічі частіше, ніж в українській (англ. 15,7%, укр. 7,4%). Це пов’язано
з тим, що до структури неімперативних речень входять спонукальні
конструкції (далі СК) з модальними дієсловами. Питальні речення
для вираження вимоги в обох мовах у проаналізованій літературі
не зустрічаються. В англійській мові неімперативні речення включають
до своєї структури:
а) СК з модальними дієсловами (4,3%): You have to be my helper

(Cronin, р. 169). – ‘Ти повинен мені допомогти’;
б) CK з дієсловами у формі дійсного способу (5,7%): You’ll do double

home-work to-night (Cronin, р. 30). – ‘Сьогодні ввечері ти зробиш дві
вправи замість одної’;
в) СК з перформативними дієсловами (0,5%): I demand my money

back. – Я вимагаю свої гроші (Cronin, р. 89).
г) неімперативні речення можуть не містити дієслів, тобто

використовуються бездієслівні речення (5,2%): “The experiment” – cried
Filby, who was getting brainweary (Wells, р. 42). – ‘”Експеримент!” –
закричав Філбі, якому набридли міркування’.
До складу імперативних речень входять:
а) СК з синтетичним імперативом (81,5%): “Go away!” You’ve made

a mistake. This is a respectable house (Cronin, р. 391). – ‘Йдіть!
Ви помилилися. Тут пристойний будинок’; б) СК з аналітичним
імперативом (2,8%): Let her be, let her be (Cronin, р. 561). – ‘Залиш її
в спокої, залиш її в спокої’.
В українській мові вимога виражається наступними засобами:
1) неімперативними реченнями, які містять конструкції:
а) СК з перформативним дієсловом “вимагати” (0,8%): – Я вимагаю

ставитись до мене серйозно (Хвильовий, с. 588); б) бездієслівні речення
(6,6%): – Геть, нейтральний! Не жінка я тобі (Довженко, с. 183).

2) імперативними реченнями,  які включають конструкції
з синтетичним імперативом (92,6%): Сядь, я щось тобі скажу, – владно
промовив Тиміш (Підмогильний, с. 79).
Вимога в українській мові може бути посилена частками та, же,

ну: Та залишіть,  нарешті,  товариші! – скрикнула Марта
(Підмогильний, с. 581), або пом’якшена частками бо, но: З першої вілли
Сидір кричав: – Микито! Та йди-бо, бісова душа! (Хвильовий, с. 46).
Мовець може вимагати негайного виконання дії, на це вказують
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тимчасові показники зараз, негайно, не гаючись: Зараз же віддай!
Віддай! Від-да-ай, кажу! (Куліш, с. 201). У реченнях вживаються
звертання які виражені особовими займенниками, наприклад: you, ти,
ви; іменниками-власними назвами: Nancy чи оцінними звертаннями,
наприклад: you fools, ‘дурні’; lass’ дівчинка’.

Джерела ілюстративного матеріалу
1. Довженко О. Кіноповісті / О. Довженко. – К. : Дніпро, 1983. – 439 с.
2. Куліш М. П’єси / М. Куліш. – К. : Наукова думка, 1998. – 302 c.
3. Підмогильний В. Оповідання / В. Підмогильний. – К. : Наукова думка,
1991. – 800 c. 4. Хвильовий М. Новели. Oповідання. Повість про санаторну
зону. Вальдшнепи: Роман. Поетичні твори / М. Хвильовий. – К. : Наук.
думка, 1995. – 600 с. 5. Cronin A.J. Hatter’s Castle / A.J. Cronin. – M. :
Foreign Languages Publishing House, 1963. – 669 р. 6. Wells H.G. The Time
Machine / H.G. Wells. – M. : Прогрес, 1981. – 510 р.

ЩАСТЯ У ФОКУСІ
ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЙ

Д’яконова О.В. (Київ)
Відображені у мові людські емоції та духовні цінності отримують

на межі тисячоліть неабияку увагу з боку лінгвістів. Вагомий внесок
у дослідження співвідношення мови та щастя як емоційно-когнітивного
феномену зроблено представниками лінгвокультурології, когнітивної
семантики, у межах дискурс-аналізу, психолінгвістики та теорії
концептуальної метафори.
Більшість наявних на даний момент праць із проблематики “щастя –

мова” виконані у рамках когнітивно орієнтованого підходу і шукають
відповіді на питання, які уявлення про щастя відображаються у дзеркалі
мови (аспект “мова → щастя”). Такі дослідження зосереджуються
передусім на лексико-семантичному рівні (щастя як концепт)
англійської, російської, німецької, китайської, калмицької, татарської,
кабардинської мов і здійснюються методом аналізу словникових даних
і корпусним методом на матеріалі паремій, художньої літератури,
публіцистичних та релігійних текстів. У результаті встановлюються
універсальні та культурно-специфічні мовні репрезентації щастя,
понятійне наповнення даного концепту та  метафори щастя.
Дослідження сучасних уявлень про щастя в носіїв мови здійснюється
шляхом асоціативного психолінгвістичного експерименту. Розпочато
дослідження щастя як дискурсу та його комунікативно-прагматичних
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параметрів. Недостатньо дослідженими на даний момент залишаються
соціальна, гендерна та вікова варіативність концепту “щастя”, а також
аспект “щастя > мова”, вивчення якого дозволило б установити, як
емоційний стан щастя впливає на процеси продукування та сприйняття
мови людиною.

Література
1. Анисимова Е.С. Прагматическая ситуация счастья и ее дискурсивная
реализация в современном английском языке : дис… канд. филол. yаук :
10.02.04 / Е.С. Анисимова. – Иркутск, 2007. – 173 c. 2. Апресян В.Ю.
Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные
концепты. – Ч. 2. / В.Ю. Апресян // Вопросы языкознания. – 2011. – № 2. –
С. 63–88. 3. Бакирова Г.А. Вербализация концепта “счастье” в татарском и
английском языках : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.02, 10.02.20 /
Г.А. Бакирова. – Казань, 2011. – 247 с. 4. Вежбицкая А. Язык. Культура.
Познание. / А. Вежбицкая. – М. : Русские словари, 1996. – 416 с. 5. Воркачев
С.Г. Сопоставительная этносемантика телеономных концептов “любовь” и
“счастье” (русско-английские параллели) : монография / С.Г. Воркачёв. –
Волгоград : Перемена, 2003. – 164 с. 6. Воркачёв С.Г. Счастье
как лингвокультурный концепт / С.Г. Воркачёв. – М. : ИТДГК “Гнозис”,
2004. – 192 с. 7. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин
світу / І.О. Голубовська; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 284 с.
8. Лагаева Д.Д. Лингвокультурный концепт СЧАСТЬЕ в калмыцком
и английском языках : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол.
наук : спец. 10.02.22. “Языки народов зарубежных стран Европы, Азии,
Африки, аборигенов Америки и Австралии (монгольские языки)” /
Д.Д. Лагаева. – Элиста, 2009. – 23 с. 9. Русакова И.Б. Концепты
“счастье” – “несчастье” в лингвокультурном содержании русских
пословиц : дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.01 / И.Б. Русакова. –
Москва, 2007. – 202 с. 10. Ципинова Л.Х. Образная составляющая концепта
“счастье” в русской, английской и кабардинской языковой картинах мир /
Л.Х. Ципинова // Вестник Адыгейского гос. ун-та. – 2008. – Вып. 3 (31). –
С. 53–58. 11. Polley C. The semantic structure of gross national happiness :
A view from conceptual metaphor theory / C. Polley // Gross national
happiness : Practice and measurement. / K. Dasho Ura, D. Penjore. – Thimphu,
Bhutan : Centre for Bhutan Studies. – P. 228–238. 12. Stefanowitsch A.
HAPPINESS in English and German : A metaphorical-pattern analysis /
A. Stefanowitsch // Language, culture, and mind / Achard M., Kemmer S. –
Stanford, 2004. – P. 137–149.
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Дудоладова О.В., Шамаєва Ю.Ю. (Харків)

Не потребує доказів той факт, що вивчення іноземної мови
невідривно пов’язано із знайомством з культурою країни, мова якої
вивчається, з особливостями побуту і менталітету її громадян.
Автентичні тексти репрезентують знання, соціальні цінності і норми,
спектр різноманітних вражень, накопичених людьми у процесі
практичної та когнітивної діяльності. Ці знання (з області науки і техніки,
мистецтва та літератури, ідеології та політики, як і знання побутового
характеру) необхідні індивіду для участі у суспільному житті, для
цілеспрямованої соціальної діяльності разом з іншими людьми. Саме
через це, суттєвим є часто ігнороване спеціалістами з методики
викладання різних дисциплін та самими викладачами питання про те,
наскільки точно сприймає та інтерпретує студент смислову інформацію,
що знаходиться в текстах усного та письмового мовлення, чи увійдуть
отримані знання в картину світу у свідомості індивіда, чи залишаться
уривками розрізнених відомостей, отриманих на різних етапах навчання.
Як комунікативне уміння та засіб спілкування читання іноземною

мовою є важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш
розповсюдженим способом іншомовної комунікації. Уміння читати дає
можливість студентам у своїй подальшій роботі користуватися
літературою іноземною мовою для пошуку інформації, задоволення
своїх читацьких чи творчих інтересів, а також удосконалення навичок
усного та писемного мовлення.
Раціонально побудована система навчання читання іноземною

мовою допомагає розв’язати практичні, загальноосвітні, розвиваючі та
виховні завдання. Так, читання іншомовних текстів розвиває мислення,
допомагає усвідомити особливості структури конкретної іноземної
мови, а також глибше зрозуміти особливості рідної мови. Інформація,
яку отримує студент у процесі читання, розвиває його світогляд,
збагачує знання про історію, географію, політико-суспільний устрій,
економіку, культуру, літературу країни, мову якої він вивчає. Розумова
робота, пов’язана з проникненням у зміст тексту, розвиває навички
самостійної  роботи,  мовну здогадку, формує такі  якості,  як
працелюбність, наполегливість, інтерес до вивчення іноземної мови
тощо. На думку В. Сафонової, читання іншомовних художніх творів
майбутніми вчителями іноземної мови сприяє формуванню особистості
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студента як культурного посередника в ситуаціях міжкультурного
спілкування, як суб’єкта діалогу культур [1].
Традиційно поняття міжкультурної комунікативної компетенції

студента  пов’язується з умінням переборювати культурну
інтерференцію на рівні слів і словосполук, що потребує наявності у
студента широкої соціокультурної компетенції, здатності розуміти та
інтерпретувати стереотипи мислення іншої національної єдності,
особливості логіки “чужої” культури, відображені у когнітивних моделях
цієї культури (ціннісні орієнтації, норми і ролі соціальної поведінки та
припустимі відхилення від них, сприйняття часу і простору і т.д.).
Отже, важливе місце в процесі навчання читанню займає підготовка

та організація самостійної роботи над аспектом “домашнє читання”,
яке є обов’язковим для кожного студента, здійснюється на основі
адаптованих художніх текстів. Немає сумніву в тому, що від чіткої
організації домашнього читання та його контролю залежить
ефективність подальшого формування цього важливого уміння, інтерес
студентів до оволодіння іноземною мовою. Саме тому ми розробили
комплекс навчально-методичних посібників з домашнього читання,
побудованих на основі автентичних текстів, рекомендованих робочою
програмою з англійської мови для студентів заочної форми навчання,
який дозволяє покращити засвоєння як лексичних, так і граматичних
іншомовних одиниць.

Література
1. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте
диалога культур и цивилизаций / В.В. Сафонова. – Воронеж : Истоки,
1996. – 127 с.

РЕЛЕВАНТНОСТЬ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Ейгер Г.В. (Гамельн)
Под релевантностью (Рл) понимается (вне)ситуационная связь между

разными (но схожими по определенным параметрам) вещами,
свойствами и отношениями, которая рассматривается коммуникантами
как существенная или несущественная. Такое понимание релевантности
не связано с понятием релевантности в релевантной логике. В философии
Рл связана с такими оппозициями, как “сущность – явление”, “часть –
целое” и др., в психологии – с понятиями фигуры и фона, с изучением
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определения человеком существенных признаков, в синергетике –
с проблемой малых воздействий, которые по достижению определенного
порога вызывают изменения целой системы.
В лингвистике Рл является прагматической категорией и касается

таких оппозиций, как “новое – данное”, “известное – неизвестное”,
“передний план – задний план”, “центр – периферия” (как в анализе
значения слова, так и при полевом подходе), а также при изучении
принципов приоритета  коммуникативных максим  (поскольку
соблюдение всех маким во многих случаях оказывается затруднительным
или вообще невозможным).
Рл представляет собой “игру” в паре “Рл – Нрл”: представление Рл

как Нрл и наоборот, смещение в ранге релевантностей, включение Рл в
описание нерелевантного, когда Рл теряется в описании – маскировка
релевантного под нерелевантное, неразличение коворящим Рл и Нрл,
выделение Рл из списка и т.п.
Рл обнаруживается в художественной литературе, фольклоре,

фразеологии – т.е. представлена в текстах достаточно широко. Рл нередко
выступает как средство комического.
В одном из рассказов О. Генри существенное, релевантное

“прячется” в подробностях: в монологе героини несколько раз невзначай
появляется фраза Вы не помните, не заходил ли сюда такой интересный
молодой художник? Затем выясняется, что весь монолог – предлог,
чтобы получить ответ на этот вопрос. В итоге молодой человек
появляется, и рассказ заканчивается свадьбой.
Возможно и другое распределение позиций, например, в шуточном

фольклорном вопросе: Какой Римский герой ходил вверх головой?
Несущественное находится в начале фразы. В начале может находиться
и релевантное, но распознать его мешают последующие части текста,
выступающие “шумом”: Предположим, что Вы капитан судна… Далее
следуют разные сведения о судне, его движении, метеорологических
условиях. В конце вопрос: Сколько лет капитану судна? В некоторых
тестах выбора определенное множество неправильных ответов тоже
служит отвлекающим фактором.
Использование Рл как стилистического средства обнаруживается

в крылатых фразах (что свидетельствует об устойчивости приема):
Выиграл ферзя. Пустячок, а приятно. Комический эффект построен
на том, что релевантное представляется как нерелевантное. Ярким
примером этого приема является песня “Прекрасная маркиза”,
где рефрен прямо указывает на релевантность событий. Описание
событий движется от менее релевантного к более релевантному,
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где последующее является следствием предыдущего. Этот вид игры
с релевантным можно назвать “багателлизацией” (от ит. bagatella –
‘мелочь’, ‘незначительное’).
На использовании приема Рл основаны многие анекдоты, в которых

имплицитно содержится критика нарушения максимы релевантности: –
Почему не было торжественного залпа? – Тому есть 100 причин.
Первая – не было пороха… – К черту все остальные!
В детективах одним из излюбленных приемов является выдвижение

“кандидатов в преступники”, анализ предполагаемых улик, исключение
их из рассмотрения, выдвижение новых улик и т.д. до определения
подлинно релевантных и, как правило, наименее очевидных. Иногда
такой список задается ситуацией, и задача читателя – сократить его до
релевантных пунктов.
Дальнейшее исследование может касаться поиска и изучения других

видов Рл, определения роли Рл в пословицах, а также в других
письменных и устных речевых жанрах. В более широком плане было
бы важно установить, какой эвристический интерес представляет Рл
как предмет прагматических исследований,  охватывающих
перечисленные лингвистические проблемы.

CORPUS-BASED ANALYSIS
OF DE-ADJECTIVAL INSERTS

AND EVALUATIVE ADJECTIVES
IN BRITISH ENGLISH CONVERSATIONS

Yegorova M.A. (Voronezh)
The objective of the present study is to determine the degree of

pragmaticalization of evaluative adjectives in British English conversations.
Pragmaticalization is a separate kind of language change that is

distinguished along with grammaticalization and lexicalization [3]. With
regard to adjectives, it involves a shift from “objective” to “subjective”
and from “subjective” to even more “subjective” meaning as well as a shift
from the “modifying” to the “interactional” discourse function [2]. The
highest level of pragmaticalization is the stage when an adjective undergoes
decategorisation, and moves to the class of “inserts”, a new word superclass
distinguished by Biber et al. [4]. Several English adjectives are believed to
have reached this stage of pragmaticalization, and to have split up into
homonyms: adjective vs. de-adjectival insert. Two of them, namely good
and right, are discussed in [1] and [3] respectively. This study focuses on
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positive evaluative adjectives with the meaning “(very) good”, including
such items as great, lovely, wonderful, excellent, terrific. The degree of
their pragmaticalization was determined by means of a corpus-based analysis
of the British conversational component of the Longman Grammar of Spoken
and Written English corpus. A set of 36 adjectives was analyzed using
tailor-made software developed by D. Biber, who supervised this research
project. The software allows for manual coding of meanings/functions of
the tokens under consideration so that their typically adjectival use could
be distinguished from the cases where they are used in conversations as
discourse markers or minimal responses serving purely pragmatic functions
on their own or as part of conversational formulas, or “routines” (e.g.,
That’s great).

The quantitative analyses of the data indicate that despite certain
similarities in meaning and use, the individual members in the set are, in
fact, characterized by different degrees of pragmaticalization. Although
all of the items are still used more as adjectives proper, the ratio between
their adjectival and pragmaticalized use significantly varies across the set.
Thus, counts suggest that super (67,39% vs. 32,61%) is far more often used
with a pragmatic function than superb (89,66% vs. 10,34%), the percentages
indicating their adjectival vs. pragmaticalized use respectively.

Striking differences are discovered in the distribution of great and lovely,
which are the two most frequently used tokens in the set: whereas great is
used with very general pragmatic meanings on a scale that is comparable to
that of other highly pragmaticalized adjectives (e.g., right), lovely, by
contrast, in a vast majority of cases (80% of all the hits), is used with
typically adjectival meanings [5].

More than half of the items in the set (56%, or 20 out of 36) either have
a very low score on the pragmaticalization scale (e.g. fantastic) or are not
found in pragmatic functions at all (e.g. amazing, unbelievable, incredible,
extraordinary, phenomenal).

References
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ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПТА “ХРОНОТОП”
В АНГЛИЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА

Емельянова Л. Л. (Одесса)
Осуществляемая средствами языка концептуализация окружающего

мира является специфичной для каждого отдельного социума. Поэтому
изучение способов членения действительности на примере концепта
“хронотоп” составляет одну из самых интересных сторон исследований
лингвокогнитивной науки. Столь сложная категория, как хронотоп, чья
сущность и специфика в ходе развития человеческой цивилизации
непрерывно обогащается и уточняется новыми исследованиями,
в  лингвистике,  и в  других науках имеет далеко не полное
и исчерпывающее описание и объяснение. Изучение языкового
выражения статических пространственных и временных отношений
полностью не осуществлено ни для одного языка. Перспективными
являются исследовния, содержащие детальное описание как отдельных
участов семантической карты пространства и времени, так и их
языкового выражения в русле когнитивистики, психолингвистического
восприятия и национально-культурного отражения.
Не подвергая сомнению приоритетность зрительного восприятии

пространственных и временных реалий над другими видами
восприятия, необходимо указать, что оно еще ощущается и другими
средствами. Пространственные и временные концепты, будучи
врожденными, первыми получают свои частные обозначения. Хотя
психически пространство и время переживается всеми людьми
одинаково, их языковая репрезентация может значительно отличаться
от языка к языку, так как одну и ту же действительность язык категоризует
по-разному. Хронотоп является одним из основных специфических
свойств реальности наряду с симметрией (асимметрией), формой,
размером и границами.  В своём исследовании хронотоп мы
рассматриваем как относительную ориентацию определенного объекта
в пространстве и времени. Его можно определить только относительно
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других объектов и событий, с которыми он граничит или находится в
определённом соотношении.
В задачи исследования входило проанализировать существующие

подходы к изучению лингвокультурных представлений о концепте
“хронотоп”, так как именно этот концепт оказывает особое воздействие
на мышление и способы восприятия мира человеком; выявить
особенности концептуализации место- и времянахождения объекта,
его относительность в системе пространственных и временных
координат. Сложность репрезентации данного концепта определяется
его антропоцентричным характером – одновремнной кординацией трёх
концептуализируемых осей – человека со временем и пространством,
а также сложной иерархией хронотопических измерений и отношений
между подчинёнными концептами.  Выделение и описание
параметрических признаков исследуемих подконцептов и выражения
специфики их соотнесённости в языке позволило разработать структуру
целого концепта; выявить и систематизировать разноуровневые
средства его вербализации.
В результате проведенного исследования доказано, что описание

хронотопических подконцептов в их единстве и соотнесении в пределах
наивной картины мира зависит от положения наблюдателя, степени
его удаленности от объекта или сообытия, обзорности пространства
и охвата временного периода. Структура концепта “хронотоп”
базируется на  параметрических признаках вертикальности,
горизонтальности, близости, отдаленности,  повсеместности/
повседневности, противоположности, а его вербализация определяется
многоуровневой иерархией языковых единиц: локативных
и хронологических семантических предикатоа, дейктические единиц,
параметрических прилагательных, фразеологизмов и паремий.
В структуре концепта “хронотоп” чётко выделяется понятийная,
образная и оценочная составляющие, которые эксплицируются
соответственно параметрическими признаками, пространственными
и временными метаформи, фразеологическими единицами и паре-
миями. Национально-культурная специфика анализируемого концепта,
манифестируемая в  лексической сочетаемости локативов
и хрономонимов, в статусной маркированности местонахождения и
времяположения объекта, проявляется в отношении к большей или
меньшей степени чёткости разграничения различных типов хронотопа:
близкого, отдаленного, внутреннего и внешнего
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДОМЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ

БАРАКА ОБАМЫ
Еременко А.А. (Харьков)

Современные политики широко используют когнитивные
метафорические выражения в своих публичных выступлениях, таким
образом, президентский дискурс, буквально пронизан значимыми для
электората концептами и метафорами. В президентском дискурсе
находит выражение объективная действительность в виде основных идей
своего времени, что позволяет описать ментальный мир социума
в определенный исторический период [1, с. 174].
Так, в предвыборном дискурсе Б. Обамы большое внимание

изначально уделено вопросам медицины и здравоохранения, которые
выходят на первый план во второй период его президенства. Здоровье
граждан США напрямую зависит от политики государства, а президент
США, в свою очередь, уделяет должное внимание этому аспекту.
По нашим данным анализа дискурса Обамы, домен ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
в его картине мира структурирован также концептом МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВКА /  HEALTH INSURANCE, ПРОГРАММА
МЕДСТРАХОВАНИЯ / MEDICARE, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ и др.
В президентском дискурсе Б. Обамы домен ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
актуализируется в основном структурными и онтологическими
когнитивными метафорами. По области-источнику структурные
метафоры ЗДРАВООХРАНЕНИЯ можно сгруппировать в модели
метафоры ЦЕННЫХ БУМАГ, МЯЧА; а среди онтологических метафор
выделить группы ПРЕДМЕТ / ОБЪЕКТ, ЖИВОЕ СУЩЕСТВО.
Модель ЦЕННЫХ БУМАГ основана на аналогии областей

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и ЭКОНОМИКИ: подобно ваучеру концепт
MEDICARE мыслится как разновидность ЦЕННЫХ БУМАГ. В примере
(1) Б. Обама говорит о том, что он собирается предотвратить
превращения здравоохранения в систему, дающюю возможность
богатым слоям населения экономить на уплате налогов:

(1) And I will not turn Medicare into a voucher….
В следующей модели ЗДРАВООХРАНЕНИЕ подобно МЯЧУ,

который можно откатить назад, а если этого не делать, то нация сможет
наоборот продвинуться вперед (пример 2):

(2) I don’t think rolling back health care …. is a good idea.
В группе онтологических метафор ЗДРАВООХРАНЕНИЕ чаще всего

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

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


113

предстает как СУЩНОСТЬ, которую можно укрепить (3), придать сил
или сделать умнее (сделать более толковым) (4), добавить несколько лет
жизни (5) либо наоборот ослабить (6):

(3) And we’re going to reform and strengthen Medicare for the long
haul, but we do it by reducing the cost of health care,(4) by making the
health care system smarter so that instead of five tests you get one test.

 (5) We’ve added years to the life of Medicare.
 6) … over time a voucher system will weaken Medicare as we know it.
Таким образом, выделенные различные группы структурных

и онтологических когнитивных метафор в политическом дискурсе
Барака Обамы свидетельствуют, о том, что домен ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
и составляющие его концепты играют важную роль в построении
картины мира среднестатистического американца, а их различные
номинации создают достаточно высокую номинативную плотность
анализируемых концептов, что есть свидетельством их важности
для картины мира Барака  Обамы. Тем  самым  открываются
перспективы для дальнейших исследований политического дискурса
как в когнитивном, так и в коммуникативном ракурсе.

Литература
1. Гаврилова М.В. Когнитивные и риторические основы президентской
речи (на материале выступлений В.В. Путина и Б.Н. Ельцина) /
М.В. Гаврилова – СПб. : Филол. фак-т СПбГУ, 2004. – 296 с.

АКТУАЛІЗАЦІЯ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ

У СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ МОВІ
Ємчура Н.Р. (Львів)

Серед процесів, що характеризують розвиток чеського лексикону кінця
ХХ – початку ХХІ століття, особливе місце займає актуалізація лексичних
одиниць. Цей процес пов’язаний із переходом певних реалій і понять із
політичної, адміністративної, юридичної, економічної та інших сфер з
периферії до ядра суспільного життя. У зв’язку з цим відроджується та
повертається до активного вжитку лексика, яка використовується для їх
позначення. Чеська дослідниця А. Рангелова зазначає, що такий
інноваційний процес має характер функціональної переоцінки [1, с. 176],
що проявляється у функціональній активності лексичних засобів,
розширенні сфери вживання, зміні позиції слів у лексико-семантичній
системі (периферія → ядро, пасивна → активна лексика).
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Внаслідок впливу різних позамовних чинників окремі слова
та вирази, які широко вживалися чеськими мовцями, відійшли на
периферію лексичної системи, були витіснені іншими лексемами. Після
повалення комуністичного режиму у 1989 році чимало таких одиниць
повернулися до ядра словникового складу, почали активно вживатися
у лінгвальній практиці носіїв та у мові чеських мас-медіа.
До пласту відродженої лексики, головним чином, належать слова

з галузі державного управління, адміністративної сфери, економіки
та громадського життя. Інтенсивність їхнього функціонування пов’язана
із тенденцією, яка була характерною для лексичної системи чеської мови
після Оксамитової революції. Одним із виявів мовної політики стало
“намагання оновити офіційний лексикон” та “повернути до нього
найменування, які були з офіційної термінології витіснені” [1, с. 176],
наприклад, hasič (замість požárník), obecnií úrad (замість národní
výbor).
У результаті процесу ревіталізації до широкого вжитку повернулися

слова на позначення адміністративних та виборних посад, назви осіб за
приналежністю до певної установи, за місцем роботи (bankér, hasič,
hejtman, guvernér, kanclér, policista, primátor, prednosta radní, starosta),
назви органів самоврядування (magistrát, radnice, mestská rada, mestský
úrad, mestské zastupitelstvo, obecní rada, obecní úrad, obecní
zastupitelstvo), назви установ та організацій (policie, kampelička,
živnost), інші найменування понять та реалій, пов’язаних зі змінами у
суспільно-політичному та економічному житті Чеської Республіки у
90-их роках ХХ – на початку ХХІ століття (lustrace, obec, Parlament,
statutární mesto).
У процесі актуалізації лексики функціонально-маркованої

переоцінки зазнають слова, які у словниках позначалися як рідковживані,
застарілі: magistrát, radní, starosta, zastupitelstvo. Відродження
у сучасній чеській мовній практиці деяких лексем пов’язане з тим, що
поняття, які вони позначають, набувають статусу нормативно-правових
та закріплюються у законодавстві: mestys, obec, obecní rada, obecní úrad,
obecní volby, obecní zástupitelstvo. Окрім лексичних одиниць, які
актуалізувалися у чеській лексико-семантичній системі з первинним
значенням, у мовній практиці функціонують лексеми, які паралельно з
процесом відродження зазнали семантичних трансформацій та набули
нового значення (hejtman, kanclér). Спостереження над уживанням
актуалізованих лексичних одиниць у мові чеських ЗМІ та Чеському
національному корпусі засвідчили не тільки їх функціональну, але і
словотвірну активність: kampelička – kampeličkár, kampeličkový,
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šššškampeličník, exkampeličkár, kanclér – kanclérka, kanclérování.
Динамічні  процеси у словниковому складі  чеської  мови

супроводжуються функціональною активністю та стилістичною
трансформацією лексичних одиниць.

Література
1. Rangelova A. Neosémantizmy a neosémantizační procesy / A. Rangelova //
Neologizmy v dnešní češtine. – Praha : ÚJČ AV ČR, 2005. – S. 159–179.

КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ

У ФОЛЬКЛОРНОМУ ДИСКУРСІ
Єсипович К.П. (Київ)

Фольклор як відображення менталітету народу досліджувався
у працях С.Г. Воркачева, І.А. Стєрніна, Е.І. Шейгал та ін. Увагу дослідників
було зосереджено на моделюванні концепту як ментальної проекції
фрагмента навколишнього світу в людській свідомості, яке отримало
вербальне втілення. При цьому особливості фольклорного дискурсу та
фольклорного жанру здебільшого залишалися поза увагою.
Останнім часом в сучасних дослідженнях зроблено акцент на описі

особливостей концептуалізації дійсності в різних дискурсах як
інформаційно-когнітивних системах. Дискурс і жанр – категорії, які
знаходяться у амбівалентних відносинах: будь-який дискурс отримує
експлікацію в жанрах, а жанр не може існувати поза межами дискурсу.
Сучасна лінгвістика прийшла до осмислення необхідності враховувати
жанрові особливості дискурсу оскільки на думку А. Вєжбіцької мовні
жанри є одним з найкращих “ключів до культури даного суспільства”
[1, с. 128].
Проблема жанрового моделювання світу, яка знайшла своє

відображення в наукових розвідках фольклористичного напрямку
(В.П. Анікін, О.Б. Лєбєдєва, Б.В. Томашевський), останнім часом
активно досліджується й мовознавцями [2].
Жанровий підхід до вивчення фольклору обумовлений специфікою

самого об’єкту дослідження. Фольклорна картина світу є сукупністю
жанрових варіантів картин світу, тому когнітивний аспект дослідження
фольклорного дискурсу полягає у вивченні його жанрових моделей.
Пропонуючи певний ракурс сприйняття світу, фольклор формує

особливу модель інтерпретації життєвих подій. У когнітивно-
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дискурсивному аспекті фольклорний жанр інтерпретується нами
як когнітивно-комунікативна модель, яка має особливий предмет
відображення, спосіб опису та особливості його дискурсивної реалізації.
В жанровій моделі виділяють змістовний та формальний аспекти.
Змістова частина моделі включає фреймові структури представлення
фольклорного концепту в жанрі. Формальна сторона жанрової моделі
несе в собі засоби репрезентації змісту, його мовне втілення в естетично
значущих текстових елементах, в способах функціонування таких текстів.
Кожний фольклорний жанр представляє певне знання, особливий

спосіб його структурування і передбачає власну інтерпретацію світу,
обумовлену його естетичними та комунікативними настановами.
Моделювання картини світу, зафіксованому в фольклорному тексті
певного жанру, дозволяє виявити жанрові концепти-домінанти та
способи їх мовного втілення.
Дослідження французького фольклорного дискурсу в когнітивному

аспекті передбачає такі напрямки наукової розвідки як реконструкція
фольклорних концептів, виявлення когнітивних моделей з подальшою
побудовою когнітивної карти дискурсу.
Методика концептуального аналізу залежить від способів

структурування концептів. Моделювання концепту можна здійснювати
різними способами, в тому числі з опорою на концепцію фреймової
організації знання, тобто через виявлення характерних структур знання,
які отримали текстове втілення або через виявлення пропозиційних
моделей.
У мові фольклору за допомогою використання пропозиційного та

фреймового аналізів відбувається осмислення абстрактних буттєвих
речей через опис обмеженої кількості буттєвих ситуацій. Пропозиційні
утворення є структурованими послідовностями в ментальному
лексиконі. Ментальна модель, яка поєднує ці два глобальних підходи
в  дослідженні  дискурсу, репрезентуватиме когнітивну карту
фольклорного тексту.

Література
1. Вежбицкая А. Речевые жанры / А. Вежбцкая // Жанры речи. – Вып. 1. –
Саратов, 1997. – С. 118–156. 2. Эмер Ю. А. Современный песенный
фольклор: когниции и дискурсы / Ю.А. Эмер. – Томск : Изд-во Том. ун-та,
2011. – 266 с.
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МОДАЛЬНЕ СЛОВО
ЯК ЧАСТИНА МОВИ
Жерліцина Ю.В. (Харків)

В умовах поглиблення антропоцентричного вектору лінгвістики
сучасні дослідження граматики природних мов зосереджуються на
когнітивно-семантичних і прагматичних аспектах використання окремих
частин мови. Зокрема, невирішеним у германістиці залишається
частиномовний статус так званих модальних слів.
Частиномовний статус модальних слів розглядається у лінгвістиці

як дилема включення їх у состав уже існуючих класів слів або
виокремлення у якісно новий самостійний частиномовний розряд.
Засоби вираження модальності у речення виокремлюються у такий

спосіб: інтонаційні (екстралінгвальний спосіб описання відношення до
дійсності), граматичні (вживання різних часових форм та способів),
лексичні (здебільшого відіменникові слова, що несуть емоційне,
морально-етичне або емоційно-вольове навантаження, прикметники
та прислівники, які виражають ставлення) [1, с. 58–64]. Особлива увага
відводиться вставним словам, які мають надзвичайно велике коло
можливостей побудови конструкцій (“синтагм”) з ними для введення
у речення [1, с. 70]. Виокремлюються такі найістотніші лексико-
граматичні ознаки модальних слів:

1) щільний зв’язок модальних слів із прислівниками [1, с. 77];
2) функціональне наближення до вставних синтагм [там само];

модальні слова спроможні замінюватися на вставні речення: Er hat den
Zug vermutlich nicht erreicht = Er hat den Zug – wie ich vermute (so
vermute ich) – nicht erreicht) [2, c. 501–508];

3) модальні слова можуть стати ядром висловлювання, переважно
у діалогічному мовленні [1, с. 81]; вони можуть бути вживані як відповідь
на загальне питання, на відміну від модальних прислівників та часток
(Er kommt vermutlich. Kommt er? Vermutlich. і Er kommt pünktlich. Kommt
er? *Pünktlich) [2, c. 501–508];

4) функції модальних слів споріднені з функціями дієслівного
способу: вони відносяться до цілого висловлювання [1, с. 81] та
мисляться поза структурою речення, не є його частиною, тому що
пов’язані не з конкретним словом, а мають відношення до всього
речення [2, c. 501–508].
З огляду на функціонування модальних слів у мовній системі

як окремої частини мови, ми вважаємо доцільним розглядати
цю досліджувану групу слів у якості самостійної категорії. Сказане
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дозволяє надати таке визначення модального слова як частини мови:
це такий лексико-граматичний розряд слів, який передає суб’єктивне
емоційно-вольове ставлення мовця до дійсності та при схожості
синтаксичних функцій з прислівником відрізняється відокремленим
статусом у комунікативно-граматичній структурі речення.
Таким  чином ,  за  своїми граматичними,  лексичними й

комунікативними властивостями модальні слова претендують на
самостійне існування у частиномовній системі  та  мають
відокремлюватись від прислівників.

Література
1. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском
языке / В.В. Виноградов // Труды Ин-та русского языка. – М., 1950. – Т.
2. – С. 53–87. 2. Helbig G. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht / G. Helbig, J. Buscha. – 17. Aufl. – Leipzig; Berlin;
München : Langenscheidt, 1991. – 732 S.

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ
ЕКОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Жихарєва О.О. (Київ)
Кожна історична епоха, починаючи з архаїчної, зробила значний

внесок у становлення і розвиток екологічного дискурсу. Виникнення
екологічної думки бере початок ще за сивої давнини. В архаїчну епоху
людина повинна була пізнавати рослини, вчитися доглядати за ними,
вивчати спосіб життя тварин задля виживання і, звісно, отримувала
примітивні знання про навколишній світ.  Першою формою
відображення дійсності, що містила екологічний компонент, була
міфологічна картина світу, яка регулювала спосіб життя людей, стосунки
між ними і навколишнім світом. Залежність людини і її життя від природи
проявлялася у формуванні свідомості давньої людини через різноманітні
язичницькі вірування, міфологічні уявлення, різні релігійні форми.
Зародки екологічного дискурсу пов’язані з інформацією, яка міститься
“в міфах і фольклорі й передана сучасній людині через покоління”
і сприяла формуванню у “своєрідний каркас відомостей про найістотніші
способи стосунків людей з природою та між собою” [1, с. 31].
В Античності наукове осмислення речей і явищ змінює світоглядні

установки щодо місця людини у природі, і головним питанням філософії
стає взаємодія людини і природи. На цьому етапі античні філософи,
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зокрема Парменід, вже бачили в мові потенціал здійснювати негативний
вплив на наше мислення щодо природи світу. Цицерон і Квінтіліан –
автори терміну “влада мови” тлумачили його як вплив говоріння через
риторику [5, c. 30–31].
У Середні віки становлення і панування християнства змінює

світоглядні установки античного світу. Релігійне світобачення, що
панувало, відбилося і на екологічній свідомості того часу. Інтерес до
вивчення природи зменшується, природа тлумачиться як посередник
між божеством і людьми, виходячи з тріади: Бог – людина – природа.
Християнську трійцю складають особи, а “особистісна діяльність
спрямовує людину не на споглядання, а спонукає її до діяльності
з утвердження себе у цьому світі” [1, с. 41]. Умови існування організмів
у середовищі розумілися як втілення волі Божої, і якщо порушувалася
гармонія між людиною і природою, це трактувалося як господарювання
злого духу [4, c. 15]. Подібні ідеї стосувалися і мови з огляду на її вплив
на світ.
Екологічний погляд на явища природи почав складатися з кінця

XVIII ст. Оскільки в екологічній свідомості Нового часу взаємодія
з природою набуває абсолютно прагматичного характеру завдяки
відчуженості людини від природи, це призвело до появи
антропоцентричної екологічної свідомості, що продовжує домінувати
на сучасному етапі [2, с. 201]. У цей період не тільки в екології, а й у
лінгвістиці формується погляд на мову як систему, але сама природа
досліджується значно менше, оскільки в центрі уваги опиняється людина.
Екологічні ідеї формуються системно починаючи з Новітнього часу.

Розвиток науково-технічного прогресу змушує людство замислитися
над своїм ставленням до природи і зрозуміти, що людина є її складником.
Таким чином, екологічні ідеї починають укорінюватися й у мові,
формуючи лінгвістичне підґрунтя для розбудови екологічного дискурсу.
Сучасний етап, що характеризується “екологізацією” науки [3,

с. 27], має безпосереднє відношення до поширення екологічного
дискурсу у його різноманітних різновидах (медійний, науковий,
художній, біблійний), впливаючи на всі сфери людської діяльності та
сприяючи формуванню цілісного екологічного світогляду.
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CASES OF HOMONYMY
IN TECHNICAL TEXTS

Zhosan D.K., Dushkova A.M. (Tiraspol)
The word homonyms (“same” + “names”) is, strictly speaking, either

a synonym for homophones or a name for words that are at once
homophones and homographs – alike in both spelling and pronunciation.
As a practical matter, however, the terms homophone, homograph and
homonym are often distinguished from one another by the contexts in
which they are found [1]. Homophone and homograph – the first focused
on sound and the second on spelling – appear primarily in technical
writing, texts, where fine distinctions are important: e.g. lead – свинец,
lead – вести; for engineers – для инженеров; four engineers – четыре
инженера. The more familiar word homonym heard in class from early
grades on, has become an all-inclusive term that describes not only words
that are both homophonic and homographic, but words that are either
one or the other. Such terms we can find in technical texts and these
words students confuse with relative words and word-combinations:
nut – гайка and nut – орех, plate – пластичный; plate – тарелка;
torch – карманный фонарик and torch – горелка. But when a future
engineer translates the text which is included such words, he can come to
some difficulties. Translation of homonym is understood from the context:
“Net of intrigues knotted in interesting plot”. – “Паутина интриг
завязалась узлом в интересный сюжет”. Word “plot” often is used in
the texts of technical character, e.g. “On the plot we can see difference
between two rates of loading”. – “На графике мы можем увидеть
разницу между двумя скоростями загрузки”. In common parlance,
then, words that sound alike, look alike, or both, can be called homonyms,
e. g.: steel – сталь, still – дистиллировать, still – все еще, до тех пор.

In the sentence: “At high rotational speed start these motors enable
two cold starts running or one hot start”[2]. – “При пуске на большей
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частоте вращения двигатели допускают два пуска подряд из
холодного или один пуск из горячего состояния”. The word complex
[sta:t] has two different meanings: in first case – пуск, in the second case –
состояние. The difference may be confined to the use of a capital letter as
in polish and Polish, in the following example:

Engineers polish the specimens every week.
These machine-tools are Polish.
The words polish and Polish are capitonyms.
Capitonyms are words that share the same spelling but have different

meanings when capitalized (and may or may not have different
pronunciations): in first case – polish means полировать, шлифовать;
the second – Polish means польский.

In some cases we can meet several homophones in sentences: Steel is
being treated still. Four engineers elaborated the handbook for
engineers [3].

The sons raise meat – The sun’s rays meet. To understand these one
needs a wider context. If you hear the second in the course of a lecture in
optics, you will understand it without thinking of the possibility of the first.

In general, homonymy is intentionally sought to provoke positive,
negative or awkward connotations. Concerning the selection of initials,
homonymy with shortened words serves the purpose of manipulation.

Studying homonyms in typical phrases in which they are used will help
you to distinguish one homonym from another when you hear them.

Many other homonyms occur when verbs, nouns, and pronouns are
used in their forms showing person, number, or tense. Word order and
meaning help us to distinguish between such homonyms aurally, e.g.: He
knew it. The engineer bought new handbook.

Thus, even according to the most restrictive definitions, various pairs
of sounds and meanings we can understand from the context.
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СЛОЖНО-ПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ СЛЕДСТВИЯ

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Жук В.А. (Одесса)

Английские сложноподчиненные предложения, выражающие
причинно-следственные отношения, представляют собой два типа
предложений с автосемантичными придаточными причины
и следствия. В качестве грамматических показателей связи частей
указанных предложений выступают причинные и следственные союзы.
Союзные слова рассматриваемые СПП не обслуживают.
В СПП с придаточными причины могут быть выражены два типа

значений причинной обусловленности: собственно-причинное
и причинно-аргументирующее. Грамматическими показателями связи
частей предложений с собственно-причинным значением могут
выступать все причинные союзы, а в причинно-аргументирующих –
лишь некоторая их часть. В отличие от богатого арсенала причинных
союзов, обслуживающих СПП с придаточными причины, в английском
языке существует лишь два следственных союза, употребляемых в СПП
с придаточными следствия. В предложениях с придаточными причины,
выражающими собственно-причинное значение, употребляются
лексические квалификаторы, определяющие характер причины. Они
образуют две оппозиции: 1) противопоставление реальной причины
причине предполагаемой; 2) противопоставление единственной
(и истинной) причины множеству причин.  В причинно-
аргументирующих предложениях употребляются только
квалификаторы со значением уверенности/неуверенности говорящего
в правильности собственного вывода. СПП с придаточными следствия
допускают употребление только квалификаторов  истинности
сообщаемого, с помощью которых говорящий оценивает либо
возможность установления причинно-следственной связи между двумя
называемыми фактами, либо обоснованность своего вывода. Как
в СПП с придаточными причины, выражающими собственно-
причинное значение, так и в СПП с придаточными следствия, глаголы
чаще всего употребляются в изъявительном  наклонении.
Сослагательное наклонение характерно только для собственно-
причинных предложений, в которых причина осложняется наличием
условия. Опосредованная реальная модальность возможности
и необходимости в указанных СПП – явление также достаточно
частотное. В причинно-аргументирующих предложениях набор
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сочетаний модальных планов частей ограничен: объективная реальная
модальность ~ объективная реальная модальность; непосредственная
реальная модальность ~ опосредованная реальная модальность
возможности/необходимости.
Порядок следования частей СПП с придаточными причины,

выражающими собственно-причинное значение, зависит от союза
в их составе: одни союзы допускают как пре-, так и интер-, и постпозицию
придаточной части, тогда как другие разрешают лишь ее интер- или
постпозицию. В причинно-аргументирующих, а также в СПП
с придаточными следствия придаточная часть всегда следует за главной.
В собственно-причинных предложениях функцию темы, как правило,
выполняет препозитивная часть (вне зависимости от того, главное это
предложение или придаточное), а ремы – постпозитивная часть.
Впрочем, в некоторых случаях тема-рематическое распределение
информации зависит от союзной скрепы (так, союзы as и since могут
вводить придаточное,  содержащее уже известную адресату
информацию, и тогда независимо от положения придаточного
в предложении оно будет выполнять функцию темы). В причинно-
аргументирующих предложениях тему всегда составляет
постпозитивное придаточное. В СПП с придаточными следствия
тематическую нагрузку несет главная часть, содержащая информацию
о причине.

ТИПИ ЛІТОТИ
Жуковська К.В. (Київ)

Для виокремлення структури типів літоти перш за все потрібно
виділити базовий прошарок, тобто спільну характерну когнітивну
ознаку. І якщо розглядати літоту як логічний концепт, то базовим
прошарком або основою літоти буде ознака, якою А.В. Рудакова називає
мінімальний структурний компонент концепту, тому що він відображає
окрему його рису або ознаку [1, с. 52]. Таким чином ми отримаємо
основу для виділення цілісної структури, яка характеризуватиме літоту
з когнітивного погляду. Спільною ознакою усіх типів літоти є присутність
заперечення, яке проте може носити різноманітні відтінки, що
спонукають до класифікації літоти, враховуючи цю особливість.
Так, до першого типу належать висловлювання, що мають на меті

применшити значення предмету, події чи особи. За стилістичним
словником DUDEN, применшення позначає щось, що проявляється
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меншим, ніж є насправді [2, c. 759]. Тобто, мовець демонструє свою
позицію, зменшуючи її вагомість, порівняно з сьогоденням, а реципієнт
розуміє це з контексту, напр.: “Das ist kein Wunder”, sagt Michela
Marzano, selbst Philosophin” [6, c. 52]. Таким чином, подія, яка
відбулась, применшується мовцем як “не диво”, а щось буденне, не
варте особливої уваги.
До другого типу, – навпаки, ті, що перебільшують об’єктивний стан

речей. А перебільшеним є те, що зображене у “роздутому” вигляді,
широко [2, c. 721]. Такі висловлювання неточно зазначають позицію
мовця між помірною та максимально можливою, напр.:“Das alles ist
so weit nicht uninteressant, auch wenn Glattauer mit der Ich-Perspektive
besser zurechtkommt” [9, c. 100]. Мовець уживає “не нецікаво” з метою
наголосити на тому, що книга, про яку йдеться у замітці, варта уваги
читача. Літота тут виконує функцію пробудження інтересу.
До третього типу, – висловлювання, що містять заперечення, але

надають позитивної оцінки предмету чи ситуації. Позитивним є ствердне,
сприятливе повідомлення [4, c. 495], напр.: “Aber die ist ja nicht schlecht”
[8, c. 42]. Поєднання заперечення з негативним прислівником “погано”,
може надавати як прихованого негативного відтінку висловлюванню,
так і навпаки позитивного. Частка “ja” наголошує та підсилює
позитивний зміст повідомлення.
До четвертого типу, – літота з негативною оцінкою. За словником

значень, негативним є повідомлення, що містить відхилення; не дає
позитивного,  задовільного результату; неприємне,  невтішне
повідомлення [4, c. 462]. “Der Kapitalismus kann schlimme Dinge
anrichten, aber der Sozialismus war auch keine gute Wahl, wie die
Umweltschäden in der Sowjetunion gezeigt haben” [5, c. 132]. Негативне
значення “негарного вибору” уточнюється історичною довідкою, що
наводиться у реченні та надалі у статті.
П’ятий тип містить висловлювання, близькі до подвійного заперечення,

а літотичного значення йому надає лише контекст. У  такому
висловлюванні позиція мовця виражена точно та наголошує не на
негативному, а на позитивному, але не містить палітри для відбиття
позитивної позиції, як у третьому типі, напр.: “ein doch-nicht-kein-Mann,
der einfach nicht kein Mann sein kann” [7, c. 10]. У вірші йдеться про те,
що “не нечоловік” може проте бути “чоловіком”. Тобто чоловік, що
має багато недоліків все одно залишається біологічно чоловіком.
Шостий тип – літота, що потребує надання розширеного змісту

висловлювання або уточнення для розуміння контексту, тому що він
зрозумілий на рівні фрази або навіть цілого тексту, напр.: “Bei den
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Deutschen gab es keinerlei Unruhe” [3, c. 139]. Лише з контексту інтерв’ю
стає зрозумілим, що йдеться про спорт та змагання, а німецькі
вболівальники були впевненими в перемозі своєї команди, не дивлячись
на події, що мали б змусити їх засумніватись.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАЦИИ

Загревская В.С., Дубинская В.С. (Харьков)
В последнее время различные социальные сети являются

агрессивным ,  внедряющимся в  жизнь человека элементом
коммуникации. Преподаватели и учителя английского языка получили
интересную возможность перехода из создания синтетических ситуаций
и ролевых игр к реальному, правда, виртуальному общению. В связи
с этим, хочется отметить ряд проблем:

1. Управленческая: администрация ВУЗов и школ вынуждена
разрабатывать новые правила социальной политики своих учреждений,
согласно которым учителя должны иметь отдельные аккаунты для
частной жизни и профессиональной деятельности, причем студенты/
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учащиеся не могут быть в кругу общения на частной странице
преподавателя/учителя.

2. Проблема публичности: не каждая академическая группа/
школьный класс готовы делиться достижениями/ошибками в процессе
изучения языка. Соответственно, проблема закрытости группы
и доступа к паролю является слабым звеном, рассчитанным лишь на
порядочность всех участников данного сообщества.

3. Принципиальная позиция некоторых студентов/учащихся,
выраженная нежеланием принимать участие в какой-либо социальной
сети: может быть разрешена путем привлечения данного студента/
ученика к работе посредством электронной почты, SMS-переписки,
или, в конце концов, бумажной версии сдачи работ.

4. Защищенность сети: поскольку словосочетание “безопасный
интернет” является, к сожалению, оксюмороном в настоящее время,
то популярные сети, такие как facebook.com и vk.com являются самыми
уязвимыми. Выходом из сложившейся ситуации является выбор
социальной сети, намеренно созданной под образовательные цели, где
регистрируется преподаватель/учитель, создает свою группу и при
помощи кода предоставляет допуск к участию в данной группе, причем
состав группы и ее действия будут скрыты для всех. В таком режиме
работают, к примеру, edmodo.com и tophat.com.

5. Самоорганизация и тайм-менеджмент: в работе данной
системы социальных сетей для образовательных целей работает
приложение “календарь”, при помощи которого каждый студент/
учащийся получает задание с выставленным сроком сдачи работы,
что с одной стороны способствует самоорганизации студента/
учащегося, а с другой отсутствие механизма “кредитов/баллов”
в нашей системе образования по учёту сдачи работ может явится
дополнительной проблемой для преподавателя/учителя,  а не
предполагаемым облегчением труда.

6. Возраст участников и соответствие информационной среде:
официальная регистрация в социальных сетях возможна по достижению
учащимися определенного возраста, так как требуется аутентификация
по аккаунту электронной почты. Это актуально для младших школьников
и подростков, которые готовы активно принимать участие в социальных
сетях и которые, к сожалению, изначально воспринимают эту
активность исключительно с точки зрения развлечения и не приучены
к вариативности получения знаний при помощи интернет. Ситуацию
могут исправить созданные специально для детей myfakewall.com и
pikifriends.net.
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Достаточно поверхностный обзор проблем тем не менее не является
средством или причиной отказа от вовлечения в свою работу
преподавателем аспект работы в социальных сетях. Он лишь приглашает
к дискуссии и становится дополнительным фактором развития
креативности как преподавателя так и студента/ученика.

Литература
1.Фещенко А.В. Социальные сети в образовании: анализ опыта
и перспективы развития / А.В. Фещенко // Вестник Томского ун-та. –
2011. – № 16. – С. 43–46. 2. Nicky Hockly Webinars: A Cookbook for Educators
[Электронная книга]. – Amazon Digital Services, Inc. – 152 p.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПОРЯДОЧНОСТИ
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФРАГМЕНТА

“ПОРЯДОЧНОСТЬ”
 (на примере концепта СОВЕСТЬ
в современном английском языке)

Заика Т.В. (Алексеевка)
Понятие совести в различных его проявлениях очень тесно связано

с такими понятиями как нравственность, мораль, стыд. Подчеркивая
многогранность этого понятия, совесть можно определить как
морально-нравственное качество, предполагающее наличие чести,
честности,  души,  стыда , порядочности,  ответственности,
справедливости, ума, благородства, страха, самокритичности,
сострадания, застенчивости, искренности. Оно может оцениваться как
положительно, так и отрицательно, может проявляться в наличии
внутреннего голоса, мучений, слез, в поступке, верности, сожалении.
Концептуальный сегмент “Порядочность” неразрывно связан

с фрагментом “Честь”, и все рассматриваемые в  этой связи
фразеологические единицы способствуют более детальному
рассмотрению концептосодержащих характеристик совести.
Порядочный человек, обладающий честью, совестью, не наносит
умышленного вреда окружающим, следит за тем, чтобы не навредить,
он неспособен к низким, аморальным поступкам.
Данный сектор объективируется в английском языке 19 ФЕ, где

большинство из них близки к полной функционально-смысловой
и структурно-семантической эквивалентности. Основу данных
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фразеологизмов составляет прототипический образ правильного
поведения, где порядочность восходит своими истоками к лексеме
“порядок”: orderliness, the quality or state being decent, conformity to
standards of taste, propriety (www.merriam-webster.com/dictionary/).
Реализация данного сегментного направления может осуществляться
в двух направлениях. Первая группа ФЕ отражает семы правильного,
порядочного поведения и поступков, а другая выражает общие
характеристики порядочности.
Рассмотрение первой группы фразеологизмов фиксирует наличие

глагольного компонента в каждом из них, что интенсифицирует семы
деятельности, следования нормам порядка чести, сохранения совести.
К наиболее ярким примерам объективации порядочности как

составляющей фрагмента “Честь” концепта СОВЕСТЬ являются
следующие фразеологические единицы: go the right way, play the game,
take the rough with the smooth, get on like a house on the fire, shoot
square, practice what one preaches, keep on the rails, bear the light of
the day.
Группа, включающая ФЕ с общей характеристикой порядочности,

может быть представлена подгруппами, одна из которых состоит из
фразеологизмов содержащих сравнительную конструкцию, а другая
объединяет ФЕ описательного характера. К первой подгруппе относятся
языковые единицы true as steel, good as gold, as good as one’s word, as
safe as a church. Вторая подгруппа включает в себя ФЕ one’s hands are
clean, a man of his word, fair play, a white man.
Таким  образом , специфика  внутренней формы ФЕ ,

объективирующих сегмент “Порядочность” концептуального
фрагмента “Честь” отражает основную особенность сегмента – полную
оценочную согласованность объективирующих его фразеологизмов с
ярко выраженной положительной коннотацией и проявляющих
довольно низкую степень дискурсивной зависимости при линейном
иллокутивном эффекте вследствие однонаправленных планов
содержания и выражения.

Литература
1. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь
(2000 фразеологических единиц) / А.В. Кунин; 6-е изд., исправл. – М. :
Живой язык, 2005. – 944 с. 2. Merriam-Webster Online Dictionary [Electronic
resource] / Merriam-Webster Incorporated, 2005. – Mode of access : http://
mw1. merriam-webster.com/dictionary/
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ІМІТАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ
ЗБЛИЖЕННЯ МОЛОДШИХ СІБЛІНГІВ
ІЗ СТАРШИМИ БРАТАМИ ТА СЕСТРАМИ

Звєрєва О.Г. (Харків)
Незважаючи на наявність спільних домінант комунікативної поведінки

сіблінгів, що складають основу для формування спільного образу світу
та групової ідентичності, спрямованість на зближення реалізується
у різних комунікативних стратегіях старшого та молодшого сіблінгів
у відповідності до їхніх сімейних ролей. Зокрема, сприйняття молодших
дітей у родині як тих, що підлягають навчанню як із боку дорослих членів
сім’ї, так і з боку старших братів та сестер, знаходить прояв у тому, що
схваленою поведінкою для них є прислухання до порад старших. Бажаючи
отримати схвалення та зблизитися із старшими сіблінгами, молодші діти
актуалізують подібність до останніх через мовленнєву стратегію імітації
їхньої поведінки. Ця стратегія реалізується у тактиках імітації емоційного
стану та ситуативної підтримки, спрямованої на імітацію комунікативної
поведінки старших братів та сестер.
Тактика імітації емоційного стану характерна для дітей молодшого

віку, які навчаються розпізнавати вербальні та невербальні сигнали
та відповідно реагувати на них.
З дорослішанням молодші діти приймають комунікативну поведінку

старших, починаючи копіювати їхні дії, що знаходить реалізацію у тактиці
ситуативної підтримки. Зокрема, молодші сіблінги можуть приймати
на себе роль Опікуна в разі хвороби/стресу старшого для догляду за
братом/сестрою та створення близької  атмосфери довіри та
доброзичливості. Проте, маючи нижчий сімейний статус, молодші
сіблінги вживають хеджингові конструкції [1], для передачі підтримки та
вживають більш етикетизовані формули для збереження обличчя
старшого сіблінга. Так, для молодших сіблінгів характерні довші
ініціальні стадії, в межах яких вербалізується бажання зберегти позитивне
обличчя адресата. Для зниження категоричності своїх висловлень
молодшими сіблігами вживаються умовні  та  темпоральні
складнопідрядні речення й розділові питання у якості маркерів
невпевненості та нижчого статусу молодшого сіблінга.
Іншою особливістю реалізації тактики ситуативної підтримки

старшого сіблінгу є посилання на спільні авторитети та загальні знання
для експлікації ситуації та здійснення впливу на раціональну сферу
старших дітей, що дозволяє молодшим сіблінгам зберегти існуючу
ієрархію через відмову від підвищення власного статусу.
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Невербальні компоненти, які молодший сіблінг залучає для
підтримки старшого, також несуть риси хезитації, що на просодичному
рівні відображається у зниженні тону, а на кінетичному – у меншій
амплітуді жестів.
Таким чином, для молодшого сіблінга характерна настанова на

імітацію емоційної та комунікативної поведінки старшого. Якщо
сигнали про емоційний стан фактично віддзеркалюються молодшими
дітьми без змін, імітація молодшими сіблінгами комунікативної
поведінки старших характеризується використанням хеджингових
конструкцій, спрямованих на зниження авторитарності.

Література
1. Легейда А.В. Хеджинг в современном англоязычном дискурсе /
А.В. Легейда // Omnes et Singulos: посередництво мови у дискурсивній
[спів]творчості [колективна монографія]: за заг. ред. В.О. Самохіної.  –
Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 87–99.

ДИСКУРС
ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ
Зелінська О.І. (Харків)

У демократичному суспільстві мова політики, і мова політичної
реклами зокрема, відіграють істотну роль у розвитку політичних
процесів. Дискурс політичної реклами є своєрідним поєднанням
політичного дискурсу з рекламним.
Політичний дискурс визначають як сферу спілкування, де головною

темою та рушійною силою є боротьба за владу, агітація за владу,
отримання або захоплення її, утримання та стабілізація. Рекламний
дискурс націлений на інформування з метою створити мотивацію
до виконання дії. У комерційній рекламі формується потреба придбати
товар або скористатися послугою. Некомерційна реклама, тобто
політична або соціальна, певним чином регулюють ціннісні відносини
в суспільстві: зокрема створюють певний “імідж” політичного діяча
або організації, впливають на формування відповідної поведінки
відносно рекламованих об’єктів. Політична реклама має всі основні
атрибути рекламного дискурсу: називається та описується предмет
реклами, підкреслюються позитивні або виграшні характеристики,
планується позитивний відгук цільової аудиторії.
Головні функції реклами – інформування і вплив – у політичній

рекламі реалізуються в жанрах політичної пропаганди (поширення
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інформації з метою впливу на громадську думку або цільову аудиторію)
і агітації (впливу на свідомість і настрій широких мас, з метою спонукати
їх до політичної чи іншої активності, ідеологічна зброя боротьби партій).
Пропаганда здійснюється через аргументацію, оперування фактами
раціональне переконання, має істотне співвідношення з педагогічним
дискурсом, в той час як агітація ґрунтується на емоційному навіюванні.
Для агітаційного виступу характерні такі самі риси, як і для рекламного
звернення: звуження тематики, спрощена подача проблеми, вживання
ключових слів, повторення лозунгів, тавтологічність.
На відміну від комерційної реклами об’єктом політичної реклами

є політичний діяч, кандидат у передвиборчих перегонах, політична
партія, рух, об’єднання або ідеологія. Метою такого рекламування
є приведення певного кандидата до влади, перемога у виборах до органів
влади, а таким чином внесення змін у функціонування суспільства.
Цільова аудиторія політичного рекламного звернення значно вужча
порівняно з комерційним.
Важливою рисою політичної реклами є діалогічність текстів, яка

визначає їх змістовно-смислову організацію та специфіку. Такі рекламні
тексти містять звернення самого політика до виборців, наприклад: Mitt
Romney: Who Will Do More?), відповідь політика на уявні запитання
потенційної аудиторії: Barack Obama: We Can Believe in Change; Yes,
We Can Do It; або звернення виборців до політика, іноді критичні та на
користь суперника: Take your jobs plan and shove it, Mr. President: Your
policies have harmed Chattanooga enough; діалоги за політичними
суперниками (Grover Cleveland – Blaine, Blaine, James G. Blaine, The
Continental Liar from the State of Maine; James Blaine – Ma, Ma, Where’s
my Pa, Gone to the White House, Ha, Ha, Ha).
Оптимізації  процесу політичного рекламування сприяють

мовленнєві маніпулятивні технології, такі як евфемізація, наприклад:
звернення норвезьких активістів до Барака Обами в день вручення
Нобелевської премії миру:You won it, now earn it, підміна понять,
порівняння на користь політика, якого рекламують.
Автори політичних рекламних текстів використовують всі можливі

засоби інтенсифікації впливу, встановлення якісних контактів політика з
виборцями, демонстрації єдності позицій з аудиторією, спонукання
адресата до голосування.

Література
1. Лисовский С.Ф. Политическая реклама / С.Ф. Лисовский. – М. : ИВЦ
“Маркетинг”, 2000. 2. Чубай С.А. Диалогичность как сущностное свойство

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

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


132

современной политической рекламы / С.А. Чубай // Вестник ВолГУ.
Серия 2: Языкознание. – 2008. – № 1. – С.40–43.

ФУНКЦИИ НОМИНАЦИИ
ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ В РОМАНЕ

ДЖЕЙН ОСТЕН “NORTHANGER ABBEY”
Зинченко Н.С. (Тирасполь)

Настоящее исследование было проведено в русле актуальной
в современной лингвистике дискурсной парадигмы. Понятие “дискурс”
имеет множество толкований, однако в отечественном языкознании
наиболее распространенным стало метафорическое определение,
данное Н.Д. Арутюновой: “текст, погруженный в жизнь” [1, с. 136].
В случае обращения к художественному тексту,  по нашему
представлению, необходимо учитывать и иллюзорную, созданную
автором жизнь персонажей, а также введенные в науку представителями
дискурсологии понятия “интрадискурса” (субъективного отношения
автора к развертыванию своего повествования) и “интердискурса”
(включенности текста в пространственно-временные координаты
культуры). Именно такой подход отличается новизной при рассмотрении
традиционной для языкознания и литературоведения проблемы
номинации.
Под языковой номинацией понимается процесс и результат

наименования, при котором единицы языковой системы включаются
в семиотический треугольник “вещь – имя – значение”, дополненный
ситуативно понимаемым референтом. Проблемы номинации остаются
дискуссионными и по сегодняшний день: лингвисты, литературоведы
и философы рассматривают функции номинации, структуру языковых
номинирующих единиц, изменение смысла текста в зависимости от
изменения способа номинации и т.д. Нами впервые был поставлен
вопрос о номинации персонажа как средстве реализации текстового
концепта и основе дискурсной иронии.
Объектом исследования стала дискурсная категория номинации

в структуре художественного произведения (в авторском повествовании
и диалогах персонажей). Предметом исследования выступила система
номинаций главной героини романа Джейн Остен “Northanger Abbey”
как основа реализации текстового концепта. Материалом исследования
стал текст романа, из которого методом сплошной выборки было
извлечено 1829 номинаций героини мисс Кетрин Морланд. Кроме
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структурных особенностей номинаций были рассмотрены не только
те функции, которые были приняты в классическом языкознании
(номинативная, дейктическая, интродуктивная, дентифицирующая,
предикатная, апеллятивная), но и функции активации референта,
смещения когнитивных планов ,  выделяемые в  современной
дискурсологии.
Структурный анализ показал, что наиболее частотной оказывается

местоименная анафорическая форма She – 895 словоупотреблений.
При этом  использование анафоры превышает максимально
допустимую нормами частотность [2], что подчеркивает
исключительное фокусирование внимание автора на героине.
В авторском повествовании, кроме прямого именования Catherine
(487 употреблений) и иронически-характеризующего Heroine
(29 употреблений, в том числе развернутое my heroine, наиболее
частотное в пятой главе), встречаем интересные иронические
номинации в несобственно прямой речи: her dear Catherine.
В номинационных парадигмах обращения к героине персонажей

совмещаются три основные функции: как показателя смены наррации
на диалог, как средства выражения оценочной позиции автора или
персонажа, как средство создания комического эффекта.

Литература
1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический
словарь / Н.Д. Арутюнова. – М. : Советская энциклопедия, 1990. –
С. 136–137. 2. Kibrik A.A. Reference and working memory [Offprint] /
A. Kibrik. – Amsterdam : John Benjamin Publishing Company, 1999. – 52 p.
3. Austen J. The complete novels of Jane Austen / J. Austen. – Wordsworth
Edition, 2004. – Р. 1071–1222.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА
KNIGHT/ РЫЦАРЬ

В НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА
Змиёва И.В. (Харьков)

Представители английской культуры рассматривают рыцарское
сословие в первую очередь как высокий статус в обществе,
унаследованный более поздними рыцарями от первых представителей
этой социальной группы, титул, присужденный за заслуги; на второй
план в современной культуре отходит представление о воинственном
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всаднике в обмундировании, прошедшем военную подготовку, а так
же его высокая моральность, благородство и великодушие.
Однако этимологический анализ лексемы knight обнаруживает

обратный хронологический порядок появления лексических значений:
1) вооруженный всадник, воин, слуга; 2) титулованный землевладелец
благородного происхождения, кавалер ордена; 3) джентльмен,
поклонник. В первую очередь рыцарь был воином-христианином,
состоящим на службе, а светские качества были приписаны рыцарству
позднее. Это объясняется отсутствием необходимости в более поздний
период английской истории вести военные действия против врагов.
В английской культуре рыцарство – это олицетворение целой эпохи

в истории государства, ассоциируемой с периодом его становления;
английские эпические произведения, которые можно считать средой
функционирования концепта KNIGHT/ РЫЦАРЬ, построены на
героических образах рыцарей и описании их повседневности. Король
Артур и рыцари Круглого стола стали центральными фигурами
эпических романов, где на первый план выдвигается военная доблесть
и рыцарская честь.

БАЗОВІ КОНЦЕПТИ
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ В. ВУЛЬФ

Зоз О.А. (Горлівка)
У ході дослідження було виявлено концепти, які ідентифікують

лінгвокультурний простір художньої прози В. Вульф. Ці концепти
прийнято називати базовими, або константами культури. Серед базових
концептів, представлених у творчому доробку письменниці, домінують
концепти ЖІНКА,  ЛЮДИНА,  ЖИТТЯ, КОХАННЯ,  ШЛЮБ,
МИСТЕЦТВО, ЧОЛОВІК. Найбільше значення для лінгвокультурного
простору прози мають концепти ЖІНКА (15%) ТА ЖИТТЯ (16%).
Проаналізувавши концепти за існуючими класифікаціями, ми дійшли

висновку, що у художніх творах В. Вульф наявні такі види концептів,
як концепти-уявлення, гештальти, концептуальні схеми та поняття.
Серед даних концептів переважають концепти-уявлення. Згідно
з класифікацією, за способом вербалізації у мові  виділяють
морфологічні, лексичні, фразеологічні та синтаксичні концепти. В ході
аналізу концептів було виявлено одиниці лексичного та синтаксичного
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рівнів. Концепти у художній прозі В. Вульф переважно складного
порядку, тобто більшість з них – це концепти синтаксичного рівня.
Незначну кількість складають лексичні концепти.
Художня проза  письменниці  характеризується яскравою

метафоричністю. Досліджуючи твори В. Вульф, ми виокремили
концептуальні метафори, що притаманні її художній прозі. Серед
метафоричних образів можна  знайти як антропологічні,  так
і природничі. Метафоричність притаманна абстракціям, почуттям,
наприклад, кохання – це квітка, зерно, подарунок (And she felt that she
had been given a present…), полум’я (…and lit in him such a fire as
burns only once in a lifetime) тощо. Людина, а особливо жінка, часто
представлена в образі пташки (She was like a bird sheltering under the
thin hollow of a leaf…), квітучого дерева (She is like a fruit tree – like a
flowering cherry tree), зірки (Out of the night she burnt like a dead white
star), рослини (…she had stood shiver, as a plant on the river-bed feels
the shock of a passing oar and shivers…). Символом чоловіка у творах
виступає місяць (…the moon which symbolized man to her…). Самотні
люди сході на птахів (It was his fate, his peculiarity, whether he wished it
or not, to come out thus on a spit of land which the sea is strongly eating
away, and there to stand, like a desolate sea-bird, alone).
Такі концепти, як ЖИТТЯ, СМЕРТЬ, СВІТ, ДУША набувають рис

живих істот. Вони виступають як істоти, які живуть за своїми законами,
вони втручаються в життя людей (Life imposes her laws, life blocks the
way, life’s behind the fern, life’s the tyrant…). Природним явищам теж
надаються риси живих істот. Наприклад, весна – це молода непорочна
дівчина (The Spring without a leaf to toss, bare and bright like a virgin
fierce in her chastity…). ЗАНЕДБАНА ДРУЖБА схожа на мертвого
юнака на піщаному березі (…but there, like the body of a young man
laid up in peat for a century, with the red fresh on his lips, was his friendship,
in its acuteness and reality, laid up across the bay among the sandhills).
Письменниця часто використовує звичні метафори, пов’язані

з концептом ЖИТТЯ, наприклад: “this fountain and spray of life”, “circle
of life”. Але поряд зі звичними уявленнями про життя з’являються
своєрідні та незвичні образи, наприклад: “життя – сад” (…he had found
life like an unknown garden, full of turns and corners…); “життя – хвиля”
(…how life from being made up of little separate incidents which one
lived one by one, became curled and whole like a wave which bore one up
and threw one down with it, there, with a dash ob the beach).
Отже, можна зробити висновок, що художній прозі В. Вульф

притаманна неймовірна метафоричність. У творах наявна велика
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кількість концептів, які не лише ідентифікують особистість письменниці,
але і визначають національні особливості англійців. Художня проза
письменниці характеризується складністю та оригінальністю і заслуговує
на подальше дослідження.

ПРО ДЕЯКІ ПРЕДИКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТЕКСТІВ МЕДИЧНОЇ ІНСТРУКЦІЇ

Зубковська М.О. (Запоріжжя)
Будь-який текст, який оповідає про ланцюг певних подій, може бути

поміщений на певній точці певної типологічної шкали, полюси якої
становлять властивості, які можна умовно назвати “зображальність”
та “описовість”. При цьому тексти першого типу будуються
з урахуванням, у першу чергу, інтересів адресата, тоді як організація
інших визначається іншими прагматичними факторами: або прагненням
автора до максимальної об’єктивності (до елімінації всього того, що
нагадує про автора), або потребою його самовираження. Необхідно
також зазначити, що межа між цими типами цілком прозора і тому
йдеться лише про певне співвідношення названих принципів.
Тексти медичних інструкцій (МІ), що становлять предмет розгляду

даного наукового доробку, характеризуються переважно описовим
синтаксисом із зображальними компонентами. Цей жанр відзначається,
по-перше, “описовістю” – дещо “збіднілою” предикативністю, слабкою
взаємодією темпоральних ліній, що тісно пов’язане з істотним
зниженням динаміки авторського “моменту мовлення”. Всі ці
параметричні ознаки зумовлені каноном жанру, його комунікативними
цілями. Разом із цим, “зображальність” МІ (яка, взагалі, є інтегральною
властивістю художнього чи історичного тексту) забезпечує, так би
мовити, ефект присутності, що дозволяє реципієнтові найбільш
адекватно уявити зображувані події та здійснити відповідні приписувані
йому дії. Ця властивість виникає, скоріше за все, не стільки за рахунок
використання особливих лексичних засобів, скільки завдяки особливій
синтаксичній організації текстових одиниць.
Слід зазначити, що підґрунтям для розмежування “описового” та

“зображального” синтаксисів є кореляція “предикативність –
атрибутивність”: чим більше в тексті предикативних зв’язків, тем вищим
є ступінь його зображальності. Тексти МІ характеризуються великою
кількістю словосполучень (особливо атрибутивних) – дезактуалізованих
предикативних одиниць, в яких відтворюється те, що було створено (або
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те, що малося на увазі мовцем). Так, використовуючи атрибутивне
словосполучення замість предикативної конструкції, мовець ніби
“згортає”, затіняє сам процес словесного зображення, висуваючи при
цьому на перший план змістово-фактуальний бік повідомлення;
натомість предикація (“приписування” певної ознаки) схожа
на накладення авторського мазка. Відповідно, словосполучення в МІ
дає можливість якомога компактніше описати ту референтну ситуацію,
а предикативна структура дозволяє реципієнту побачити її очами мовця,
що є необхідною умовою для досягнення перлокутивного ефекту –
правильного застосування лікарського засобу.

“Описовий” синтаксис характеризується прагненням вмістити
в окреме висловлення максимальну кількість пропозицій, тоді
як “зображальний” синтаксис відображає тенденцію до
монопропозитивності окремого висловлення, тобто до наявності однієї
пропозиції. В тексті МІ, побудованому за правилами “описового
синтаксису з елементами зображальності”, з одного боку, значна
частина компонентів інтегруються до теми висловлень, а з іншого, самі
теми зазнають максимальної компресії. При цьому дезактуалізація
предикативного компоненту тексту (з метою його переносу на позицію
теми наступного висловлення) подекуди супроводжується його
змістовими трансформаціями, наприклад, “процес/подія > факт”.
Мабуть, саме через це в МІ пропозиції містять однаковою мірою

як події, так і факти. Це пояснюється тим, що подія – це референт
висловлення, в якому зберігається “емоційна складова” і (що більш
істотно для цього жанру) чітка процесуальність (як характеристики чіткої
локально-темпоральної організації), а факт належить ментальному
світові (адже факт є завжди “ментальною згорткою” події; його
неможливо чуттєво сприймати (як подію), однак про нього можна
розмірковувати (брати до відома, робити висновки, заперечувати,
підтверджувати, оцінювати).

МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ СТРАТЕГІЇ
РАЦІОНАЛЬНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ

В АМЕРИКАНСЬКОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ільченко М.Л. (Харків)
Когнітивно-дискурсивна парадигма гуманітарного знання у другій

половині ХХ століття дозволила досліджувати мовну реалізацію
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дискурсивних стратегій, що здійснюють регулятивний вплив і формують
стереотипи соціальної поведінки. До таких стратегій належить
і  раціональна аргументація.  Актуальність теми обумовлена
невизначеністю одиниці аналізу цієї стратегії й відсутністю одностайної
класифікації засобів її мовної об’єктивації.
У дискурсивній взаємодії політиків із електоратом саме переконання

виступає інструментальною стратегією, що забезпечує реалізацію
глобальних інтенціональних стратегій електорального дискурсу:
стратегії конструювання позитивного іміджу власної політичної сили
(позитивної (само)презентації) та комплементарної стосовно неї
стратегії руйнації іміджу політичного опонента (дискредитації).
Переконання досягається за допомогою таких інструментів як:
раціональна аргументація, що базується на логічному доведенні,
емоційна аргументація, що базується на емоційному зараженні
та сугестія (навіювання) [1, с. 160–161].
Раціональна аргументація полягає у спричиненні раціонального

впливу на свідомість адресата з метою обґрунтування “достовірності
знання на основі сукупності логіко-гносеологічних процедур” [1, с. 160].
Раціональна аргументація апелює до свідомості індивіда. Її завдання
полягає в тому, щоб довести адресату переваги та необхідність
виконання певної дії або прийняття тієї чи іншої точки зору. Процес
доведення базується на критичному осмисленні отриманої інформації
та співвіднесенні її з попереднім власним життєвим досвідом. Доведення
пов’язане з констатацією причин,  через  які необхідно щось
переосмислити або зробити, і, на відміну від переконання, позбавлене
емоційного забарвлення.
Одиницею аналізу раціональної аргументації є аргументема, тобто

висловлення, виражене реченням певного структурно-комунікативного
типу, що має аргументативний потенціал а саме: може слугувати
синтаксичним підґрунтям доведення на основі причинно-наслідкових
відношень.
Аргументеми становлять собою висловлення, інваріантами яких,

є речення певної комунікативної мети, що на когнітивному рівні
корелюють із пропозиціями [2, с. 25], об’єднаними каузальним зв’язком.
Експліцитні аргументеми складаються із антецедентних та

консеквентних пропозицій, об’єднаних причинними, наслідковими,
умовними та допустовими сполучними засобами. Імпліцитні
аргументеми не містять консеквентних пропозицій, що постають
непрямо у вигляді класифікаційно-кваліфікаційних інференцій,
які електорат виводить із аргументеми у ході її інтерпретації.
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Отже, у досліджуваному електоральному дискурсі мовними
засобами втілення стратегії раціональної аргументації є аргументеми.
Аргументеми виступають дієвим інструментом переконання
електорату, що забезпечує раціональне підґрунтя для обрання
відповідного кандидата.

Література
1. Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної
реклами / А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження
і перспективи. – 2009. – Вип. 3. – С. 159–167. 2. Панкрац Ю.Г.
Пропозициональные структуры и их роль в формировании языковых
единиц разных уровней / Ю.Г. Панкрац. – Минск-Москва : МГПИИЯ,
1992. – 112 с.

ПРАКТИЧНЕ ТА АКАДЕМІЧНЕ
ПИСЬМО

Істоміна Р.Ф. (Харків)
В методичнiй лiтературi не iснує єдиної точки зору щодо класифiкацiї

видів письма. Ми розглядаємо два види , якi тiсно пов’язанi з причинами
та намiрами письма i пiдпорядкованi певнiй метi. Отже це письмо
практичне i письмо академiчне.
Практичне письмо є вiдображенням його практичного використання

у повсякденному життi в особистих цiлях автора. До практичного письма
належать усi види листування: офiцiйне, дiлове, приватне, дружнє.
Написання електронних листiв i складання поштових листiвок,
конспектування, анотування, реферування, написання статей, звiтiв,
доповiдей, iнструкцiй, в тому числi кулiнарних рецептiв
та офiцiйних документiв також вiдноситься до практичного письма.
Усi цi типи письма (types of writing) зумовленi життєвими потребами та
використовуються як в побутi, так i в професiйнiй дiяльностi.
На сучасному етапi розвитку суспiльства, коли дiловi зв’язки здiйснюються
як в межах рiдної держави, так i поза межами, важливим є вмiння вiрно
оформлювати такi офiцiйнi документи як запрошення, прохання, запит
iнформацiї, вибачення, пояснення, згода, вiдмова, домовленiсть, подяка.
та iн. Вмiле оформлення дiлових паперiв, пов’язаних з прийомом на
роботу, наприклад, резюме – пiдвищують шанси претендента отримати
робоче мiсце, пiдвищення або нову посаду.
Ефективне користування практичним письмом  зумовлене

розвитком необхiдних вмiнь писемного мовлення. Треба зазначити,
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що багатьом видам письма (types of writing) притаманнi однаковi
структурнi складовi, а саме вступ, головна частина та висновки. Вмiння
вiрно наповнювати iнформацiєю кожну складову робить процес письма
вмотивованим, який пiдпорядковується конкретнiй цiлi.
Написання конспектiв має одну особливiсть: перш за все конспект

пишеться “для себе”. А це означає, що будь-який формат ведення
конспекту є доцiльним: скорочення, компресування, малюнки,
дiаграми, i т.i. Однак, основною цiллю ведення конспекту є передання
змiсту усного чи писемного тексту, який належить iншiй людинi.
Основна iнформацiя має привалювати над другорядною.
Щодо академiчного письма, то воно включає всi види письмових

робiт, за допомогою яких людина оволодiває письмом як видом творчої
продуктивної мовленнєвої дiяльностi, але якi не мають серйозного
практичного значення з точки зору професiї або життя. Академiчне
письмо необхідне для суто навчальних, тренувальних цілей: воно
розвиває навички письма як творчого процесу, маючи для цього
набагато бiльше можливостей, нiж практичне письмо. Наприклад,
працюючи над написанням дiлових листiв та документiв, студенти мають
вiдносно мало можливостей навчитися писати по-справжньому творчо:
при написанні ділових листів та документів використовують кліше
і оформлюють їх згідно стандарту. При написанні твору “вiд себе”,
розвивається вмiння не тiльки творчого, продуктивного письма,
а й творчого мовлення взагалi. Це дає великi можливостi для
самовираження, самоствердження засобами мови, розвиваючи
мотивацiю. Тим самим рiзко пiдвищується ефективнiсть навчання
письма як виду мовленнєвої дiяльностi [1, с. 196].
Креативне, або творче письмо можна виділити як особливий вид

академiчного письма, при якому максимально використовується власна
фантазiя при написанні розповiдей, нарисів, вiршiв, п’єс і т.і. При цьому
завдання того, хто пише, вплинути на читача залишається не менш
значущим.
Важливість обох видів письма є очевидною, бо без ретельного

тренування в процесі навчання неможливе ефективне написання
в реальних ситуаціях.

Література
1. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої
діяльності у вищому мовному закладі освіти / О.Б. Тарнопольський. –
К. : Фірма “Інкос”, 2006. – 246 с.
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ
СОЦИО- И ПСИХОТИПА ГОВОРЯЩЕГО

НА ЕГО КОММУНИКАТИВНЫЕ
И ИНТОНАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Калита А.А. (Киев)
Методологическая специфика приращения научного знания состоит

в том, что новое знание об объекте добывается путем выдвижения новых
гипотез или постановки новых задач познания, разработки новых методов
или использования новых технических средства исследования.
В области лингвистических исследований проблемы речевого

поведения личности такие возможности в настоящее время существуют.
Подчеркнем, прежде всего, что в результате научных поисков,
направленных на изучение особенностей речевого поведения индивида
(Гиппократ, К. Юнг, Э. Фромм, Т. Кочеткова, К. Седов и др.), уровня его
коммуникативной компетенции (Ю. Караулов, В. Виноградов, В. Карасик,
Т. Кочеткова, О. Сироткина, О. Бакумова, Г. Беспамятнова. Т. Космеда,
Т. Никитченко, А. Гафаров и др.), его речевых возможностей (К. Ажеж,
Ю. Караулов, В. Карасик, Т. Ахутина и др.) и путей создания типологии
речевых личностей (В. Карасик, М. Ляпон, Л. Лисиченко, И. Павлова,
Т. Космеда, Н. Сологуб, Т. Кочеткова и др.) в рамках междисциплинарных
исследований (языкознание, лингвистика, социолингвистика,
лингвокультурология, этнолигвистика, психолингвистика, психология,
дискурсология, когнитивистика и т. п.) накоплен уникальный с точки зрения
реализации дальнейших поисков по проблеме обоснования глобальной
типологии речевых личностей теоретический аппарат.
Не вдаваясь в детали, отметим, что, с одной стороны, в рамках

указанного поиска выявлено значительное, а порой и избыточное,
количество признаков и характеристик речевой личности, требующих для
составления ее речевого портрета их более точного толкования и строго
научной иерархической систематизации, с другой – недостаточно уделено
внимания проблеме влияния социо- и психотипов коммуникантов на их
интонационные возможности, которое, как нам представляется,
и целесообразно принять за психо-энергетическую основу формирования
искомой глобальной типологии речевых личностей. В пользу этого
убедительно свидетельствуют известные гипотезы о врожденно-
инстинктивной природе человеческой речи, а также о генетическом
и социальных механизмах влияния на коммуникативные возможности
индивида и его интонационные возможности в частности. Вполне
допустимо с методологической точки зрения заложить в основу искомой
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типологии некие психо-энергетические критерии дифференциации
потенциальных возможностей порождения и материализации речи
индивидом, природа которых достаточно жестко связана с его социо-
и психотипом. В процесе такого поиска методологически важно также
избегать рассмотрения известных психотипов (сангвиник, холерик,
флегматик, меланхолик) вне рамок их экстравертного и интровертного
социотипов. При соблюдении этих условий и откроется перспектива
дальнейшего соотнесения речевых портретов конкретных коммуникантов
с дифференцированными в искомой топологии обобщенными типами
речевых личностей. Особое внимание следует уделить идее системного
формирования глобальной топологии речевых личностей, состоящей
в том, что субординационным вектором организации взаимосвязи
иерархической структуры входящих в нее элементов могут, вероятнее
всего, служить условно последовательная логика протекания процессов
порождения и материализации речи или перераспределения
психофизиологической энергии индивида в этих процессах.
В заключение обратим внимание также на то, что в объеме научной

разработки рассмотренной проблемы, во-первых, назревает
необходимость конвенциональной унификации терминологического
аппарата ее дальнейших междисциплинарных исследований и, во-вторых,
потребность обоснования совокупности фундаментальных конкретно
научных признаков (лингвистических, психологических, социологических,
психофизиологических, синергетических и т. п.), способных играть роль
основы систематизации существующего множества критериев
системного формирования глобальной типологии речевых личностей.

ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ
У НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Калінюк О.О. (Одеса)
Розвиток мови обумовлюється в  значній мірі розвитком

її словотворчої системи, становленням нових словотворчих моделей
слів, зміною існуючих, збільшенням або зменшенням їх продуктивності
і багатьма іншими факторами словотворчого процесу. Створення нових
слів здійснюється, перш за все, як віддзеркалення у мові потреб
суспільства у вислові нових понять, які постійно виникають в результаті
розвитку науки, техніки, суспільних відносин тощо.
Відповідно точки зору функціональної лексикології, неологізм, як і

будь-яка інша лексична одиниця, повинен відповідати певним вимогам,
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виконання яких і дозволяє віднести дану лексичну одиницю до цієї групи
слів. Ці вимоги такі:
• зв’язок новоутворення з часом, який фіксується колективною
свідомістю (“нові слова – слова, які з’явились пізніше якої-небудь
межі”);

• наявність у цього слова тимчасової конотації новизни.
Наукова фантастика – це унікальне явище зі своєю власною мовою.

Власна мова наукової фантастики – це симбіоз науковості та художності,
фантастичності тексту та орієнтації його на сучасність, на теперішнього
читача. Вона потрібна для створення образу фантастичного світу.
Жанр наукової фантастики об’єктивно являє собою конгломерат
найрізноманітніших функціонально-стилістичних засобів мови, тому
для науково-фантастичного тексту є характерним авторський словотвір,
тобто насичення фразеологізмами, ідіомами, а також неологізмами.
Традиційно, неологізми вважались атрибутом мовленнєво-

художньої творчості. Проаналізувавши неологізми роману Френка
Герберта “Dune” відзначаємо, що автор широко використав афіксальну
модель утворення нових слів (префіксація: meta-, un-, pre-, para- тощо,
суфіксація: -er, -ical, -able та інші), злиття слів, словоскладання,
скорочення, а також запозичення слів.
• Неологізми утворені за допомогою афіксальної моделі: thumper,

harvester factory, paracompas, metaglass, pre-spice mass.
• Злиття слів: назва певного виду зброї у романі – lasgun – утворена
внаслідок злиття двох коренів слів: laser + gun.

• Словоскладання: часто використана модель для утворення нових
слів для назви одягу та предметів першої необхідності персонажів
роману. Цей спосіб утворення нових слів може бути переданий
формулою “основа + основа”, в результаті чого утворюється складна
лексична одиниця (compound word). Серед патернів цієї моделі
найчастішими є Adj+N =N та N + N = N.
Для того, щоб переносити важкі умови планети-пустелі, мешканці

використовували спеціальний одяг, який мав назву stillsuit –
“дистикомб”, лексема яка була утворена за патерном: Adj+N =N – still
(спокійний, нерухомий, тихий) + suit (костюм). За таким же способом
утворена лексична одиниця stilltent (still + tent) – “диститент” –
спеціальний намет, без якого не можливо укритися вночі на планеті.
Прикладами другого патерна (N + N = N) словотворення є слово filmbook
(film + book). Його прототипом є підручник, однак, Герберт представив
читачам його майбутню версію. Серед неологізмів роману також
представлена лексема catchpocket – “водяня кишеня”, де catch
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(як іменник – ловля, захоплення) + pocket (кишеня) -> catchpocket –
пристрій для фільтрування та зберігання води у дистикомбі.
• До скорочень відноситься T-P (telepathy) та ‘thopter (ornithopter).
• Замість традиційного амінь (amen) автор вживає BI-LA KAIFA.
В мусульманській теології цей термін відноситься до атрибутів бога
(обличчя, рука тощо). Зараз цей термін не використовується, хіба
що в релігійних колах.
За допомогою цих моделей словотворення неологізми роману

є доступні для розуміння та детально передають назву та функціональні
можливості різноманітних неіснуючих у реальному світі предметів.

Джерела ілюстративного матеріалу
1. Herbert F. Dune / Frank Herbert. – USA : Penguin Group, 1990. – 896 p.

УКРАЇНСЬКИЙ ВНЕСОК
У СВІТОВЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Кальниченко О.А., Кальниченко Н.М. (Харків)
Досліджуючи історію української перекладознавчої думки, можна

відзначити, що заслугою українських дослідників перекладу перед
світовим перекладознавством є розробка, принаймні, трьох проблем,
які вперше були поставлені саме в Україні. Мова йде про а) “гіпотезу
про особливі одиниці мови” (unique items hypothesis), як вона була
названа Сонею Тірконен-Кондит [5], висловленою Миколою Лукашем
у 1956 році [2]; б) проблему автоперекладу, яку вперше поставив
Олександр Фінкель у 1929 році [4]; в) проблему перекладу
з близькоспоріднених мов, вперше детально розглянуту Максимом
Рильським [3], та у зв’язку з цим ідеї про вплив буквалістичної продукції
на літературну мову, які сформулював Олекса Кундзіч [1].
Явищем, на яке донедавна перекладознавці звертали надто мало

уваги є явище автоперекладу, що позначає процес перекладання
автором власного твору, або результат такої дії. Першим зацікавленість
у проблемі само-перекладу виявив Олександр Фінкель у 1928 році [4].
Майже у всіх працях про автопереклад з боку самоперекладача
відзначаються сміливіші зміни, аніж ті, що їх дозволяють собі звичайні
перекладачі. Коли ці зміни носять систематичний характер, то вони
служать могутніми показниками дії перекладацьких норм, дослідження
яких стало однією з основних тем сучасного перекладознавства.
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Теорію перекладу с близькоспоріднених мов висунув Максим
Рильський, який писав, що в певному сенсі тяжче саме перекладати
з близькоспоріднених мов, бо в’яже тут саме оця близькість мов, оця
спокуса можливості перекладати слово в слово – можливості часто
ілюзорної [3]. Є також незаперечним законом, що рабське копіювання
не проходить даром для оригінальної культури, особливо для
літературної мови, – воно неодмінно псує її, засмічує неточними
словами, гібридними формами, надає ознак жаргону, писав Олексій
Кудзіч [1].
Фінська дослідниця Соня Тіркконен-Кондіт 2002 року висунула

“гіпотезу про унікальні мовні одиниці” (unique items hypothesis) [5],
у якій стверджується, що характерні для цільової мови елементи, які
не мають відповідників у джерельній мові, матимуть тенденцію
у перекладених текстах бути недопредставленими, порівняно
з наявністю цих елементів у паралельних неперекладних текстах,
які відразу були створені у цільовій мові, оскільки ці унікальні елементи
не напрошуються з легкістю як відповідники у перекладі. Проте першим
до цього явища, вочевидь, привернув увагу Микола Лукашу доповіді
“Прогресивна  західноєвропейська  література  в перекладах
на українську мову” на республіканській нараді перекладачів у Києві
1956 року [2]. Лукаш не просто привертає увагу до цього явища,
але й наводить перелік преферентних засобів висловлювання, широко
притаманних українській мові, хоч їх майже не побачиш у наших
перекладах у зв’язку з мовною асиметрією. Бо перекладацький жаргон
характеризується не так тим, що в цьому жаргоні є, як тим, чого
в перекладах немає. Цей перелік відсутніх у перекладах зворотів та слів,
що його він отримав у результаті порівняльного аналізу понад сотні
перекладів, має надзвичайно важливе прикладне значення, і, на нашу
думку, кожен майбутній перекладач українською мовою має з ним
бути ознайомлений.
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1. Кундзич О.Л. Перевод и литературный язык / О.Л. Кундзич //
Мастерство перевода : сб. ст. – М. : Сов. писатель, 1959. – С. 7–45.
2. Лукаш М.В. Прогресивна західноєвропейська література в перекладах
на українську мову / М. Лукаш // Протей / [редкол. О. Кальниченко (голова)
та ін.]. – Х. : НУА, 2009. – Вип. 2. – С. 560–605. 3. Рыльский М.Ф.
Художественный перевод с одного славянского языка на другой /
М.Ф. Рыльский. – М. : Академия наук СССР, 1958. 4. Фінкель О.М.
Г.Ф. Квітка-Основ’яненко – перекладач власних творів / Олександр
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1929. – С. 107–132. 5. Tirkkonen-Condit S. Translationese – a myth
or an empirical fact? A study into the linguistic identifiability of translated
language / Sonja Tirkkonen-Condit // Target. – 2002. – 14 (2). – P. 207–220.

АТРИБУТИВНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
КАК СРЕДСТВО

ЛЕКСИЧЕСКОЙ ОБЪЕКТИВАЦИИ
КОНЦЕПТА ТАЙНА В ДЕТЕКТИВЕ

Калюжная А.Б. (Харьков)
Объективация концепта в языке осуществляется различными

средствами: лексемой, устойчивым сочетанием, фразеологической
единицей, свободным словосочетанием, перечислением группы
синонимов, целым текстом [1, с. 42].
Помимо ряда синонимических средств (mystery, secret, riddle, puzzle,

privacy, enigma) концепт ТАЙНА в детективе объективируется
дополнительными лексическими средствами, которые уточняют
различные стороны явления.
Подобным средством дополнительной лексической объективации

концепта ТАЙНА в детективе можно считать атрибутивные сочетания,
отобранные на основе семантического содержания компонентов
сочетаний, которые объективируют такие когнитивные признаки концепта
ТАЙНА как ‘неопределенность’, ‘необъяснимость’, ‘непонятность’,
‘неизвестность’, ‘сложность для понимания’, ‘запутанность’ и т.п.
Такие сочетания можно разделить на несколько групп:
– сочетания с производными лексем синонимического ряда,

вербализующих концепт:
mysterious murder, puzzling problem, a puzzled way, a puzzled manner,
puzzling incident, a secretive look, a secretive man, secretly jealous,
secretive smile, an enigmatical woman, enigmatic smile
– сочетания с прилагательными, объективирующими когнитивный

признак неизвестности,  неопределенности, необъяснимости,
непонятности:

unknown murderer, unexplained deaths, incomprehensible murder
case, suspicious activities, intricate matter, inexplicable chain of
events, abstruse and complicated problem
Ряд прилагательных в именной части сочетаний с предикативом

также реализуют семантику неопределенности, необъяснимости и
сложности для понимания:
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the thing was so inexplicable
it seemed incomprehensible
all these wills are very confusing
it is of the most complicated
Наличие подобных средств  вербализации подтверждает

возможность имплицитного представления концепта ТАЙНА
средствами, отличными от основных лексем-репрезентантов.

Литература
1. Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова,
И.А. Стернин. – Воронеж : Изд-во “Истоки”, 2003. – 192 с.

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ ПАРЕМИЙ
В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

Караваева Т.Л. (Одесса)
В современной парадигме лингвистических исследований особую

актуальность приобретает изучение функциональной специфики
и трансформации различных устойчивых единиц в системе жанров
масс-медия. Дисскурсивное простраство данной сферы послужило
материалом наших исследований, которое сосредоточено на
исследовании механизмов реализации коммуникативно-
прагматического потенциала английских устойчивых выражений
в современной качественной англо-американской прессе.
Наблюдения за процессом функционирования английских паремий

в дискурсе англо-американской прессы показали, что для достижения
определенной прагматической цели авторы-публицисты прибегают
не только к стандартному употреблению паремий в их узуальной форме,
но и к их творческой актуализации. Поэтому мы рассматривали автора-
публициста как творческую личность. С другой стороны, нам
немаловажным представляется учёт и второй стороны коммуникации
в рамках дискурса качественной прессы – массовой читательской
аудитории. Именно от правильного выбора языковых средств во многом
зависит успех печатного сообщения и достижение основной цели
воздействия на массового читателя. Использование паремий в англо-
американской периодике предопределено данной специфической
задачей, которая решается посредством реализации данными
единицами основных прагматических функций: привлечения
внимания; выражения отношения, оценки; создания стилистического
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эффекта (повышение экспрессивности, эмоциональности, создание
индивидуального авторского стиля).
Не вызывает сомнения тот факт, что пословицы и поговорки

как единицы языка имеют прагматическую нагрузку. Их свойства как
прецедентных высказываний являются признаком их прагматичности.
Несмотря на это, доля случаев узуального использования паремий
в рамках фактического материала  чрезвычайно мала. В ходе
исследования выяснилось, что английские пословицы, употребленные
в традиционной форме, могут фигурировать в прессе, во-первых,
без какого-либо авторского комментария к ним; во-вторых, как ссылка
на авторитетное распространенное в народе мнение (цитирование
“народной речи”); в-третьих, с указанием автором его позиции
по поводу заключенного в них суждения. Именно творческое
(окказиональное) использование является основной формой
функционирования английских паремий в дискурсе современной англо-
американской прессы, из чего следует вывод о творческом применении
паремий как универсального способа воздействия на адресата.
Объяснение явления окказиональности с позиций когнитивной

лингвистики нам  представляется наиболее конструктивным .
Трансформации языковых единиц часто вызваны необходимостью
обозначения новых или обновленных концептов ,  поэтому
окказиональные паремии являются особой формой структурирования
и выражения нового или обновленного когнитивного содержания.
Общая когнитивная база авторов-публицистов и читательской

аудитории обеспечивает адекватное восприятие сообщения адресатом
и тем самым выступает в качестве важного условия функционирования
и реализации коммуникативно-прагматического потенциала паремий
в прессе. Помимо экстралингвистического фактора (интенция, замысел
автора), возможность контекстуальных трансформаций паремий
объясняется их природой как фразеологических единиц
(раздельнооформленность, устойчивость компонентного состава).
Как показывают примеры, диапазон окказиональной

семантической модификации паремий достаточно широк. Возможно
преобразование предметно-логического содержания их значения
в результате сужения или расширения объема обозначаемого понятия;
модификация одного или нескольких компонентов коннотации
пословиц и поговорок,  а  также существенное изменение
фразеологического значения (одновременная актуализация
фразеологического и прямого значения паремий, выход на первый план
прямого значения, полное переосмысление значения пословиц
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и поговорок). В рассматриваемых примерах активно используются
и приемы структурно-семантических преобразований, имеющие
результатом  изменения компонентного состава  паремий,
морфологические модификации, трансформации их синтаксической
структуры и непременно преобразующие смысл паремий.

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ
СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ

У ПРОМОВАХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ
(на матеріалі промов Барака Обами)

Качур М.В. (Харків)
Комунікація сучасного інформаційного суспільства стає ключовим

засобом спілкування. Якщо говорити про комунікацію, як про політичну
“зброю”, то вона не можлива без стратегій, зокрема стратегії
самопрезентації. Саме цьому аспекту мовознавці приділяють значну
увагу. Не зважаючи на це, проблематика стратегії самопрезентації
вичерпно не досліджена, що і зумовлює актуальність обраної теми
дослідження.
У широкому розумінні термін “самопрезентація” означає

самопред’явлення,  самоподачу,  представлення себе іншим ,
самопpедставлення, подання себе. “Самопрезентація” не можлива
без вживання ретельно відібраних стратегій. Правильна стратегія –
запорука успіху промови. Дослідженнями у цьому напрямі займалися
такі видатні наукові діячі, як: О.Л. Михальова, О.Г. Почепцов, О.Й Шейгал
та інші, але доречним в світлі обраної теми є визначення поняття
“стратегія” запропоноване науковцем Л.М. Пелепейченко – “Стратегію
мовленнєвої  поведінки можна  розуміти як відбір чинників ,
які забезпечують успішність комунікації, а саме: визначення мети
комунікації, осмислення соціокультурних умов комунікації, створення
соціокультурного портрету партнера по комунікації, визначення
принципів відбору вербальних та невербальних засобів комунікації”
[1, с. 7]. Серед існуючих класифікацій комунікативних слід виділити
класифікацію комунікативних стратегій О.Л. Михальової, яка виділяє
три основні різновиди стратегій, а саме:

1. Стратегія на пониження, яка представлена такими тактиками,
як аналіз-“мінус”, звинувачення, безособове звинувачення, викриття
та погрози [4, c.12]. “There are mothers and fathers who will lie awake
after their children fall asleep and wonder how they’ll make the mortgage,
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or pay their doctor’s bills, or save enough for college.” [2]. Як ми можемо
побачити з наведеного прикладу, мовець не нехтує використовувати
безособове звинувачення, яке виражається шляхом зображення
результатів правління колишньої влади, при цьому він про неї навіть
і не згадує.

2. Стратегія на підвищення реалізується через такі тактики як: аналіз-
“плюс”, самовираження, відведенні критики та самовиправдання
[4, c. 12]. Приведений нижче приклад самовираження розкриває мовця,
як звичайну людину оточуючого світу (перед усім політичний діяч
апелює до своїх релігійних поглядів, до країни, де він народився та показує
шлях свого становлення, як особистість): “I’m a Christian, but my father
came from a Kenyan ‹…›. As a boy ‹…›. As a young man ‹…›. As a student
of history, I also know ‹…›” [3].

3. Стратегія театральності представлена: спонуканням, кооперацією,
розмежуванням, інформуванням, обіцянням та прогнозуванням
[4, c.12]. Однією з найпоширеніших тактик, яка дозволяє політичному
діячеві самопрезентувати себе як особу, що має багато спільного
зі своїм народом/виборцями – є тактика кооперації: “For even as we
celebrate tonight ‹…›. Even as we stand here tonight ‹…›” [2]. Важливе
місце приділяється займеннику “we” (ми), який акцентує увагу
на взаємодії влади та народу, взаємодії президента та цілої нації.
Отже, для досягнення інтенцій, які лежать в основі промов політичних

діячів із народом, велика увага приділяється стратегії самопрезентації.
Успіх мовця цілком залежить від того, чи була самоподача побудована
правильно, чи ні. Дуже важливо подати свою особу у правильному
світлі і при можливості кинути тінь сумнівів на представників інших
поглядів, конкурентів або попередників.
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в Каїрі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bydewey.com/
obamacairospeech 09.html 4. Савчук В.І. Комунікативні стратегії й тактики
в промовах президентів США [Електронний ресурс] / В.І. Савчук. – Режим
доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2010_ 7/R5/
Savchuk.pdf
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КОНЦЕПТ ВЕРА
КАК ПОЛИСЕМАНТ
Кашкарев В.А. (Харьков)

Полисемия отражает факт наличия у языковой единицы более
одного значения, которые в рамках определенной языковой ситуации
реализуют ту или иную его составляющую. Она представляет собой
лишь парадигматическое отношение, которое принципиальным
образом отличает ее от многозначности, под которой понимается
одновременная реализация у той или иной языковой единицы двух
(или более) значений и, которая, в отличие от полисемии, может быть
как парадигматической, так и синтагматической [1, с. 20].
Характерным отличием полисемии от многозначности языковой

единицы также является наличие инварианта [там же, с. 34], который
представляет собой нечто общее, что имеется в толкованиях значений
определенной языковой единицы и который просто отсутствует при
многозначности. В когнитивной лингвистике термин инвариант
соответствует термину прототип, под которым понимается “единица,
проявляющая в наибольшей степени свойства, общие с другими
единицами данной группы и реализующая эти свойства в наиболее
чистом виде и наиболее полно, без примеси иных свойств” [2, с. 140].
Наличие прототипа в  когнитивной лингвистике обусловлено
тем фактом, что никакое описание не может покрывать все случаи
употребления конкретной языковой единицы, поскольку различные
сегменты опыта обладают различной значимостью. Однако
для многозначной языковой единицы не существует единого ядерного
(инвариантного или прототипического) значения, при котором
все остальные являются его вариантами.
Так, для веры религиозной прототипическим значением будет

выступать значение “вера в сверхъестественное”. В то время как
для веры светской – “вера в окружающий мир”.
Представляется, что полисемия языковой единицы проходит путь

от самого общего представления, в  котором  определенные
мотивированные составляющие значения вообще не осознаются как
порождающие отдельные сущности, к постепенному расчленению
и оппозиции частных значений.
В самом общем плане, понятие веры понимается как “вера/

уверенность в чем-либо”. Далее это значение распадается на два более
частных значения: “вера в сверхъестественное” (религиозная сфера)
и “вера в окружающий мир” (светская/обыденная сфера), которые,
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в свою очередь, соответственно включают в свой план содержания
частные мотивированные составляющие.
Помимо выделения инварианта, выделяют также следующие

способы представления полисемии:
1. иерархически упорядоченный набор частных значений;
2. множество частных значений с заданным  отношением

семантической деривации;
3. значение слова как набор семантических компонентов;
4. образ-схема, при котором происходит “профилирование” того

или иного семантического компонента, как порождающего принципа
полисемии.

Литература
1. Зализняк А.А. Многозначность в языке и способы ее применения /
А.А. Зализняк. – М. : Языки славянских культур, 2006. – 672 с. 2. Краткий
словарь когнитивных терминов / [ред.-сост. Е.С. Кубрякова]. – М. : Филол.
ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с.

СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ АДРЕСАТА
Кашуба М.В., Розанова Е.А. (Одесса)

Для оценки эффективности реализации коммуникативной связи
“эстетический объект – реципиент” следует верно оценить социальный
и индивидуальный статус адресата .  Кроме индивидуальных
особенностей субъекта ,  определяющих результативную/
нерезультативную трансляцию информации от объекта-адресата, тот
или иной социальный статус определяется принадлежностью
реципиента к одной из четырех типологических групп реципиентов,
представляющих: а) реципиентов-специалистов, искусствоведов;
б) реципиентов-профессионалов, художников; в) реципиентов – авторов
и героев литературно-художественных произведений; г) репициентов-
дилетантов, неспециалистов, заданно интерпретирующих произведений
изобразительного искусства.
Наибольшая информационная эксплицитность и эффективность

достигается при адресатах-искусствоведах с наиболее выраженным
“фактором цели”, сознательно и целенаправленно создающих в
результате дискурсивной рефлексии письменный текст-интерпретацию.

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

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


153

Реципиенты второй группы осуществляют первый тип
коммуникации (автокоммуникацию), при которой “фактор объекта”
приближен к “фактору субъекта” (поскольку субъект и есть создатель
объекта), составляет с ним единое целое, поэтому коммуникация носит
интимный, личностный характер, но является необходимым (и самым
первым) этапом коммуникации.
Тексты-интерпретации, созданные авторами литературно-

художественных произведений в лице его героев, создаются для
литературного текста “как бы” спонтанно, случайно (прагматический
фактор узкой цели “незаинтересованного” знакомства с объектом
отсутствует), эстетическая информация передается от объекта
в специфическом редуцированном виде и представляет собой
псевдоинформацию (квазиинформацию), поскольку объекта вне
литературного поля, как правило, не существует, или же эта
информация носит характер, подчиненный общему замыслу
литературного произведения.
Случайные, “наивные” зрители, дилетанты-неспециалисты

с большей или меньшей степенью эффективности перерабатывают
переданную им от изображенного объекта информацию, но только
в случае создания ими вербального текста-интерпретации в устном
или письменном виде (при действии фактора цели) можно говорить
об эксплицитно выраженной коммуникативной связи.
Следует чётко разграничивать “позиции” понимания текста

в  зависимости от “позиции носителя языка  и культуры”,
осуществляющего понимание в “естественных условиях” (что
соответствует нашему “наивному” реципиенту-дилетанту
и соответствующей “наивной картине мире”), и “позиции специалиста-
исследователя” (в нашей классификации это реципиенты-искусствоведы
и художники). Отсюда – детально описанная автором разница в подходах,
процессах понимания и его продуктах. В любом случае в центре
внимания оказывается понимающий субъект, либо спонтанно
(как “наивный” субъект), либо целенаправленно (как специалист)
осуществляющий процесс восприятия, понимания и интерпретации.
В целом без успешного осуществления коммуникативной связи
“эстетический объект – реципиент” невозможно функционирование
изобразительного искусства в социуме. Несмотря на описанные
специфические особенности эстетической коммуникации, она так же,
как и социальная речевая коммуникация, является способом общения,
но не универсальным, а индивидуально-творческим. Реципиент,
получающий при коммуникативном акте эстетическую
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(художественную) информацию, переживает и познает, прежде всего,
конкретные эстетические ценности конкретных объектов, что составляет
“эмпирический” пласт художественной информации; и затем дает,
благодаря субъективному обобщению этих конкретно-ситуативных
ценностей,  типологическую интерпретационную оценку
определенному классу эстетических объектов.

АКТИВИЗАЦИЯ
КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО

МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Кистол Л.П. (Тирасполь)

Целью обучения иностранным  языкам является обучение
свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно
реагировать в различных ситуациях, то есть общению. Активизация
коммуникативного системно-деятельностного подхода в обучении
иностранным языкам представляет собой реализацию такого способа
обучения,  при котором  осуществляется упорядоченное
систематизирование и взаимосоотнесенное обучение иностранному
языку как средству общения в  рамках моделируемой
“воспроизводимой” на учебных занятиях речевой деятельности.
Процесс обучения в рамках коммуникативно-деятельностного подхода
строится по модели коммуникации. Основной чертой данного подхода
является коммуникативность.
Параметры коммуникативного общения реализуются в

коммуникативном поведении преподавателя, активном поведении
студента, в предметах обсуждения, ситуации общения, использовании
речевых средств. Ситуации могут быть реальными, условными,
воображаемыми, сказочными. Ситуации могут быть конкретными,
и тогда речь студента является их непосредственным отражением. Для
обучаемого создаются абстрактные и проблемные ситуации. Студенты
выражают своё собственное суждение, отношение, соглашаются или
опровергают мнение преподавателя или другого студента, используя
различные речевые клише. Поэтому обсуждение проблемы есть
реальное общение на занятии. Ситуацию можно изобразить при
помощи наглядных средств (ситуативных картинок, магнитной доски),
которые будут отражать определённое место и время действия, сделать
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ее статичной или динамичной (изменить компоненты, переставить
действующих лиц, добавить новых персонажей).
Очень важно, чтобы студенты могли “пропустить ситуацию через

себя”, придавая ей личностный характер. Это повышает эффективность
усвоения иностранного языка, т.к. наряду с интеллектом подключаются
эмоции. Личностно-значимой ситуацию делает роль, которую студенты
получают на время или постоянно. Наиболее адекватным приёмом
обучения говорению являются различные формы драматизации,
включая импровизации и ролевые игры.  Коммуникативно-
деятельностный подход ставит в центр обучения иностранному языку
субъектно-субъектную схему общения, т.е. обучающийся выступает
как активный, творческий субъект учебной деятельности, управляемой
педагогом; способствует развитию инициативности студентов,
их способности к творческому поиску. Обучаемый должен ощущать,
что вся система работы ориентирована на его непосредственную
деятельность, опыт, мировоззрение, интересы, чувства, которые
учитываются при организации общения на занятии. Таким образом,
содержание занятий строится на обсуждении актуальных жизненных
проблем, а не готовых тем или текстов [2, с. 51]. Кроме того, данный
подход позволяет реализовать принцип индивидуализации, так как
“овладение коммуникативной функцией иностранного языка
предполагает учет индивидуальных особенностей, интересов
обучаемых, их способностей, наклонностей и пожеланий” [1, c. 126]
Коммуникативная методика способствует быстрому овладению

студентами навыками разговорной речи. Это обеспечивается за счёт
усвоения различных видов монологической речи, типовых диалогов
и форм языкового моделирования. Здесь, на первом плане находится
конкретная языковая модель. Основной единицей занятия и всей
стратегии обучения данной методики является активизация акта
говорения.

Литература
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам /
Н.Д. Гальскова. – М. : Арти-Глассо, 2000 – 281 с. 2. Соловова Е.Н. Методика
обучения иностранным языкам, базовый курс лекций : пособие
для студентов педвузов и училищ / Е.Н. Соловова, – М. : Просвещение,
2005. – 239 с.
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ЯК КОНТРОЛЬ ВОЛОДІННЯ

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМИ
НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Кладкова Т.А. (Київ)
На сучасному етапі розвитку методики викладання іноземних мов

активно використовується тестування. Така форма перевірки рівня
сформованості у студентів іншомовної комунікативної компетентності
характеризується економічністю і об’єктивністю, але в той же час сприяє
дискретності контролю. Так, суть тестової методики зводиться до пошуку
способів вимірюваності об’єктів контролю, тому під час тестування
перевіряється кожне окреме вміння. Як результат, з’являється тенденція,
коли студент, виконуючи тестові завдання на достатньому рівні, не
спроможний користуватися визначеними уміннями з комунікативною
метою на цьому ж рівні.
На нашу думку, ця проблема контролю безпосередньо пов’язана

з цілями навчання і методикою роботи кожного окремого педагога.
Зупинимося детальніше на практичній стороні цього питання –
викладацькій діяльності. У ході усного опитування викладачів було
встановлено, що вони не використовують тестові завдання з усіх
чотирьох видів мовленнєвої діяльності під час модульної контрольної
роботи у кінці змістового модуля. Викладачі надають перевагу перевірці
вмінь читання або говоріння у формі заздалегідь підготовлених
студентами монологічних висловлювань, так званих “топіків”. При
цьому вони недостатньо приділяють уваги аудіюванню, а писемне
мовлення ігнорують, часто замінюючи його диктантом-перекладом.
Тому ми можемо зробити висновок, що результатом своєї праці
викладач вбачає не здатність студента користуватися різними вміннями
в комплексі, а сформованість певного вміння, що суперечить
принципам домінуючого зараз в методиці компетентнісного підходу.
С.Ю. Ніколаєва стверджує, що у межах компетентнісного підходу
відбувається переорієнтація з процесу на результат освіти в діяльнісному
вимірі, що проявляється у зміщенні акценту з накопичування визначених
нормативними документами знань, навичок і вмінь на формування
здатності діяти практично [2, с. 11]
Крім того, викладачі часто включають до модульної контрольної

роботи лексико-граматичні тестові завдання, що на етапі контролю
мовленнєвих компетентностей, з нашої точки зору, є нелогічним
і необґрунтованим. Зрозуміло, що знання лексичних одиниць
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та граматичних структур можна оцінювати, виходячи з умінь студентів
використовувати їх у процесі усного і письмового мовлення та розуміти
їх під час читання і слухання.
Таким чином, вищезазначений підхід викладачів до вивчення

іноземної мови на немовних спеціальностях призводить до порушення
корелятивних зв’язків між цілями навчання і об’єктами перевірки,
що негативно впливає на загальні результати навчання. Тому ми
вважаємо, що для модульної контрольної роботи, яка проводиться по
завершенню певного змістового модуля, більш доцільним є контроль,
орієнтований не на визначення окремих досягнень у різних видах
мовленнєвої діяльності, а на рівень загального володіння мовою. Така
перевірка пов’язана зі сформованістю загальних умінь, що відповідають
шкалам ілюстративних дескрипторів [1, с. 184]. З цією метою ми
пропонуємо поєднувати усі мовленнєві компетентності в одному
інтегрованому завданні, де продуктивні види мовленнєвої діяльності
реалізовуються через рецептивні. Тобто, визначати здатність студентів
говорити і писати на основі прослуханого та прочитаного.
Такий контроль володіння студентами іноземною мовою відповідає

сьогочасним  запитам  суспільства,  коли випускник немовної
спеціальності може здійснювати усну і письмову комунікацію,
а не просто вміє виконувати тестові завдання.

Література
1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання / Науковий редактор українського видання докт. пед. наук,
проф. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с. 2. Ніколаєва С.Ю.
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу /
С.Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17.

ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЇ
ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Кобзар О.І., Лєшньова Н.О. (Харків)
Для сучасних фахівців, які працюють у різних сферах науки та техніки,

володіння іноземною мовою є невід’ємною складовою їх професії.
Оскільки ефективність навчання безпосередньо залежить від мотивації,
однією з важливих задач, що стоять перед викладачами сьогодні, є пошук
методів навчання, які підвищують мотивацію навчальної діяльності
студентів.
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Найважливішим джерелом активності студента у навчальному процесі
є його інтерес, один з найбільш ефективних та потужних збуджувачів
уваги. Винятковість уваги особистості визначається особливостями її
мотиваційної сфери. Відповідної спрямованості увазі надає пізнавальна
потреба. Ця потреба проявляється у вигляді допитливості. Важливим стає
зацікавлене ставлення до об’єкту пізнання [7].
Важливим фактором у підвищенні мотивації студентів при вивченні

іноземної мови є вплив на емоційну сферу особистості. Сприятливу
емоційну атмосферу на занятті створює гумор, він також підтримує
жвавий інтерес та увагу. Психологи вважають, що сміх виступає як засіб
згуртованості людей. При цьому ефект солідарності, який характеризує
будь-яку колективну діяльність, стає особистим спонукачем діяльності
кожного [4, с. 68].
Ми рекомендуємо використовувати гумористичні ситуації

та анекдоти під час навчання різних аспектів мови – фонетики, лексики,
граматики, аудіювання. Гумор – це й засіб зняття напруження
у втомлених слухачів. Він допомагає перебороти психологічний бар’єр,
забезпечує інтерес до заняття.
Зміст іншомовного тексту завжди повинен бути новим для студентів

і цікавим [5]. Прийом новітності є одним з важливих методичних
прийомів, що використовують для підвищення інтересу до предмету
[1, с. 173].
Важлива роль у підвищенні мотивації навчання належить

використанню елементів проблемності. Основними джерелами
проблемності при навчанні  є типові протиріччя, які повинні
вирішуватися в результаті взаємодії викладача і студента та які
створюють мисленнєву базу активного пізнання [6, с. 39-40]. На основі
правил створення проблемних ситуацій ми розробили систему
проблемних ситуацій, які доцільно використовувати при навчанні
студентів граматики англійської мови.
Ігрові процеси у навчанні також вважаються важливим засобом

збудження інтересу до навчання, студент залучається до практичної
діяльності, накопичує досвід, вирішуючи ігрові завдання [7, с.  9]. Рольова
гра є ефективним методом активного навчання усного мовлення. Гра
є особливим типом діяльності, в якому мотив полягає у самому процесі,
у змісті самої дії [3, с. 209]. Вона одночасно спирається на свідоме
та підсвідоме оволодіння навчальним предметом, впливає на емоційну
сферу студента з метою полегшення запам’ятовування навчального
матеріалу.
Викладачами кафедри Харківського національного університету
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імені В. Н. Каразіна розроблений комплекс рольових ігор, які послідовно
вводяться до навчального процесу за мірою зростання їх складності.
Робота над рольовими іграми ведеться поетапно. Спочатку вводиться

лексико-граматичний матеріал та виконуються відповідні вправи для його
засвоєння. Потім, під час гри, кожний студент одержує картку, де вказана
його роль та чітко сформульована комунікативна задача. Студент має
самостійно обирати лексичні та граматичні засоби комунікації
та демонструє свої творчі здібності. На заключному етапі підводяться
підсумки роботи. Усвідомлення студентами результатів своєї діяльності
та відчуття успішності важливі у підвищенні мотивації [2, с. 8].
Наш багаторічний досвід використання наведених прийомів та

методів підтверджує, що вони сприяють значному підвищенню
мотивації навчання англійської мови.

Література
1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб : Питер, 2006. –
512 с. 2. Арістова Н.О. Формування мотивації вивчення іноземної мови
у студентів нелінгвістичних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. філол. наук / Н.О. Арістова. – К. : Ін-т вищ. освіти
АПН України, 2008. – 20 с. 3. Тер-Саакянц Г.М. Применение ролевой
игры / Г.М. Тер-Саакянц, Н.А. Красовская // Методика интенсивного
обучения иностранным языкам. – К. : Вищ. шк., 1988. – С. 194-208.
4. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения
иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – М. : МГУ, 1986. – 176 с.
5.Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам /
Б.В. Беляев. – М. : Просвещение, 1965. – 227 с. 6. Коротких Г.И. Чтение
проблемных лекций на иностранном языке / Г.И. Коротких // Проблемное
обучение и методы организации познавательной деятельности студентов
в общей системе обучения в вузе. – Кемерово : Кем. ГУ, 1983. – С. 37–45.
7. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике /
Г.И. Щукина. – М. : Педагогика, 1971. – 352 с.

“АПОКАЛІПТИЧНІ” ТЕМИ ТА МОТИВИ
В ТЕАТРІ ЮРИ ЗОЙФЕРА

(на матеріалі п’єс “Кінець світу” і “Вінета”)
Кобзар Ю.В. (Харків)

Апокаліптична тематика літературних творів першої половини
минулого століття була  обумовлена кризою культури зокрема
та цивілізації в цілому. Теми та мотиви кінця світу яскраво представленні
у драматичних творах австрійського письменника Юри Зойфера
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та,  зважаючи на  їхню недостатню рецепцію українськими
літературознавцями, становлять важливий науковий інтерес.
Австрійський драматург, будучи письменником лівих ідей, звертався

у своїй творчості до революційної, антифашистської проблематики.
Як митець, що розвивався під впливом естетики авангарду, він у своїх
творах відштовхувався не стільки від самої дійсності, скільки від власного
її бачення. Своєрідним продуктом схрещення різних контекстів
та традицій є сатирична апокаліптика Юри Зойфера, яка пронизує усю
його творчість і знаходить найяскравіший вираз у його театрі – у п’єсах
“Кінець світу” та “Вінета”.
П’єси Юри Зойфера були написані митцем для постановок

у політичних кабаре і виступали засобом політичної пропаганди серед
населення у 30-х рр. ХХ ст. П’єса “Кінець світу” є передісторією
до “Вінети”, де зображується світ перед зіткненням планети Земля
з кометою Конрадом, у “Вінеті” ж катастрофа кінця світу, що
реалізується у зображенні затонулого міста Вінети, стала дійсністю.
У п’єсі “Кінець світу” образ Фюрера перегукується з образом

Антихриста, який, нівелюючи людські цінності, намагається отримати
абсолютну владу не лише над людством, але й над силами природи.
Юра Зойфер драматизує у творі трагедію існування австрійського
суспільства, яке не здатне протистояти Антихристу та навіть потурає
його антигуманним намірам.
У Вінеті простежується мотив духовного апокаліпсису людства,

що розглядається крізь призму кризи західної цивілізації. У живих мерцях
Вінетського населення неважко вгадати тогочасне віденське суспільство,
для якого характерними є нагація моральних цінностей, відстутність
власної точки зору, індеферентність до майбутнього держави
та суспільства.
Драматичні твори Юри Зойфера характеризуються гротескно-

сатиричною манерою зображення. Однак, малюючи антиутопічний
сценарій майбутнього, автор дає шанс людству на спасіння, що у творах
реалізується у щасливій кінцівці (у “Вінеті” головний герой Джонні
вибирається з мертвого міста, у “Кінці світу” комета Конрад закохується
в Землю, тому кінця світу не відбувається).
Отже, для драматичних творів Юри Зойфера з апокаліптичною

тематикою характерні такі ознаки, як міфічна структура сюжету,
драматизація суспільно-політичних подій першої половини ХХ століття
через призму Апокаліпсису, тема кризи цивілізації, мотив Антихриста,
що захопив владу над людством, а також позитивне бачення майбутнього
людства автором.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ
БЕЗОСОБОВО ВЖИТИХ ОСОБОВИХ ДІЄСЛІВ

У РОЛІ ГОЛОВНОГО КОМПОНЕНТА
ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Коваль Л.М. (Вінниця)
До ядерних форм  експлікації одноелементного головного

компонента (ГК) безособового речення в українській мові належить
особове дієслово в безособовому вжитку. На семантико-синтаксичному
рівні такий ГК корелює як із одиничним предикатом, так і з предикатно-
предикатною структурою.
Основний базовий одиничний предикат окресленого ГК становлять

значеннєві різновиди предикатів стану (ПС) та предикатів процесу (ПП).
Співвідношення з ПС реалізують чотири типи: 1) ГК ↔ предикат
зовнішнього стану довкілля (Пахло свіжою росою (М. Матіос), 2) ГК
↔ предикат зовнішнього стану істоти (І ніякого багатства в мене нема,
і сала нема, і яєць нема (Є. Гуцало), 3) ГК ↔ предикат внутрішнього
стану істоти (У синім підсмутку очей не було недовіри, посміху і ще
чогось (М. Стельмах), 4) ГК ↔ предикат зовнішнього стану предмета
(Від її хати пахне глиною (Є. Гуцало). Кореляцію з ПП так само
репрезентують чотири типи: 1) ГК ↔ предикат зовнішнього процесу
довкілля (Коней на майдані все більшає (О. Гончар), 2) ГК ↔ предикат
зовнішнього процесу істоти (Їх [священників] зараз намножилося
(з газ.), 3) ГК ↔ предикат внутрішнього процесу істоти (В Орисиному
погляді додалося жалю (А. Свидницький), 4) ГК ↔ предикат
зовнішнього процесу предмета (У мішку меншало борошна). Однак
діапазон значеннєвої структури ПП значно вужчий порівняно
зі семантикою ПС.
Другий базовий семантико-синтаксичний корелят ГК БР, вираженого

безособово вжитим особовим дієсловом, становить синтетична
предикатно-предикатна структура (СППС) зі значенням фазового
розгортання стану. Морфологічною основою такого компонента
є префіксальний віддієслівний дериват, утворений префіксами за-,
пере-, які на семантико-синтаксичному рівні слугують виразниками
супровідного фазового предиката. Твірна основа репрезентує основний
предикат, що передає синтаксичну семантику відповідного компонента.
Базовим основним предикатом ГК, вираженого префіксальним
безособово вжитим дієсловом неповної особової парадигми, є ПС.
За специфікою репрезентації носія стану розмежовано два типи
кореляції одноелементного ГК зі СППС: 1) ГК ↔ СППС зі семантикою
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фазового розгортання стану довкілля (Під вікном запахло матіолою
(Є. Гуцало); У кутку тихенько запхикало (В. Підмогильний); В рурці
зареготало (М. Хвильовий); 2) ГК ↔ СППС зі семантикою фазового
розгортання стану істоти (Наче барабанний дріб, застугоніло у вилицях
(І. Карпа); На місці вчорашнього укусу зачервонілося (І. Роздобудько);
Різко запекло в грудях (В. Шкляр).
Отже, предикатну основу головного компонента, вираженого

особовим дієсловом у безособовому функціонуванні, становлять ПС,
ПП та СППС на означення фазового розгортання стану.

Література
1. Баган М.П. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання
особових дієслів у сучасній українській мові : дис. … канд. філол.
наук : 10.02.01 / Баган Мирослава Петрівна. – К., 1999. – 219 с.
2. Вихованець І.Р. Предикатність як реченнєва семантико-синтаксична
надкатегорія / І.Р. Вихованець // Південний архів : зб. наук. праць. –
Херсон : Айлані, 2002. – Вип. XIV. – С. 256–258. 3. Городенська К.Г.
Предикативно-валентна основа елементарного односкладного речення /
К.Г. Городенська // Українська мова. – 2001. – № 1. – С. 69–73.
4. Кавера Н.В. Семантична типологія предикатів стану : дис. ... канд. філол.
наук : 10.02.01 / Кавера Наталія Вікторівна. – К., 2007. – 206 с. 5. Кутня Г.
Семантико-синтаксична парадигма предикатів процесу з варіантними
виявами суб’єктів у сучасній українській мові / Галина Кутня // Вісник
Львів. ун-ту. – Серія : Філологія. – 2006. – Вип. 38. – Ч. І. – С. 15–23.

ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНСКОГО ДИСКУРСА

Коваль Н.А. (Одесса)
Президентский дискурс может быть представлен в  виде

определённого жанрового пространства, для описания которого
используется жанровая модель, включающая семь категориальных
признаков: хронотоп общения, институциональную сферу общения,
тематическую заданность общения,  жанровую композицию,
коммуникативную цель (ведущую интенцию,  функцию),
первичность /  вторичность, стилистические особенности
риторического произведения.
Жанровое пространство президентского дискурса в  сфере

политической коммуникации определяется социокультурными
условиями существования дискурса, историческими традициями
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самого института президентства в той или иной стране, что открывает
широкие возможности межкультурного изучения президентского
дискурса. Наш подход к классификации жанров президентского
политического дискурса опирается также на представление о том, что
в его жанровом пространстве вне зависимости от национально-
культурной специфики взаимодействуют атональные, ритуальные
и ориентационные жанры.  Ещё одной установленной нами
универсальной характеристикой президентского дискурса следует
признать количественное доминирование жанров ритуальной
коммуникации в концептуальном пространстве президентского
дискурса.
Анализируемые президентские теледебаты в американской

лингвокультуре как образец атонального жанра обнаруживают как
универсальные, так и национально-специфические жанровые признаки.
К числу универсальных признаков, выявленных в результате анализа
данного жанра, необходимо отнести состязательный характер, роль
“потенциальный президент”, ключевое значение не принимающей
непосредственного участия в общении аудитории, коммуникативную
цель, достигающуюся с помощью тактики информационных ударов,
сочетание первичности и вторичности. Вместе с тем национально-
культурная специфика выходит на первый план описания жанра
президентских теледебатов с позиций таких жанрообразующих признаков,
как тематическая заданность и композиционная структура.
Количественное доминирование ритуальных жанров в президентском
дискурсе всех изучаемых нами лингвокультур связано с тем, что общество
нуждается в ритуальных действиях, которые утверждают социальную
иерархию, сложившиеся в её пределах статусные отношения и систему
ценностей. Общими признаками ритуальных жанров президентского
дискурса в исследуемых нами лингвокультурах следует назвать
коммуникативную роль политического лидера, присущую президенту
как носителю власти, наличие трёх константных тематических блоков
“историческое прошлое”, “проблемы настоящего”, “проекция на
будущее” и президентской клятвы, вокруг которых выстраивается
композиционная структура риторических произведений ритуальной
направленности, реализацию интегративной, инспиративной,
декларативной и перформативной функций. Все указанные признаки в
полной мере проявляют себя в жанре инаугурационного обращения,
существующем во всех анализируемых нами лингвокультурах.
Однако необходимо отметить, что развитие упомянутых константных

тематических блоков происходит уже с учётом специфики той культуры,
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в которой рождается данное риторическое произведение. Это касается и
особенностей реализации интегративной функции, поскольку для
американцев на современном историческом этапе интеграция – это
единение, прежде всего, внутринациональное. Кроме этого, существуют
отдельные национально-специфические жанры, приобретающие смысл
только в своей лингвокультуре. Таким примером является еженедельное
субботнее радиообращение президента США к нации. Определённую
часть жанрового пространства президентского дискурса во всех
изучаемых нами лингвокультурах занимают ориентационные жанры.
Наиболее распространёнными примерами этой жанровой
разновидности являются послания президента о положении в стране
парламенту, отчетные доклады, соглашения, интервью и пресс-
конференции. Их универсальным свойством следует признать
информационно-прескриптивный характер.

ВДОСКОНАЛЕННЯ
ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

(на матеріалі системи англійських прийменників)
Ковальчук Н.М. (Харків)

Для забезпечення формування фахової компетентності майбутніх
перекладачів зміст, структура та система вправ навчально-методичних
матеріалів повинна  відповідати сучасним вимогам.  Метою
вдосконалення граматичної компетенції на середньому етапі є глибока
систематизація граматичних категорій у свідомості студентів за рахунок
диференціації їхніх складових компонентів. Розглянемо можливі шляхи
досягнення такої мети на прикладі коректувального навчання системи
англійських прийменників.
Важливість формування навичок вживання англійських

прийменників майбутніми перекладачами та управління таким
процесом пояснюється тим, що в англійській мові прийменники
відіграють дуже важливу роль.
При визначенні послідовності введення прийменників слід

враховувати їх концептуальну та структурну складність, кількість значень
та ступінь схожості їх значень в англійській та рідній мові студентів.
Прогнозувати складність засвоєння конкретного значення будь-якого
прийменника можна за допомогою методичної типології, яка враховує
перелічені вище джерела труднощі.
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Для коректувальних курсів більш прийнятним  є введення
прийменників за семантичними категоріями та підкатегоріями.
Студенти потребують навчання, яке враховує підкатегоріальні зв’язки
та диференційні ознаки вживання прийменників, що відносяться до
однієї підкатегорії. Відпрацювання диференційних підкатегоріальних
ознак можливе лише за умови їх контрастивного протиставлення у
спеціальних вправах,  комплекс яких і був побудований та
експериментально перевірений [1; 2].
Для ефективного засвоєння розгалуженої системи значень

англійських прийменників і, відповідно, покращення комунікативної
компетенції студентів, їх навчальна діяльність організована за третім
типом орієнтування. Це підвищує мотивацію та зацікавленість студентів,
сприяє ефективному засвоєнню системи орієнтирів та розвитку навичок
вживання прийменників.
Комплекс вправ побудовано на застосуванні трьох типів навчальної

інформації: мовленнєвих зразків, моделей і правил у вигляді таблиць та
алгоритмів. Використання матеріалізованих типів навчальної інформації
сприяє мимовільному запам’ятовуванню.
Вибір режиму роботи (індивідуальний або парний) залежить від типу

та виду вправи, яка виконується. Індивідуальний режим рекомендується
на етапі формування узагальнень та формування навичок вживання
англійських прийменників. При виконанні репродуктивних та
рецептивно-продуктивних (умовно-мовленнєвих і мовленнєвих вправ)
на вказаних етапах та на етапі включення навичок до структури
мовленнєвих умінь доречно доповнювати індивідуальний режим
парною роботою. Усі тестові завдання та вправи на конструювання
власних висловлювань виконуються індивідуально.
Комплекс вправ включає як усні , так і  письмові вправи.

Репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні та комунікативні
вправи рекомендується виконувати усно на аудиторних заняттях для
того, щоб забезпечити поточний контроль за процесом формування
навичок вживання англійських прийменників. Заповнення таблиць,
написання власних творів та тестові завдання виконуються письмово.
Теоретичне дослідження об’єкта навчання та практичні результати

експериментального навчання підтвердили методичну доцільність
використання запропонованого комплексу вправ [1].
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ЗВ’ЯЗКИ ВТОРИННОГО
ДІЄПРИСЛІВНИКОВОГО ТА ГЕРУНДІЙНОГО
ПРЕДИКАТІВ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО

НЕЕЛЕМЕНТАРНОГО РЕЧЕННЯ
Ковбанюк М.І. (Івано-Франківськ)

Зв’язки вторинного дієприслівникового та герундійного предикатів
у структурі простого неелементарного речення характеризуються
як бінарні. З одного боку це зв’язок із суб’єктною синтаксемою речення,
а з другого – з первинним предикатом того самого речення. Зв’язок
вторинного предиката з суб’єктом завжди імпліцитний, наприклад: Дід
усе ще ворушив губами, читаючи його папери (В. Шевчук) → Дід
читав його папери // Quelqu’un, en passant, avertit Pierron que sa fille
Lydie dormait а la porte, en travers du trottoir (E. Zola) → Quelqu’un
passa et avertit. Зв’язок вторинного предиката з первинним предикатом
може бути імпліцитним й експліцитним, наприклад: Остерігаючись
блискавиць, купив парасолю з великою загнутою пластмасовою
ручкою (В. Даниленко) → (Так як) остерігався блискавиць, купив
парасолю з великою загнутою пластмасовою ручкою / Той чоловік
ждав терпеливо на сам кінець, а діждавшись, заговорив до
Потурайчина (Л. Мартович) → Чоловік ждав, а (коли) діждався,
заговорив // En touchant le sol, Pierre salua sa cousine avec toute la
cannaissance qui lui était due (H. Gréville) → (Au moment où) Pierre
toucha le sol, il salua sa cousine / Tout en marchant elle parlait de son
père (P. Mérimée) → Tout elle marchait elle parlait de son père.
Складнішими за своєю природою виявились відношення між

первинним та вторинним предикатами, оскільки імпліцитний зв’язок
репрезентується обов’язковими і факультативними зв’язками,
а експліцитний – сполучниковим зв’язком. До обов’язкових зв’язків
належать поліпредикативний і зв’язок прилягання. До факультативних –
паралельний і сурядний зв’язки. Поліпредикативний зв’язок –
це бінарний зв’язок, спрямований і на предикат, і на суб’єкт речення,
наприклад: Високий сивогривий чоловік ішов неквапно берегом,
спираючись на розкладний стілець (В. Шевчук) → Високий сивогривий
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чоловік спирався на розкладний стілець; Високий сивогривий чоловік
ішов і спирався на розкладний стілець // En passant dans la vestibule je
m’étais emparé d’un vase (A. Gide) → J’avais passé; Quand j’avais passé
dans la vestibule je m’étais emparé d’un vase. Зв’язок прилягання
характеризується як одинарний, спрямований тільки на предикат,
наприклад: Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть
(Т. Шевченко) → Співають ідучи // франц.: Ils marchaient en traînant
la jambe d’une façon bizarre (R. Dombre) → Marchaient en traînant.
Паралельний зв’язок існує тоді, коли дія, виражена первинним
предикатом, і дія, виражена вторинним предикатом, перебувають
у певній ієрархії й не тотожні одна одній, наприклад: Розкоркувавши
пляшку, перехилив до рота й ковтав отруйну рідину з такою
жадобливою поквапливістю , що властива тільки тяжким ,
непросипущим п’яницям (С. Добровольський) → Після того як
розкоркував пляшку, перехилив до рота і ковтав отруйну рідину //
франц.: En entrant, il s’était incliné devant M. Madeleine avec un regard
où il n’y avait ni rancune (V. Hugo) → Après il était entré, il s’était incliné.
Сурядний зв’язок об’єднує незалежні один від одного компоненти,
створюючи семантико-синтаксичні ряди, наприклад: Галька стояла
в скісних променях сонця, тримаючи під пахвою червонястого
півня (В. Даниленко) → Галька стояла і тримала півня // франц.:
En entrant dans le bois, comme la piste se rétrécissait, ils se mirent en file
(E. Chevalier) → Ils entrent dans le bois, comme la piste se rétrécissait, et
se mirent en file.
Існування сполучникового зв’язку пояснюється фокусуванням

на значенні логіко-семантичних відношень між первинною та вторинною
діями, наприклад: І снідають обидва разом, коли-не-коли перекидаючись
словом (Панас Мирний) → прислівник коли-не-коли посилює часовий
перебіг дій. Tout en revenant vers la chapelle, je m’aperçus que nous
devions être à la fin de l’automne (A. Dumas) // Je tricote beaucoup, tout
en faisant lire pour moi (L. Conan) → прислівник tout активізує відношення
одночасності дії між первинним та вторинним предикатами.
Таким чином, репрезентовані зв’язки за участі дієприслівника

й герундія підтверджують їх функцію вторинного предиката
і поліпредикативність речення.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ
КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ

Ковинько К.В. (Харьков)
Обращение современной лингвистики к политическим текстам

определяется повышенным интересом к политической жизни общества,
его политизации. Политические тексты, политический дискурс,
политические технологии, характеризующиеся манипулятивностью,
находятся в центре внимания современных ученых. Языку политики,
являющемуся ядром политического семиозиса, уделяется пристальное
внимание как некоему индикатору аксиологических установок
и прагматических задач. Изучение политического плаката – сложного
семиотического образования – позволяет рассмотреть определенные
аспекты политической жизни страны. Политический плакат является
частью, а в некоторые моменты и центром, политического театра.
Интересно, что генетически политический плакат по форме и знаковой
соположенности исходит из театральной афиши. Политический плакат
выполняет основную роль в борьбе за власть: он “общается”
с избирателем в отсутствие кандидата при помощи вербальных и
невербальных средств. При этом свой выбор значительная часть
электората осуществляет “не на основе рациональной оценки
программы политических движений и их лидеров или их решений
и деятельности, а на эмоциональном уровне, на основе сложившегося
соотношения симпатии и антипатии, степени доверия и недоверия
к конкретным лидерам и организациям” [3, с. 73]. В рамках этого
определения выделяется воздействующая функция плакатного текста,
который должен привлечь внимание и вызвать интерес, активизировать
восприятие, нацелить в нужном направлении сознание и волю
к действию. Т. С. Магера отмечает, что для политического плаката
“характерна установка на убеждение, при которой учитываются цели и
условия коммуникации. При этом нужно отметить сознательность,
преднамеренность акта  коммуникации.  Коммуникативная
целеустановка политических текстов – это установка на воздействие,
убеждение” [2, с. 33]. Политический плакат создан для адресанта и без
него не существует, так же как политический текст вне потенциальной
политической аудитории семиотически пуст. А. Г. Алтунян отмечает,
что для политического текста  характерна принципиальная
направленность на потенциального читателя, слушателя. Политический
же текст не существует сам по себе и для себя, что теоретически
возможно для других типов текстов. Он всегда инструмент воздействия
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на потенциальную аудиторию. Все его приемы принципиально должны
поддаваться расшифровке,  а все его смыслы – полностью
исчерпываться при анализе прямого слова и тех приемов, которые
употребил автор текста. Политический текст может быть полностью
разложен на свои составляющие [1]. Более того, функция политического
текста полностью исчерпывается его прагматической функцией. В то
время как, например, поэтический текст – всегда больше, чем
обращение к потенциальной читательской аудитории.

Литература
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МАНІПУЛЯТИВНА СТРАТЕГІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Кожемяченко Н.В. (Кременчуг)
Політична реклама функціонує в рамках політичного дискурсу

й виступає одним з видів комунікативної діяльності політичних партій,
яка націлена на пропаганду ідей, поглядів, а також на отримання
підтримки електорату; особливо актуальною вона стає в період
передвиборчої кампанії. Передвиборча кампанія – це складна
комунікативна подія, яка реалізується через ускладнену текстову форму
або “макротекст”; єдність форм даного макротексту представлено
семантично та семіотично. Політична комунікація загалом та політична
реклама, зокрема, ставить за мету отримання політичної вигоди. Дана
мета в політичній рекламі досягається вибором: 1) теми або об’єкту
реклами, який стосується нагальних суспільних проблем, що свідчить
про риси інституціональної комунікації; 2) форм рекламного
повідомлення та дотримання мовленнєвого етикету, що вказує на ознаки
ритуальності комунікації; 3) форм риторичного впливу через апеляцію
до почуттів та розуму виборців, морально-етичних цінностей
суспільства, що в сукупності відображає характеристики риторичної
комунікації. Саме останні домінують в політичній рекламі, бо політична
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мова має значний маніпулятивний потенціал через реалізацію
комунікативної та інтерпретаційно-оціночної функції.
Маніпуляція – це використання мови із залученням стратегій,

без яких адресант не зміг би змінити погляди та поведінку адресата
[5, с. 117], хоча в процесі політичної комунікації невербальні засоби
в активній взаємодії з вербальними лише підсилюють психологічний
вплив на адресата. Мовленнєві стратегії, на думку Т. А. ван Дейка
і В. Кінча [2, с. 163], не є алгоритмічними, їх не можливо підпорядкувати
певному набору правил, а  слід розрізняти за  принципом
інтенціональності (стратегії  інтерпретації тексту, когнітивні,
комунікативні стратегії). Зважаючи на різноманітність підходів
до дослідження мовленнєвих явищ, термін стратегія в лінгвістичних
доробках має широку інваріантність дефініцій: принцип побудови будь-
якої соціально значущої комунікації [6, с. 3]; частина загальних знань,
модель розуміння та породження тексту [2, с. 164]; планування процесу
мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов спілкування
та особистостей комунікантів, а також реалізація цього плану [3, с. 54];
послідовність дій, що використовуються для досягнення цілей [4, с. 96].
Аналіз передвиборчої політичної реклами США та Британії дає змогу

стверджувати, що маніпуляцію можна визначити як макростратегію,
яка націлена на створення позитивного іміджу певного кандидата,
зважаючи на наступні інтегральні ознаки маніпулятивної стратегії:
наявність відкритого та прихованого рівнів впливу для одержання
односторонньої вигоди; ставлення до партнера як до засобу досягнення
власної мети; неусвідомлений характер поведінки адресата [1, с. 137].
Так як політична реклама – це комунікативна подія, то в процесі
її розгортання маніпулятивна макростратегія реалізується через окремі
або часткові стратегії: позитивну самопрезентацію та негативну
презентацію опонента.
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Л .Ю . Веретенкина.  – Пенза , 2004. – 216 с.  2. Дейк ван Т.А.
Стратегии понимания связного текста / Т.А. ван Дейк, В. Кинч // Новое
в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. 23. – С. 153–211.
3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи /
О.С. Иссерс. – [5-е изд.]. – Л. : Изд. ЛКИ, 2008. – 288 с. 4. Gudykunst
William B. Theorizing about intercultural communication / William B.
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and J. Peter Schulz. – John Benjamins Publishing Company, 2005. – 312 p.
6. Sanders Robert E. Cognitive foundations of calculated speech: controlling
understandings in conversation and persuasion / Robert E. Sanders. – Suny
Press, 1987. – 273 p.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ
УСНОГО МОВЛЕННЯ

Козирь А.І., Баранік К.П. (Харків)
В умовах розширення міжнародних зв’язків підвищуються вимоги

до рівня практичного володіння англійською мовою, навичками
спонтанного монологічного мовлення зокрема, що проявляється
у здатності правильно і послідовно викладати свої думки.
Усну форму мовлення забезпечують такі види мовленнєвої

діяльності, як аудіювання і говоріння. Аудіювання – це рецептивний вид
мовленнєвої діяльності, який вимагає істотного напруження слухача
в процесі здобуття інформації. Постійна змінюваність і необоротність
унеможливлюють ретроспективний аналіз сприйнятої інформації,
слухач не має можливості повернутися до незрозумілих місць
у висловлюванні ,  зробити паузу,  перечитати,  замислитись.
У сприйманні змісту усного мовлення велику роль відіграє не тільки
безпосередня наявність ситуації, а й інтонація, оскільки вона виконує
функції членування мовленнєвого потоку на смислові блоки,
оформлення висловлювань у єдине ціле, розрізнення комунікативних
типів висловлювання, виступає як фактор емоційно-естетичного впливу.
Усне вербальне спілкування відбувається також завдяки такому
продуктивному виду мовленнєвої діяльності, як говоріння. Процеси
породження усного мовлення охоплюють мотиви мовлення, орієнтацію
в ситуації спілкування, одночасне програмування висловлювання,
звукову реалізацію і контроль.
Для того щоб студенти безпосередньо від своїх думок переходили до

іншомовного їхнього оформлення, потрібно спонукати їх говорити про
те, про що вони можуть сказати, маючи на увазі знов-таки вже засвоєні
ними або тільки попередньо пояснені, але ще не засвоєні, іншомовні
слова й граматичні конструкції. Щодо процесу висловлювання, студенти
повинні насамперед оволодіти такими якостями монологічного мовлення
як змістовність та послідовність висловлювання.
Досить важливим для розвитку навичок усного мовлення

є створення необхідного іншомовного оточення.
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У цілях полегшення студентами процесу говоріння варто надавати
мовленню студентів ситуативний характер, тобто робити предметом
їхнього іншомовного мовлення (та іншомовного мислення) те,
що безпосередньо оточує студентів та із чим вони безпосередньо
зустрічаються. Предметом розмови може бути все, що перебуває або
що відбувається в аудиторії або в навчальному закладі взагалі. Завдання
викладача полягає у забезпеченні такими природними ситуаціями
спілкування, при яких би виникала в студентів природна мовна
активність.
Досить ефективним для розвитку навичок усного мовлення є діалоги

самих студентів, які сприяють автоматизації навиків розмовної мови,
закріпленню лексичного та граматичного матеріалу, водночас студенти
вчаться вести логічну, послідовну бесіду іноземною мовою та
усвідомлюють, що розуміють мовлення не лише викладача а й своїх
одногрупників. Під час створення студентами діалогів без додаткової
підготовки на такі теми, які їм під силу, вони вчаться не лише
сформулювати свою думку ай подати її якнайшвидше за допомогою
використання засвоєних лексичних та граматичних засобів.
Ефективне навчання усного мовлення складається із засвоєння

граматичної системи мови та значного обсягу лексичних одиниць,
та передбачає поетапне формування навичок усного мовлення.
Таким чином, розвиток формування навичок іншомовного усного

мовлення ґрунтується на засвоєнні лексичної бази іноземної мови,
її граматичної будови з подальшою автоматизацією використання
набутих знань у процесі мовлення - монологічного та діалогічного.
Розвиток діалогічного непідготовленого мовлення позитивно впливає
на формування навичок усного мовлення, тому вправи на розвиток
діалогічного мовлення слід використовувати вже на ранніх стадіях
формування навичок усного мовлення студентів.

ІКОНІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПОВТОРЮВАНОГО РУХУ

В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАМОВІ
Козлова Т.О. (Запоріжжя)

Фономорфологічний повтор є об’єктом численних досліджень,
виконаних на  матеріалі  мов ,  генетично неспоріднених
з індоєвропейськими. Це пов’язано з низьким ступенем продуктивності
редуплікації у мовах індоєвропейської сім’ї в якості засобу вираження
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того спектру лексичних і граматичних значень, для іконічного кодування
яких вона застосовується в аустронезійських, папуаських, австралійських,
америндських мовах, а також у різних контактних мовах. Огляд існуючих
досліджень показав, що слово- та формотворча редуплікація поширена
у мовних системах з певними типологічними домінантами. У плані
морфологічної  типології редуплікуючі мови є здебільшого
аглютинативними, а серед існуючих засобів словотворення вони
віддають перевагу суфіксації та простому словоскладанню. З огляду на
синтаксичну структуру домінує модель SOV. Дієслівна словозміна
розвинена більше, ніж іменникова, а прикметники становлять
обмежений за обсягом клас одиниць. Категорії дієслова властиві
версійність, різноманітні аспектуальні, модальні значення. Лексичні
системи мов з продуктивною редуплікацією вирізняються значною
кількістю дескриптивних (звукозображальних) номінацій. Слід додати,
що редуплікація характерна для ранніх станів в еволюції мовних систем,
що підтверджується її більшою поширеністю у піджинах, ніж у креолах.
Отже, редуплікація може бути ознакою як синхронічної, так і
діахронічної типології мови. Виходячи з цього, припускаємо значущість
фономорфологічних повторів для протостану індоєвропейських мов,
типологічні домінанти якого узгоджуються із зазначеними вище.
Аналіз подвоєних коренів/основ в і.є. прамові показав, що їх значення

є типовими для прозорих іконічних редуплікацій в різних мовах –
‘звучання’, ‘інтенсивність прояву ознаки’, ‘повторювальність’,
‘множинність’. Особливу групу становлять найменування рухів (*rei-
r(ēi)- “тремтіти”) або емоційного чи фізичного напруження, що
супроводжується тремтінням (*mormo(ro)- “страх, жах”). Значення цих
одиниць містять комбінацію сем ‘повторюваний’ + ‘швидкий’ +
‘а/ритмічний’. Редупліковані позначення таких рухів в і.є. прамові є
різноманітними, але їх спільною властивістю слід вважати суміщення
певних іконічних засобів при комплексному відтворенні ознак рухів:

(а) фонетична структура одиниць містить лабіальні й язикові зімкнені
(b, p, t) та сонорні (u, r, l), тобто консонантні фонеми, що утворюються
за допомогою активних органів мовлення; у такий спосіб уявлення про
рух іконічно кодуються на основі емпіричного досвіду мовців з опорою
на візуальні та тактильні відчуття від зміни положення органів власного
тіла;

(б) якісні (uai-uer-/*ui-uer-/*uā-uer- “білка”) та кількісні (*rei-r(ēi)-)
альтернації внутрішньокореневих голосних імітують аритмічність рухів,
на відміну від позначень ритмічних рухів, що кодуються повторами зі
збереженням вокалічного ядра кореня (*balbal- “хитатися; танцювати”);
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(в) повні  редуплікації використовуються для вираження
безперервності, плавності, зворотності руху (*mormo(ro)- “страх, жах”),
а часткові – імітують ознаки ‘різкість’ та ‘уривчастість’ (*pōl- “торкатися,
відчувати; трясти” > *pal-p-).
Іконічність і.є. етимонів спрямувала подальшу формально-

семантичну диверсифікацію одиниць й особливості утворення історико-
етимологічних гнізд у дочірніх системах.
Висновки. Репрезентація повторюваних рухів в і.є. прамові має

іконічний характер. При цьому іконічні знаки характеризуються образно-
діаграматичною комплексністю, завдяки чому здійснюється неодномірне
(синкретичне) кодування позамовного явища у протосистемі
та уможливлюється різноманіття ізоглосного розгалуження етимонів
в залежності від потреб і когнітивних преференцій носіїв дочірніх мов.

ENGAGING SENSORY PERCEPTIONS
IN NEWSPAPER INFORMATIONAL TEXTS

Kozlovska A. (Sumy)
While activations of sensorial experiences are considered to be of crucial

importance for symbolization involving high-order cognitive processes,
they are also part and parcel of our daily experiences, including language.
For instance, the knowledge and skills of architects, perfume makers, piano
tuners, potters require that they are ‘tuned’ to various sense modalities and
sensory literacies – from single sense modalities to multiple ones. Even
such mundane tasks as choosing a particular brand of toothpaste, soap,
clothes or stationary, booking a table at a restaurant, or downloading mobile
ring signals reflect our inclinations towards certain colors, smells, textures,
taste or sounds, and our decisions are the result of – conscious or
unconscious – operations involving several senses. In other words, we are
born synaesthetes, i.e. intrinsically cross-sensory beings.

Regardless of the basic nature of sensory perceptions and experiences,
the subject still remains under-explored in linguistics – in contrast to what
happens in other disciplines within the humanities such as anthropology,
psychology, or philosophy. In the framework of Cognitive Semantics,
Leonard Talmy [1, p. 244–245] has proposed the notion ‘ception’ as a
possible construct to overcome the scholarly tendency to deal with discrete
categories and clearly located boundaries through a cognitive domain
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encompassing traditional notions of both perception and conception. If we
want to gain further insights into the ways we construe the various worlds
at our disposal, the relationship between our sensing, thinking, and
communicating the world cannot be neglected.

The overall objective of the article is to explore the explication of author’s
sensory perception of the world in newspaper informational texts, namely –
in newspaper weather forecast report (NWFR).

Details of sights, sound, touch, smell, and hearing are essential
ingredients of the imaginative author’s work in NWFR. ‘Weather music’
sounds in NWFR: a storm system will trigger a couple of showers (October
9), window-rattling winds (May 31), sounding fog horns (August 30).
‘Ornamentation’ brightens NWFR by means of color-scheme word-stock
of the English language providing spectacular description of weather/
weather phenomena: a blinding thunderstorm (May 9), spectacular
weather (May 1), gloomy weather (May 7). Sometimes a reader is given a
chance ‘to touch’ weather phenomena learning some insights of its nature:
baking heat (August 9), thunderstorms will hug (September 10),
thunderstorms will brush (September 7). The samples of weather smell
and taste tend to look at weather/weather phenomena from the unusual
point of view, as the author experiments with interesting descriptive angles:
the air smells autumn-like (August 30), a sour taste of weather (July 30),
very cool air will bring a scent of autumn (August 30).

Sensory words may be defined as attention-getting devices, new
elements to present factual information. The author of NWFR engages in
attaining a maximal balance between his awareness that he doesn’t want to
be neutral sometimes and his belief that he should fulfill the requirements
of objective reporting. Decoding the subjective sprinkles with awareness
and concentration, an addressee unconsciously adds the fragments of
addresser’s perception of the world to his own perception system. Thus,
sensory words in NWFR can be regarded as creative, descriptive, original,
new, organization-promoting, and association-exciting.

References
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ
В ДІАЛЕКТОЛОГІЇ
Колісник М.П. (Київ)

Спільною рисою традиційних досліджень проблем мовного
варіювання виступає їхня орієнтація на вивчення специфіки мови жителів
сільської місцевості певних географічних зон з подальшим укладанням
лінгвістичних атласів і карт. Проте зазначений підхід є недостатнім, оскільки
при просторовій диференціації мови лишається поза увагою мовний
різновид, на якому говорить більша частина населення, а саме жителі
міст. Тому метою цієї праці є обґрунтування необхідності вивчення
діалектів і з погляду територіального варіювання, і з урахуванням
соціокультурного рівня їхніх носіїв.
Відомо, що вивчення діалектів як об’єкту лінгвістичного дослідження

почалося у ХІХ ст. і пов’язане з працями французьких та німецьких учених
Франса Дюпена, Кокеберта де Монбрета у Франції та Дж. А. Шмеллера
і Дж. Венкера у Німечинні. Зародження англійської діалектологічної думки
пов’язують з роботою англійського діалектологічного товариства (English
Dialect Society), заснованого у 1873 р. та особливо з працями його
фундатора Уолтера Скіта.
Характеризуючи сучасний світ, В.М. Жирмунський підкреслює

[1, с. 107], що розповсюдження мовних варіантів пов’язане значною
мірою з соціальними процесами, у межах яких сільське населення,
перебуваючи в містах, переймає їхню культуру і літературну мову
та привносить у неї регіонально марковані елементи. Крім того,
на сьогоднішній більшість населення мешкає у містах, а відповідно
до прогнозів ООН, набута тенденція зростатиме.
Не менш важливим підтвердженням недостатності вивчення

різновидів мови у рамках діалектної географії є той факт, що всі діалекти
є за своєю природою і регіональними, і соціальними, оскільки разом
із соціальними, на них здійснюють також вплив і регіональні чинники.
До останнього часу традиційно вважалося, що жителі сільської
місцевості мають низький соціокультурний рівень, переважно через
брак освіти, і тому їхня мова сповнена діалектними одиницями,
відмінними від стандартної мови. Однак з розвитком засобів ЗМІ,
глобалізацією та розповсюдженням освіти будь-який житель країни,
незалежно від типу місцевості, сьогодні має можливість розвиватися та
самовдосконалюватися. Разом зі зменшенням впливу ролі сільської
місцевості на особливості маркування діалекту набуває ключової ваги
соціокультурний фактор. Це зайвий раз підтверджує передбачення
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Дібольда про те, що опис типології мовного запозичення має
супроводжуватися соціологічним аналізом [4, с. 97]. На користь цього
свідчить також твердження [3, с. 39-40] про те, що мова, з одногу боку,
розвивається відповідно до власних внутрішніх законів, а з іншого –
її розвиток обумовлюється суспільними функціями, які активно
впливають на її структуру і багато в чому визначають напрям її розвитку.
При цьому, як відомо [2, с. 42], соціальний фактор є вирішальним
у формуванні зовнішньої системи мови, а просторовий та часовий
фактори є джерелами лінгвістичної варіативності, яка слугує базою для
“соціалізації” мовного варіювання. Звідси стає цілком зрозуміло, що
ступінь мовного варіювання знижується з  підвищенням
соціокультурного рівня мовця, наближаючи його мовлення до
стандартного варіанту.
Отже, для досягнення повноти результатів дослідження специфіки

функціонування будь-якого мовного різновиду є доцільним його
вивчення на тлі територіальних особливостей, що сформувалися у ході
історичного та геополітичного розвитку, з урахуванням впливу
провідних соціокультурних факторів.
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языковых состояний и ситуаций в странах романской речи / Г.В. Степанов. –
М. : Наука, 1976. – 223 с. 3. Филин Ф.П. К проблеме социальной
обусловленности язика / Ф.П. Филин // Вопросы языкознания. – М. : Наука,
1966. – № 4. – С. 31–44. 4. Diebold A. Incipient Bilingualism / A. Diebold //
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СИМВОЛІКА ПРИРОДИ У ПОЕТИЧНОМУ
МОВЛЕННІ НІМЕЦЬКИХ РОМАНТИКІВ:

КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Кольцова А.І. (Луганськ)

Німецький романтичний поетичний текст ХІХ століття відображає
ідеальний світ, відтворений у певній індивідуально-авторській
перспективі, де природнича складова займає одну із визначальних,
текстотвірних позицій та слугує підґрунтям до продукування таких
художніх образів, що виступають основними елементами у втіленні
креативних поетичних смислів твору. За приклад у нашій розвідці було
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обрано вірш Генріха Гейне “Wandere!”. Реконструкція метафоричних
концептуальних схем здійснюється через концептуальний аналіз
словесних поетичних образів, що утілюють концептуальні референти,
тобто концепти, приналежні до природних стихій.
Так, в основі текстового концепту ОЗЕРО знаходимо архетип Вода.

Поданий концепт представлено у тексті сполученням двох лексем:
“blau”, яка репрезентує поняття “істина”, оскільки синій колір
кваліфікується як символ істини, безмежних далей та нескінченних глибин
[1], та “See”, яка, в свою чергу, виражає символ сприйнятливої мудрості,
пасивності, заспокоєння, підсвідомості. Отже, таке сполучення продукує
в просторі тексту концептуальну метафоричну схему ОЗЕРО Є ІСТИНА.
За текстом поезії синє озеро знаходиться в оточені плакучих верб.

Вербальне вираження текстового концепту ПЛАКУЧА ВЕРБА відбивається
через лексему “Trauenweid”, яка презентує у просторі віршованого
твору горе, нещасливу любов. З іншого боку, плакуча верба може
розглядатися як символ стійкості до життєвих труднощів та перипетій
[2, c. 63]. Концепт ПЛАКУЧА ВЕРБА базується на архетипі Земля та формує
у тексті концептуальну метафоричну схему ВЕРБА Є ПЕЧАЛЬ.
Таким чином, словесний поетичний образ “blauen See umringt von

Trauerweiden” сприймається у контексті твору за таким поетичним
смислом: досягнення істини, очищення, зцілення від душевних ран,
набуття стійкості стає можливим лише за умови подолання переживань.
Концептуальна метафорична схема ГОРА Є ТРУДНОЩІ реалізується

в тексті через лексему “Berg”. У тексті концепт ГОРА позначає постійність,
вічність, міцність і нерухомість. Сходження на гору (“den steilen Berg
ersteigst”) символізує прагнення, потяг до вищих станів, зречення
від мирських пристрастей, просування від приватного і обмеженого
до повного і безмежного [3, c. 59].
Концептуальну метафоричну схему ВЕРШИНА ГОРИ Є ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМ репрезентовано в тексті вірша іменником “Gipfel” у сполученні
з прикметником “felsigen”. Згідно зі словником символів, вершина гори
асоціюється з сонцем, а її досягнення – з вирішенням проблем,
досягненням вищого стану [3, c. 60].
Образ орла (“Adler”) в тексті має за підґрунтя архетип Повітря

та продукує концептуальну метафоричну схему ОРЕЛ Є ЗВІЛЬНЕННЯ. Тож
контекстуально орел виступає як символ духовного начала, піднесення,
натхнення, звільнення від уз, перемога, гордість, стихія повітря [2,
c. 116]. Крик орла, який представлений лексемою “krächzen”, символізує
переміни. Таким чином, образ орла в тексті сприймається як вісник
великих змін, натхнення та духовного очищення, підтвердження
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досягнення якого ліричним героєм знаходимо у наступному рядку:
wirst du selbst ein Adler fast.
Отже, у контексті конкретного вірша представника німецького

романтизму Г. Гейне встановлення ряду концептуальних метафоричних
схем, що мають у своєму складі концепти-елементи природи, дозволяє
говорити про осмислення поетами-романтиками ідеї духовного
очищення людського індивідууму через страждання.

Література
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М.В. Адамчик. – Минск : Харвест, 2010. – 224 с. 3. Купер Дж. Энциклопедия
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ЛИГВОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ АДЪЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ

Коляда В.П. (Одесса)
Результаты исследования адъективной лексики в современной

лингвистике показывают,  что они не являются автономными
семантическими структурами наподобие глаголов. Их значения
реализуются в зависимости от того, к чему они “приложены”, т. е.
от того, какова их сочетаемость. Следовательно, правомерно полагать,
что ключ к изучению семантики прилагательных находится в их
сочетаемости. Лигвокогнитивный подход к изучению адъективной
лексики позволяет выявить ограничения,  накладываемые на
употребление прилагательных, а также объяснить различные значения,
возникающие у прилагательных в сочетаниях с определенными разрядами
существительных. В данном случае особую значимость приобретает
теория концептуальной интерпретации, которая в работах зарубежных
лингвистов применяется для изучения определенных blends/blendings –
“гибридных пространств”. В рамках этой теории особенно важно
учитывать взаимовлияние семантики двух сочетающихся единиц:
прилагательного и существительного, которое и создает различные
значения прилагательного, возникающие при сочетании с разног рода
существительными. Так, например, прилагательное high, сочетаясь
с такими существительными как buildings, boots, ceiling etc., обозначает
высоту; при сочетании же с существительными типа achievement, life
etc., прилагательное реализует оценочное значение. Параметрические
прилагательные high и tall дают характеристику объекту как имеющему
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стержень, устремленный вверх.
Если сравнивать горизонтальные и вертикальные координаты, вдоль

которых осуществляется процесс направленного зрения, то можно
сказать, что они различаются разным образом видения, при этом обзор
видения вдоль ориентационной координаты “горизонталь” –
значительно меньше, чем вдоль координаты “вертикаль”. Обычно
человек способен осуществлять зрительные операции на расстоянии
нескольких метров перед собой, не более, а отсюда – и различия в
восприятии действительности при горизонтальном и вертикальном
обзоре. Поэтому изучение единиц современного английского языка,
связанных с выражением концептов “высота”, “ширина”, “глубина”,
“длина” представляет несомненный интерес. Прилагательные deep –
shallow, high – low, wide – narrow, long – short в прямом номинативном
значении характеризуются широкой свободной” сочетаемостью,
обусловленной экстралингвистическими факторами. Любой объект,
имеющий горизонтальное или вертикальное измерение, может быть
определен этими пространственными прилагательными. Ср. глубокая
река – deep river, мелкое озеро – shallow lake, высокое дерево – high
tree, низкий кустарник – low bush, широкая улица – wide street, узкая
лента – narrow ribbon. Что касается пространственных адъективов, то
основными из них являются параметрические прилагательные,
поскольку всякая материальная сущность должна иметь длину, ширину,
высоту (глубину) или объем.
Здесь следует упомянуть о главенстве вертикальной оси над

фронтальной и латеральной, так как, характеризуя нечто, имеющее высоту
и длину, говорящий обратится, в первую очередь, к вертикальной
характеристики объекта. Говоря о параметрических прилагательных,
нужно сказать, что иногда бывает трудно объяснить их сочетаемостные
ограничения. Значение этих прилагательных предполагает наличие точки
отсчета, которой является определенная величина измерения, ото-
ждествляемая с нормой (наиболее часто встречаемой величиной).
Прилагательные не являются автономными семантическими

структурами, и их значения реализуется в зависимости от того, с какими
существительными они сочетаются. Используя данные когнитивной
лингвистики, в работе объясняются сочетаемостные ограничения
прилагательных и указываются значения,  возникающие
у прилагательных в сочетании с определенными существительными.
Как показал проведенный анализ,  значительные отклонения
от первичного номинативного значения наблюдаются при
сочетаемости с абстрактными существительными.
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МОРАЛЬ В ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОМ,
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ

И СИТУАТИВНОМ ВИДАХ КОНТЕКСТА
Королёва Н.Л. (Одесса)

Изучение языковых принципов оформления морального контекста
упирается в представления о композиционно-речевой форме
рассуждение или описание, объктом которых выступают моральные
категории, сам концепт мораль, представленный оппозицией мораль/
аморальность, а также один из компонентов разветвлённой системы
подконцептов, каждый из которых также включается в бинарную
оппозицию с одним из компонентов исследуемой концептосферы.
Являясь универсальным концептом, мораль вовлекает любой
содержащий референции к ней текст в культурную парадигму, требуя
от адресанта и адресата определённого комплекса “моральных” знаний
и соответствующих “этикетных” реакций, актуализируемых также
в ответ на упоминание одной из моральных категорий или одного
из моральных подконцептов.
Моральная концептосфера сопересекается с группой ключевых

ценностных контекстов, выступающих прототипическими ценностными
артефактами общечеловеческой культуры, содержащих исходные
поступалаты,  прескрипции и обозначения или определения
общепринятых норм морали и этикета: Библия, Коран, Тора,
общеизвестные античные мифы и легенды, сказания и древние эпосы,
классические тексты мировой литературы, философские трактаты
известных учёных и т.д. Моральные нормы и предписания всегда
аксиологичны и аллюзивны, так как в сознании представителя любой
культуры связуются с тем или иным прототипическим контекстом,
а также с природой ценностей и включаются в структуру ценностного
мира. Но в каждом случае эта связь определяется корреляцией
различных ценностей между собой, национальных стереотипов,
социальных и культурных факторов коммуникации, а также уровнем
знания и культуры самого коммуниканта.
Национальные стереотипы служат признаками национальной

идентичности, одновременно выступая в качестве факторов разделения
общепринятых моральных ценностей,  установок и норм с
национальной спецификой представления о морали и моральных
прескрепциях, что всегда находит своё отражение в наивной картине
мира: как в семантике единиц, вербализирующих моральные концепты
и категории, так и в системе построения контекста, включающего
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в качестве объектов рассматриваемые явления. Вербализируюсь
в пределах того или иного языка, каждый, даже универсальный концепт
воплощается в определённой “упаковке” не только словообразовательных
и фонетических особенностей, но и, прежде всего, культурно-
семантических, социо- и национально-исторических напластований,
каждый из которых может по-разному трансформироваться
и актуализироваться, извлекаясь из моральной концептосферы, что
позволяет говорить о концепте “мораль” как относительно нейтрально-
аксиологическом явлении, которое гибко подстраивается как культурой,
так и каждым из отдельных её представителей к определённым
коммуникативным условиям в зависимости от прагматики целого текста.
Говорящий о морали апеллирует одновременно трём культурным
ресурсам в тезаурусе своего адресата: широкому общекультурному,
национально-социально-культурному и ситуативному (вытекающему
из сложившихся условий, возможно идущим с одним широких
контекстов), допускающий следующие пресуппозиции: человеческая
мораль, мораль современного общества, мораль нашей страны, мораль
басни, романа, рассказа, мораль происшедшего/происходящего события
и т.п. Причём в ситуативном контексте трактовки морали обусловливается
индивидуальной картиной мира одного из коммуникантов. Каждая из
обозначенных систем по-своему интерпретирует мораль, и каждой из
них приписывается один из участков концепта.
Специфика категорий и подконцептов концептосферы “мораль”

определяется аксиологическими группировками в системе бинарного
протипоповставления: добро – зло, хорошо – плохо, добродетель –
порок, любовь – ненависть и т. д., также принимающих в контексте
устойчивые национально-культурные воплощения.

КОНТЕКСТУАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
ВИДОВОЇ ВІДПОВІДНОСТІ
НІМЕЦЬКИХ ДІЄСЛІВ
Кривенко В.П. (Харків)

Значення перфективності/імперфективності інколи помилково
трактується як значення доконаності/недоконаності. Разом з тим,
існують контексти, в яких те чи інше німецьке перфетивне дієслово
відповідає дієслову недоконаного виду в українській мові, та навпаки,
контексти, які обумовлюють розуміння дієслова як дієслова доконаного
виду. До числа перших належать, зокрема, контексти з обставинами
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зі значенням повторюваності або повільності дії, напр., langsam, Tag für
Tag, nach und nach, manchmal, oft, jedes Mal, dann und wann та інші.
Значно рідше, ніж обставини, функцію оформлення тільки значення

недосягненості межі виконують контекстні компоненти тривалості
або повторюваності. Це такі лінійні відрізки речення у вигляді слів
та словосполучень,  які ,  навіть,  не будучи членами речення,
є рівноцінними в аспектуальному плані з обставинами зі значенням
тривалості чи повторюваності.
До них належать насамперед деякі засоби заперечення. Так,

найпоширеніше німецьке заперечення nicht, якщо воно ускладнене
порівняльним ступенем прислівника viel (nicht mehr), формує значення
недосягненості межі у поєднаних з ним формах претерита. Цю свою
додаткову функцію nicht набуває за рахунок семантики mehr: Das Geld
reiсhte nicht mehr aus. Серед засобів запереченя у сучасній німецькій
мові є й такі, що виконують функцію обставиних членів речення. Два
з них – nie та niemals – спрацьовують в аспектуальному плані так само,
як і nicht mehr. Як контекстні компоненти повторюваності при претериті
перфективних дієслів виступають також парні сполучники bald … bald,
je … desto та порівняльний ступінь прислівника viel, який має
аспектуальну цінність не тільки у поєднанні з nicht, але й при
самостійному вживанні.
Перфективне дієслово завжди матиме значення недоконаного виду,

якщо воно вживається в минулому часі у підрядному реченні з wenn.
Яскравою ознакою недоконаності є поєднання перфективного

дієслова з таким дієсловами, як beginnen, anfangen. Для дієслів
доконаного виду таке поєднання неможливе, оскільки доконаний вид
передбачає цілісність, неподільність дії.
Недоконаність дієслова виявляється і за певною співвіднесеністю

з іншими елементами речення, напр.: Die Frau sah, wie er starb, doch
ihre Gedanken wandten sich ab von dem Sterbenden (A. Seghers).
В данному контексті дієслово starb не можна зрозуміти як “помер”.
Цьому протирічить співвіднесеність зі словом der Sterbende –
“умираючий” в тій самій фразі.
Якщо перфективне дієслово відповідає українському доконаному

виду, то це визначається у ряді випадків певними мовними умовами
контексту. Такою умовою є підрядне речення часу зі сполучником als.
На окремих ділянках текстів безвидових мов, де не спрацьовують

мовні засоби аспектологічного контексту, єдиними оформлювачами
аспектуального смислу виявляються ситуативні моменти,  які
позначаються терміном екстралінгвістичні фактори.
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Певний запас знань про життя (побутовий контекст), наукових знань
про навколишню дійсність, відомостей у галузі літератури, мистецтва
(культурний контекст) нерідко допомагає людині передавати окремі лінії
смислу, не звертаючись до вокабуляру, невербально. Здійснюється це,
звісно,  у зв’зку з конкретними вербально оформленими
повідомленнями: на прямий смисл мовленнєвих актів нерідко
нашаровується ситуативна інформація, для передачі якої мовець не
використовує спеціальних словоформ.
Екстралінгвістичні фактори аспектологічного контексту

обумовлюють у тексті значення досягненості чи недосягненості межі
окремих конктретних дій. Все вищенаведене свідчить про те, що саме
дієслово як таке в німецькій мові не знає граматичної категорії виду,
воно нейтральне по відношенню до цієї категорії, а значення доконаності
чи недоконаності розкривається завдяки певним умовам контексту.

СТРУКТУРНА ТА ЗМІСТОВНА
ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ВТОРИННОЇ КОМУНІКАЦІЇ
АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Кузнецова М.О. (Запоріжжя)
Метою нашого дослідження є аналіз структури та змісту вторинної

текстової  комунікації  як комплексного мовного феномену,
процесуальною стороною якого постає вторинний дискурс. Поняття
“дискурс” займає особливу позицію в метамові гуманітарного знання
ХХІ століття [1; 2; 3]. В нашому дослідженні під дискурсом ми розуміємо
корпус текстів, зв’язок між якими опосередковується завдяки
змістовним критеріям: тексти одного дискурсу так чи інакше звернені
до предмету, теми, концепту іншого дискурсу. Однак, дискурс не
обмежується рамками конкретного тексту чи цілого корпусу текстів,
адже будучи причинно-наслідковою інтеракцією текстових комунікантів,
він становить собою складне комунікативне явище, що охоплює
й екстралінгвальну складову текстової комунікації. Отже, дискурс слід
розглядати як особливий спосіб організації інформації – як лінгвістичної,
так і екстралінгвістичної.
Категорійне та статусне розмежування феноменів дискурсу та

тексту в межах їх взаємозворотньої корелятивності доводить, що останній
постає вербальним продуктом і результатом когнітивно-мовленнєвої
діяльності продуцента, лінгвістичним явищем, що має ознаки закритої
системи й переважно писемну форму втілення, а, отже, є вужчим
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поняттям за дискурс. Тим не менш, будучи сполучною ланкою
між текстовими інтерактантами, а також комунікативною дією
адресанта, в рамках текстової комунікації текст наділяється ознаками
процесуальності та комунікативної вторинності.
У такий спосіб, окрім найрізноманітніших функцій, зокрема

збереження, накопичення й передачі інформації, генерації смислів
у процесі текстової комунікації, текст розрахований на подальше
відтворення у новій площині когнітивно-комунікативної матриці
текстової комунікації, де відбувається фізична зміна авторства:
реципієнт первинного англомовного художнього тексту виступає
продуцентом, інтродукуючи власний лінгвокультурний об’єкт –
вторинний текст.
Вторинний англомовний художній текст, таким чином, постає

діяльнісним об’єктом перцепції та рефлексії первинного англомовного
художнього текстопростору, складним когнітивно-комунікативним
цілим, результатом процесів вторинної концептуалізації та вторинної
категоризації змісту первинного тексту, а отже, вербалізованим
продуктом вторинної текстової комунікації.
Структуру вторинної комунікації англомовного художнього тексту,

у такий спосіб, утворюють три елементи: дійсність, вторинний текст
і вторинний дискурс. Перший елемент становить матеріальну оболонку
вторинної текстової комунікації, другий забезпечує змістовно-мовну
взаємодію текстових комунікантів, а третій – дискурс – постає
екстравертним елементом, що забезпечує змістовно-мовленнєву
основу вторинної текстової інтеракції. Антропоцентри вторинної
текстової комунікації належать до “зовнішніх” структур по відношенню
до вторинного англомовного художнього тексту і до “внутрішніх”
структур по відношенню до вторинного дискурсу.
Таким чином, феномен вторинної комунікації англомовного

художнього тексту тлумачимо в межах нашого дослідження як відтворення
у вербальному повідомленні рефлексії на первинну комунікативну подію,
як мовну об’єктивацію результату лінгвокогнітивного процесу рецепції
первинного англомовного художнього текстопростору реципієнтом та
його проекцію на репрезентовані в первинному текстопросторі поняття,
події, характеристики та цінності.
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УСВІДОМЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ

ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Кузнецова О.Ю. (Харків)

У процесі трансформації сучасного українського суспільства
активно досліджуються проблеми функціонування мовної особистості.
Мовна особистість – це індивід, який розвивається в суспільстві, володіє
сукупністю здатностей й характеристик і є носієм певного національно-
культурного простору.
Діяльність мовної особистості повинна задовольняти таким

соціальним регулятивам, як принципи співпраці, інформативної
адекватності ситуації, інтеграції та адаптації до ціннісно-нормативної
системи суспільства та певних суспільних відносин.
Система національно-психологічних особливостей мовної

особистості базується на кількох сферах:
1) мотиваційній – своєрідність мотивів, спонукальних сил мовної

діяльності представників тієї чи іншої національної спільноти;
2) інтелектуально-пізнавальній – своєрідність сприйняття й

мислення носіїв національної психіки, що проявляється у наявності
специфічних пізнавальних та інтелектуальних якостей, які дають змогу
особливим чином сприймати навколишню дійсність, оцінювати
її, планувати мовну діяльність, обирати моделі способів досягнення
її результатів;

3) емоційно-вольовій – своєрідність емоційних та вольових якостей,
від яких залежить результативність мовної діяльності;

4) комунікативно-поведінкової – охоплює інформаційну
і міжособистісну мовну взаємодію, стосунки і спілкування, висвітлює
розбіжності у їх реалізації у представників різних національних культур.
Досліджувати ці особливості мовної особистості в міжособистісній

взаємодії означає виявляти суттєві характеристики конкретної культури
спілкування, розпізнавати та усвідомлювати її національну своєрідність.
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Дослідники застерігають від можливої психологічної схильності
сприймати всі життєві події з позицій лише своєї етнічної групи. Ефекту
взаємного непорозуміння можна позбутися за умови дотримання
певних вимог у взаємодії: визнання рівноправності сторін, обстановки
відкритості й довіри у спілкуванні, поваги до традиційних норм
та способу життя, що є підґрунтям у характеристиці соціокультурного
та етнопсихологічного контексту спілкування.

 Тож, мовній особистості мають бути притаманні якості, які
позитивно впливають на процес соціально-культурних трансформацій
та налагодження ефективної взаємодії. Їх зміст розкривають такі
характеристики:
- мовна відкритість і доступність – націленість на спілкування
і прагнення передати ідеї і цінності іншим соціальним агентам;

- соціально-діяльнісна спрямованість, пов’язана з інтенсивністю
трансформаційних процесів і забезпеченням необхідної динаміки
особистісних змін;

- адаптивно-акумулююча характеристика як мовний механізм
забезпечення пристосування до умов  суспільства , що
трансформується;

- соціально-культурна пізнавальна мотивація, що пов’язується
з прагненням “розкодувати” світ і сформувати його індивідуальну
мовну модель;

- мисленнєва індивідуалізація світу як особистісно-мовна стимуляція
пізнання та формування стилю мислення, який відповідає специфіці
духовного світу мовної особистості;

- культурно-репрезентативна якісна визначеність мовної особистості,
яка знаходить вияв в утвердженні своєї етнічно-національної
та культурно-групової приналежності й вираженні її в різних стилях
мовлення в різних соціальних сферах - політиці, моралі тощо;

- естетико-мовний профіль особистості як цілісний вияв її буття
у світі, утвердження її особистісного естетичного світу.

АНГЛО-ІСПАНСЬКИЙ
МОВНО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТАКТ

Кульбіда Д.П. (Київ)
Історія культурних обмінів між Іспанією та іншими країнами добре

відображена в іноземній термінології, запозиченій іспанською мовою.
В епоху Середньовіччя арабська мова, слідом за латиною, була
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головним джерелом запозичення іншомовної лексики. Приблизно на
чотири тисячі слів іспанська мова збагатила свій словниковий склад
завдяки арабській [2, с. 225]. Протягом ХV – ХVІІ ст., загалом у період
Ренесансу, Іспанія переймала нові слова з італійської мови.
У XVIII ст. з приходом до влади династії Бурбонів, французька мова

домінувала з-поміж інших європейських мов, і її вплив продовжується
аж до сьогодення. У XIX ст. Велика Британія стає найбільш економічно
потужною країною у світі й, відповідно, англійська мова значною мірою
вплинула на європейські мови, в тому числі й на іспанську. З плином
часу її престиж настільки зростає, що французька мова перестає бути
головним постачальником іншомовних запозичень в іспанській мові.
До XVIII ст. кількість англомовних запозичень в іспанській мові була

мінімальною і здійснювалася за рахунок французького посередництва.
Назви сторін світу (norte, sur, este і oeste) були найпершими
англіцизмами, засвідченими у 1431–1607 рр. У XVII ст. в іспанській мові
з’явилася лексема dogo – дог, бульдог (< dog). У XVIII ст. – bote – човен
(< boat), ponche – пунш (< punch), ron – ром (< rum) [2, с. 240]. У наш час
дані слова повністю асимілювалися, що спричинило труднощі
у співвіднесенні їх із англійськими етимонами.
Ураховуючи англо-іспанські мовні та культурні контакти, необхідно

виокремити три головні стадії лексичних запозичень:
1) у XVIII – I пол. XIX ст. англійська література, соціальне і культурне

життя Великої Британії привертає увагу іспанських інтелектуалів.
У ІІ пол. XVIII ст. англійська мова стає навчальною дисципліною
в іспанських школах, з’являється перша граматика англійської мови,
друкується перший двомовний словник, вперше робиться переклад з
англійської мови на іспанську відомими іспанськими літературними
діячами Х. Кадальсом, Г. Ховельяносом, Н. Моратіном.
Також були й особисті контакти з культурою Британії. Завдяки таким

літераторам, як Бланко Уайт, Хосе де Еспронседа, Анхель Сааведра,
які іммігрували внаслідок політичного заслання, спричиненого
абсолютною владою Фердинанда VII, “англіцизми” з’явилися у різних
публікаціях. Загалом термін “англіцизм” в іспанській мові датується
1848 р., а його початкова форма “англізм” – 1784 р. [1].

2) у XIX ст. вплив англійської мови посилився внаслідок Індустріальної
революції, яка призвела до нової хвилі англомовних запозичень зі сфери
транспортної та текстильної промисловості. У XX ст. іспанська мова
в основному запозичувала англомовну лексику спортивної тематики.
Роки Громадянської війни (1936–1939) характеризуються періодом
лінгвістичного шовінізму та політичної ізоляції [1].
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3) після Другої світової війни вплив англіцизмів на іспанську мову
став масовим. На території Іспанії з’явилися американські військові бази,
відкрилося Міністерство туризму, іспанська молодь подорожує
на Британські острова, особливо в Лондон, мас-медіа Іспанії стає також
одним із головних джерел запозичень англіцизмів.
Отже, поява іншомовних запозичень у будь-якій мові історично

й соціально неминуча. Мовні запозичення являють собою частину
процесу “самоналаштування” мови як адаптивної  системи,
що змінюється з метою виконання своєї функції – забезпечення
адекватної комунікації.

Література
1. Fernández García, A. Anglicismos en el español / A. Fernández García. –
Oviedo : Gráficas Lux, 1970. – P. 58–75. 2. Görlach M. A Usage Dictionary in
Selected European Languages / M. Görlach. – Oxford : Oxford University
Press, 1998. – 320 p.

УНІВЕРБАЦІЯ В СИСТЕМІ
ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ

(на матеріалі назв одягу і взуття української мови)
Купрікова Г.В. (Харків)

У сучасному мовознавстві посилюється увага до вторинних
номінативних одиниць, які можуть з’являтися в процесі універбації
на основі синонімічних аналітичних номенів-словосполучень.
У слов’янську лінгвістику термін “універбація” ввів О. Ісаченко, який
паралельно використовував термін-синонім “семантична конденсація”
[1]. Із часу появи праці О. Ісаченка вийшло чимало досліджень,
присвячених розгляду процесів універбації. Процеси перетворення
номенів-словосполучень на ціліснооформлені лексичні одиниці стали
позначати термінами: “включення” [5], “семантична конденсація” [3],
“універбізація” [4]. Потрактування самого явища універбації
відзначається розмаїттям. У широкому значенні універбація розуміється
взагалі як основа розширення словникового складу мови (див. праці
О. Кубрякової [2]). Ми в універбації вбачаємо різновид суфіксального
способу словотворення, який полягає в перетворенні аналітичного
(здебільшого двослівного) номена-прикметникового словосполучення
на синонімічний йому однослівний ціліснооформлений номен, за якого
аналітичний номен-словосполучення за  допомогою суфікса
згортається в слово. Утворений універб є тотожний змістом (або
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відрізняється лише стильовим забарвленням) із аналітичним номеном-
словосполученням, але відмінний за формою і є ознакою, виявом
вторинного номінування. Крім того, і мотиваційна синонімічна назва,
і її дериваційний корелят – однослівний дериват – паралельно
функціонують на певному синхронному зрізі. Аналізований матеріал
свідчить, що як спосіб словотворення універбація особливо активно
діє в розмовній мові й у жаргоні. Універбація поширюється перш за все
на аналітичні номени-словосполучення, які є частовживаними,
актуальними на сучасному етапі. У процесі універбації аналітичних
номенів-прикметникових словосполучень найчастіше використовується
формант -к(а). Основою універба стає той член мотиваційного
словосполучення, який виконує роль атрибута, функцію іменника бере
на себе суфікс із предметним значенням (фланелівка, шкірянка, домашка,
змінка, парадка, турики (мол. жарг.) “туристичне взуття”). Меншою
активністю в розмовній мові відзначаються універби, що виникають
у результаті згортання аналітичного номена-словосполучення
за допомогою суфіксів -ик- (дутики “дуті чоботи”); -ак- (-як-): кирзаки
“кирзові чоботи”, гермак (байк.  жарг.) “герметичний шолом
мотоцикліста”; -ач-: танкач (арм. жарг.) “танковий комбінезон”; -ан-:
кожан “шкіряна куртка”; -ур-: джинсура “джинсовий одяг”. Окремі
номени – результати універбації – мають давню традицію вживання;
утрачаючи стильову маркованість, переходять до загальновживаного
мовного фонду (купальник, бейсболка, балетки, вишиванка).
Таким чином, серед чинників, що зумовлюють словотвірну

універбацію, визначальними є прагнення до економії мовних зусиль,
обмеженість оперативної пам’яті людини, прагнення до експресивності
номенів, оскільки універбація як засіб економії передачі інформації
допомагає її швидкому сприйманню й запам’ятовуванню.

Література
1. Исаченко А.В. К вопросу о структурной типологии словарного состава
славянских литературных языков / А.В. Исаченко // Slavia. – 1958. –
Roč 27 – Seš 3. – S. 339. 2. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект
речевой деятельности / Е.С. Кубрякова. – М. : Наука, 1986. – 157 с.
3. Онишкевич М.М. Явища семантичної конденсації в лексиці південно-
західних говорів української мови / М.М. Онишкевич // Проблеми
дослідження діалектичної лексики і фразеології української мови. – Ужгород,
1978. – С. 49–54. 4. Сидоренко О.М. Про поняття універбізації в сучасному
слов’янському мовознавстві / О.М. Сидоренко // Мовознавство. – 1992. –
№ 4. – С. 42–48. 5. Янко-Триницкая Н.А. Процессы включения в лексике
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и словообразовании / Н.А. Янко-Триницкая // Развитие грамматики и лексики
современного русского языка. – М. : Наука, 1964. – С. 18–35.

ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТІЙНОГО СКЛАДНИКА
КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА В АНГЛОМОВНІЙ

КОНЦЕПТОСФЕРІ ГЕОПОЛІТИКА
Курбатова Т.В. (Кривий Ріг)

В контексті сучасних проблем когнітивної лінгвістики особлива увага
приділяється концептуальній репрезентації знань в мовній картині світу,
основною одиницею якої є концепт. Концепт визначається як ментальне
утворення, яке включає в себе поняття, значення та образ, які описують
певний фрагмент оточуючого середовища [1]. Політика – одна
з найважливіших сфер буття людини та суспільства. В якості одиниці
картинування свідомості ,  з одного боку,  вона  представляє
індивідуальний досвід людини, а, з іншого – досвід усього суспільства
в цілому, відбиваючи явища політичного життя в свідомості носіїв
англійської мови. Зазвичай під “політикою” (від грецького politika –
державні або громадські справи) розуміють соціальну діяльність
у політичній сфері суспільства, спрямовану на досягнення, утримання
та реалізацію влади [2]. Абстрактний характер цього поняття спричинює
існування декількох лексичних одиниць, які активізують різні за змістом
аспекти явища.
Лексема politics реалізується у більшій кількості лінгвістичних

контекстів завдяки своїй полісемантичності та поліфункціональності.
Аналіз словникових статей виявив наступні дефініції імені концепту
ПОЛІТИКА, politics: 1) наука та мистецтво управління; наука,
яка займається формами, організацією та управлінням державою
та відносинами з іншими державами; 2) комплекс взаємовідносин людей
у суспільстві, особливо відносин, що передбачають маніпуляції
з владою – її захват, підтримку, втрату, зміцнення тощо; 3) політичні дії,
події, практики, в цьому значення синонімічно лексемі policy; 4) сфера
діяльності людини, професія; 5) діяльність, пов’язана з владою широкому
сенсі, контролем над іншою особистістю, ситуацією; 6) відношення,
принципи, переконання, симпатії, антипатії, які викликає політика
в свідомості індивіда чи групи індивідів (партія, прихильники);
7) a) діяльність уряду по розробці політичного курсу/стратегії;
б) діяльність держави в соціальній сфері [3]. Отже, лексема politics
у своєму інтегративному значенні трактується як сфера взаємовідносин
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різних соціальних груп та індивідів у використанні інститутів публічної
влади з метою реалізації своїх соціально значущих потреб та інтересів,
а також, як суспільна наука, що вивчає суспільні інституції, принципи
та поведінку влади. В цьому значенні політику вивчають політичні
аналітики та науковці.
Поняття “політика” вербалізується також за допомогою лексеми

policy, яка означає курс дій, прийнятий і дотримуваний владою,
керівництвом, політичною партією, політиками, тощо. Саме у цьому
значенні розуміється термін state policy, який може уточнюватися
у відповідності напрямів – international, domestic, economic, social,
cultural policy. Близьким за змістом, але не синонімічним є номінації
political strategy/programme. Термін public policy може вживатися
паралельно у значеннях “державна влада” та “публічна влада”. Цей
термін протипоставляється номену politics і позначає діяльність
політичних партій, зацікавлених груп, соціальних та політичних рухів,
спрямовану на захоплення законодавчої чи урядової влади.
Отже, зміст понятійного складника концепту ПОЛІТИКА виражений

лексичним знаком politics, який виступає в якості імені концепту. Хоча
ім’я концепту має досить широкий синонімічний ряд (statecraft,
statesmanship, polity, internal affairs, foreign affairs, campaign,
government, governing, control,  power, authority),  результати
номінативного аналізу цих синонімів свідчать про їх відмінність
і неможливість цих номінацій слугувати ім’ям концепту ПОЛІТИКА.

Література
1. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт : монография /
С.Г. Воркачев. – М. : Гнозис, 2004. – 236 с. 2. Политический словарь
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mirslovarei.com/content_pol/
politika-5.html 3. Oxford English Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.oxforddictionaries.com.

RHYTHMIC MODELLING
OF CLASSROOM DISCOURSE

Lavrynenko A.V. (Gorlivka)
Foreign language teaching by no means presupposes fixation and long

preservation of lexical and grammatical material in students’ memory. That
is why new methods should be developed to intensify the process of drill
and create perfect conditions for memory work. One of them is rhythmopedia,
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a method of intensive presentation of foreign language information against
rhythmostimulation background [1].

Studies of effective performance strategies to promote active learning
makes it necessary to focus on purposeful modelling of the language
resources in teaching English to school students. We must admit, however,
that school students should be involved in special activities which would
further foster their imagination and emotional involvement in classroom
performance. Discourse, which affects listeners, moves, delights and
teaches, has a rhetorical aim and exercises rhetorical language resources to
perfection [2].

Due to the rapidly increasing amount of information, the problem of
learning and retaining information in memory appears. One of the ways of
improving memorization is boosting of the excitability of the cortical neurons
within limits, which can be done by rhythmic cerebral exposure [4].

Memorization improvement may also be achieved by learning logically
arranged information, accompanied by rhythmostimulation, sound or light
stimuli which retains in memory longer, overgrowing with the network of
extra associations [3].

 Our view is that jazz chanting is one of the rhythmopedic ways of
teaching a foreign language, which exposes specific rhythm technique.

E.g. A (a traditional model of the classroom discourse:)
“A few” is used with plural countable nouns. “A few” means “not

many, but enough” (We have a few apples). “Few” means hardly any,
almost none. It can be used with plural countable nouns. “Very” can be
used for emphasis. (There were very few people there.)

“Little” is used with uncountable nouns and means hardly any, almost
none. It can be used with “very” for emphasis. (There is (very) little sugar
left.) E.g. B. (a rhythmopedic model of the classroom discourse:)

“A *few” means not *many, | but e*nough
Used with *plural countable *nouns.
We have a few *apples, | let’s make a *pie!
But there is little *sugar left | - it *won’t be *fine!
If ’ “*little” - hardly *any, | almost *none.
“*Little” is used | with *uncountable nouns.
*Very few *people are waiting for a *pie.
Let’s *go, || they may *start to *cry!
This teaching technique is enhanced by the quest of cognitive linguistics

for a more profound knowledge in all types of mental processing, for speech
communication is a vital tool in helping people send and receive messages
to achieve understanding.
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ЛІТЕРАТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ
ПІЗНЬОГО ВІКТОРІАНСЬКОГО ДИСКУРСУ

Левіщенко М.С. (Київ)
Пізній вікторіанський дискурс неодноразово був об’єктом уваги

вчених-лінгвістів. Стрімкий економічний розвиток країни, технічні
винаходи, звеличення нації викликали позитивного ставлення
до тогочасного життя, що значною мірою відбулося у літературі.
Це можна спостерігати у поезії Р. Браунінга з його гаслом A God’s in his
heaven. All’s right with the world! Окличні речення та стверджувальна
тональність передають оптимізм і щиру впевненість, що життя лише
поліпшиться, а ті зміни, що відбуваються у житті британців, отримують
„благословення небес” [3, с. 387].
У цей час в поезії можна спостерігати захват і безперечну віру

англійців у свою країну: ”Oh, to be in England Now that April’s there,
And after April, when May follows And the white throat builds and the
saw allows” [3, c. 390].
Навіть у Ч. Діккенса, який досить негативно ставився до вікторіанської

дійсності, знаходимо зображення традиційних сімейних цінностей,
які були однією з найважливіших характеристик вікторіанства. Також
панувало піднесення культу порядності, жіночності, священості родини
[1, с 160]. Сама королева Вікторія була для свого народу втіленням ідеалу.
Спостерігався своєрідний культ родинного життя та рідної домівки,
які вікторіанці оберігали, шанували й цінували. Водночас у суспільстві
панували сумніви і страх. Швидка урбанізація, скорочення робочих
місць через появу техніки, збідніння, жахливі умови життя призвели до
невдоволення владою. Соціальні проблеми і проблеми дітей бідняків
після Poor Law Act 1833 р. були висвітлені в „Oliver Twist”: He rose
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from the table; and advancing to the master, basin and spoon in hand,
said: somewhat alarmed at his own temerity: “Please, Sir, I want some
more” [2].

 Сумнів і втрату позитивного погляду на вікторіанське суспільство
відбивала поезія М. Арнольда. Риторичні запитання, характерні для його
ідіостилю, показували людську самотність у великому суспільстві,
сум і песимізм. Для поезії М. Арнольда, як і для поетів пізнього
вікторіанського дискурсу у цілому, було також характерне використання
dissonance – грубих вульгарних слів і виразів, що викликають певні
артикуляційні труднощі.

 Негативне ставлення до Вікторіанської епохи виражалося
й за допомогою пародії, сатири й гротеску, прикладом чого є творчість
У.  Теккерея. Саме в  його творах представлена магістральна
течія пародійної літератури ПВД. Ремінісценція – цитування
та гра з цитатою – складає стильову манеру пародиста і романіста
У. Теккерея. Ще у ранні роки він засвоїв прийоми, які дали змогу
викликати у читача сміх.
Незважаючи на намагання пуристів стати на заваді єднанню

розмовної мови з літературною, саме XIX ст. стало початком визнання
розмовної мови як варіанта національної мови, що простежується
у творах англійських письменників і поетів пізньої вікторіанської доби.
Пізня Вікторіанська епоха характеризувалася великими змінами,

що знайшли своє відображення в художній літературі пропорційною
представленістю як песимістичного, так і оптимістичного світогляду.
Позитивні настрої виявлялися переважно у виспівуванні сімейних
цінностей і рідної домівки та передавалися за допомогою окличних
речень, стверджувальної тональності, м’якого гумору. Песимістичні
настрої передавалися за допомогою звукосимволізму, повторів,
на які хотів звернути увагу автор, риторичних запитань, пародії, сатири
і гротеску. Але, незважаючи на свою мінливість, саме вікторіанська
література змалювала звичний образ “старенької доброї Англії”.
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ЖІНОЧНІСТЬ
ЯК КЛЮЧОВИЙ ТЕРМІН ФЕМІНІЗМУ

Лемеш В.Г. (Горлівка)
У ХХ–ХХІ сторіччях науковців з різних галузей знань цікавлять

дослідження особливостей впливу фактора статі на соціальне становице
людини. Сучасна лінгвістика не залишається винятком з цієї тенденції.
Переважна більшість вчених-лінгвістів визнає наявність лінгвістичної
гендерології – галузі знань, яка досліджує відображення статевих
відміностей між чоловіком і жінкою у системі мови. Крім того, триває
процес становлення феміністичної лінгвістики – науки, до провідних
задач якої належить забезпечення гендерного рівноправ’я у системі
мови шляхом усунення проявів патріархального ладу. А.В. Кіріліна
[1, с. 19] визнає той факт, що в науковій літературі пострадянського
простору зараз активно використовується термін “гендер”. Необхідно
наголосити на тому, що він слугує для позначення соціокультурної,
а не біологічної статі. Щодо феміністичної лінгвістики, то, на наш погляд,
дана наука розглядає “жіночність” у широкому соціокультурному
контексті. При цьому ми стверджуємо, що задля забезпеченняі
функціонування гендерної лінгвістики та феміністичної лінгвістики
як наук, необхідно надати вичерпні визначення їх ключових понять. Для
феміністичнї лінгвістки ключовим поняттям виступає поняття
“жіночність”. Зважаючи на  соціокультурний уклін сучасної
феміністичної лінгвістики, нам вбачається доцільним зосередитися
на психологічних основах жіночності. Девід Главер [2, с. 36] підкреслює,
що сьогодні значення терміна “жіночність” має свою специфіку.
На нашу думку, означений термін може розглядатися в широкому
та вузькому значенні. Широке значення даного поняття має місце
з огляду на світову розповсюдженість феміністичного руху. Тобто,
у даному випадку “жіночність” може розглядатися як узагальнююче
поняття, яке об’єднує всю жіночу половину людства. Вузьке значення
“жіночності” виникає через значну диверсифікацію сучасного світу:
культури, соціальних умов життя людей, тощо. Таким чином,
“жіночність” має свій унікальний зміст для кожної окремої жіночої
субкультури та  для кожної  конкретної  жінки. Враховуючи
вищезазаначене, ми пропонуємо розрізняти два терміни: “жіночність”
та “жіночності”. Першій термін доречно використовувати у широкому
значенні, коли йдеться про жіночу половину людства в цілому, а другій
(у множині) – на позначення специфіки певної жіночої субкультури
у конкретному культурному контексті. Не можна також не враховувати
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неоднозначне ставлення жінок до власної статі. Наприклад, у США
представникам феміністичного руху не вдається виробити єдину точку
зору на означену проблему. Певна частина американських жінок
вважає, що завдяки досягненням фемінізму жінки можуть більше
не соромитися бути собою. Інша частина жінок впевнена, що завдяки
фемінізму вони можуть поводитися так само, як чоловіки, і не зважти
на різницю статі. Девід Главер [2, с. 40] також зазначає, що на сьогодні
не існує чітких соціокультурних критеріїв становлення дівчинки,
внаслідок яких вона стає жінкою. Крім того, жінки демонструють
у певних життєвих ситуаціях більше маскулінності ніж жіночності.
З огляду на це, виникає сумінів стосовно можливості розгляду подібних
випадків у межах фемінізму. Американський фемінізм навіть стверджує,
що в сучасному світі превалює не факт належності людини до тієї
чи іншої біологічної статі, а те, які поведінкові реакції їй притаманні.
Як зауважує Глорія Воткінс (відома під псевдонімом Bell Hooks)
[3, с. 34], включення расової проблеми до кола інтересів фемінізму також
доповнює сенс поняття “жіночність” і робить його найбільш повним.
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ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ
ІНФІНІТИВНОГО МАРКЕРА FOR TO

В КОНСТРУКЦІЇ ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO
У ТЕКСТАХ СХІДНО-ЦЕНТРАЛЬНИХ ДІАЛЕКТІВ

Леонідов О.С. (Кіровоград)
Середньоанглійський період характеризувався інтенсивними

змінами у граматиці, що мали чітко виражені діалектні особливості.
У світлі новітніх теорій мовних змін (І. Робертс, А. Крох, Д. Лайтфут)
актуальними видаються діалектологічні дослідження мовних одиниць
у діахронії. Метою нашого дослідження є вивчення динаміки
використання маркера for to у складі конструкції accusativus cum
infinitivo в межах східно-центральних діалектів XV ст.
У фокусі дослідження перебувають тексти XV століття (The Book

of Margery Kempe, Life of St Katherine, The Game and Playe of the Chesse,
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The Dicts and Sayings of the Philosophers), що належать до східно-
центральних діалектів, із яких завдяки процесам стандартизації
й уніфікації згодом отримав розвиток новий мовний стандарт
із осередком у Лондоні [2, с. 155]. Обрані тексти написані з різницею
у 40-50 років, що дозволить порівняти використання інфінітивного маркера
мовцями двох поколінь та пояснити причини й перебіг мовних змін.
У середньоанглійській мові  відбувається реінтерпретація

синтаксичної будови конструкції accusativus cum infinitivo, що пов’язана
із зміною параметрів мови [7, с. 122]. Зокрема, інфінітивні конструкції
зазнали морфологічних змін через граматикалізацію (втрату лексичного
значення й набуття граматичних рис) прийменника to [5, с. 8].
Граматикалізація на мовному рівні означає заміщення флексій
службовими словами та  зміну ролі  порядку слів  у реченні ,
що призводить до розвитку мови аналітичного типу [3, с. 56].
У дослідженні реінтерпретації вживання інфінітивних конструкцій

вважаємо за доцільне послуговуватися теорією абдуктивних змін у мові,
започаткованою Х.Андерсеном [1]; аргументами про обмеженість
стимулів, початковий і стійкий стан оволодіння мовою [7]; принципом
прозорості мовних змін [6], концепцією поступового S-подібного
характеру мовних змін [4].
У результаті процесів  граматикалізації виникла тенденція

до підсилення маркера to, що втілювалась у вживанні з ним
прийменника for, як у реченні (1):

(1) And there he made him for to lerne gramer and rethoryk and the
bookis of poetes / І там він змусив його вивчати граматику, риторику
і збірки поетів (The Dicts and Sayings of the Philosophers, 13: 8-9)
У пам’ятках східно-центрального діалекту 1430-х років (The Book

of Margery Kempe, The Life of St. Katherine) нами віднайдено 15 випадків
вживання конструкції accusativus cum infinitivo з інфінітивним
маркером for to, що становить 9% від загальної кількості зафіксованих
конструкцій (166 одиниць). У текстах східно-центрального діалекту
1470-х років (The Game and Playe of the Chesse, The Dicts and Sayings
of the Philosophers) зафіксовано 17 конструкцій з інфінітивним
маркером for to, тобто 13% від загальної кількості (128 конструкцій).
Таким чином, частотність використання підсиленого інфінітивного

маркера зростає впродовж XV століття, що свідчить про зміцнення
тенденції до підсилення десемантизованого маркера to. Припускаємо,
що подібні зміни були набуті мовцями другої половини XV століття
під впливом мовної норми попереднього покоління, відтвореної в текстах
1430-х років.

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

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


199

Література
1. Andersen H. Abductive and deductive change / H. Andersen // Language 94. –
1973. – P. 765–795. 2. Barber Ch. The English Language: A Historical
Introduction / Ch. Barber, J.C. Beal, P.A. Shaw. – Cambridge University Press,
2009. – 320 p. 3. Gelderen van E. A History of the English Language /
A. van Gelderen. – Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing
Company, 2006. – 334 p. 4. Kroch A. Reflexes of grammar in patterns of
language change / A. Kroch // Language Variation and Change. – 1989. – № 1. –
P. 199–244. 5. Lehmann C. Thoughts on grammaticalization / C. Lehmann. –
2

nd
 revised edition. – Munich : LINCOM, 1995. – 192 p. 6. Lightfoot D.W.

Principles of Diachronic Syntax / D.W. Lightfoot. – Cambridge : Cambridge
Univ. Press, 1979. – 429 p. 7. Roberts I. Diachronic Syntax / I. Roberts. – New
York : Oxford University Press, 2007. – 508 p.

ДЕКОНСТРУКЦІЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ
ЛІТЕРАТУРНЕ ПЕРШОДЖЕРЕЛО –

КІНОАДАПТАЦІЯ У СИНЕРГЕТИЧНІЙ
ПАРАДИГМІ АНАЛІЗУ
Легейда А.В. (Харків)

 Стає очевидним, що синергетика – це “контактна сфера діяльності”
[1; 2], де стикаються різні дисципліни та, віповідно, різні методології
та концептуальні перспективи. З огляду на той факт, что синергетика
фокусується на дослідженні процесів самоврегулювання, виникнення,
підтримання, стійкості і розпаду структур різної природи, її методологія
та термінологія не є чітко окресленими [2, c. 32–33]: “дослідження нової
галузі ведуться силами і засобами багатьох сучасних наук, кожна з яких
володіє властивими їй методами і сформованою термінологією;
паралелізм і різнобій у термінології і системах основних понять значною
мірою зумовлені також відмінністю в підходах і поглядах окремих
наукових шкіл та напрямів і в акцентуванні ними різних аспектів
складного різноманітного процесу самоорганізації”. Вважаємо,
що симбіоз літератури і кіно в ході екранізації літературних творів
є яскравим прикладом синергетичної взаємодії подібного роду. З огляду
на вищезазначене, дослідження феномена кіноадаптації як діалогічної
взаємодії медіум-середовищ літератури та кіно з їх відповідними мовами
та прийомами [4; 5], а також встановлення міждисциплінарної
методологїї аналізу кіноадаптацій з позицій синергетичного підходу,
представляється актуальним.
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На  думку М.  Липовецького [6], постмодернізм  шляхом
деконструкції бінарних опозицій покликаний підірвати та перебороти
давню культурну звичку до мислення бінарними опозиціями,
що передбачають привилейованість одного члена порівняно з іншим.
У контексті цього дослідження постмодерністська синергетична
парадигма аналізу покликана деконструювати бінарну опозицію
літературне першоджерело – кіноадаптація, що існувала в межах
компаративістського підходу, який наголошував на домінанті
літературного першоджерела та принципі чіткої відповідності
останньому,  а  також акцентувати важливість конструювання
єдиносмислового культурологічного конструкту, що базується
на взаємодії літературного першоджерела, кіноадаптації та наявних
римейків у процесі смислотворення [4; 5]. Вважаємо, що гравюра
голландського художника Мориса Ешера наочно ілюструє принцип
відсутності домінанти (у нашому випадку – домінантного медіум-
середовища літератури або кіно у процесі створення кіноадаптації),
демонструючи руки, що малюють одна іншу таким чином, що початок
цього процесу є невідомим, а отже, питання про первинність або
реальність тієї чи іншої руки не має сенсу. Наше розуміння анти-
діахронічного спів-існування літературного першоджерела, сценарію,
кіноадаптації та римейку співзвучне філософії постмодернізму: “час
як суто абстрактна категорія, лінійна послідовність минулого,
сьогодення, майбутнього “зникає”; воно розглядається як одна
з координат багатовимірного просторово-часового континууму, в якій
всі модуси часу співіснують” [7, c. 5]. Ж. Деррида [3, c. 128], у свою
чергу, також пише про єдине “просторове-становлення-часу”, що “задає
багатовимірні метрики буття”.
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МІТИГАЦІЯ ЯК ПОСИЛЕННЯ
РЕПАРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИПРАВДУВАННЯ
У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ
АМЕРИКАНСЬКИХ СИЛОВИХ СТРУКТУР

Лисичкіна І.О. (Харків)
Імідж силових структур як сукупності органів влади, основним

завданням яких визначено забезпечення зовнішньої і/або внутрішньої
безпеки держави, формується в умовах великої дистанції пересічної
людини від цих організацій, що знижує вплив їхньої безпосередньої
взаємодії на формування іміджу силових структур у свідомості
пересічної людини.
З позицій комунікативної лінгвістики імідж силової структури

доцільно розглядати як “згорнутий” текст, сукупність комунікативних
стратегій і тактик представлення цієї організації, вербалізованих у певних
дискурсах з метою створення або коригування ставлення аудиторії
до самої структури і її представників.
Мета цього дослідження полягає в окресленні особливостей стратегії

мітигації у формуванні корпоративного іміджу американських силових
структур в англомовному мас-медіа дискурсі.
Репараційні іміджеві стратегії, як й інші (іміджеформувальні

та іміджепідсилювальні, дискредитаційні), передбачають ієрархію
часткових стратегій та підсилюються допоміжними стратегіями,
які сприяють здійсненню оптимального впливу на адресата.
Стратегія мітигації належить до репараційних і часто підсилює інші

репараційні стратегії, зокрема стратегію легітимації дій силових структур
і виправдування дій силових структур.
Мітигація сприяє “пом’якшенню” повідомлення про наслідки

діяльності силових структур і  реалізується експліцитними
й імпліцитними засобами. Так, основною текстотвірною стратегією
статті “US Air Force Nuclear Missile Unit Fails Safety and Security Test”
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(1) постає виправдування з приводу проваленої перевірки ядерної
безпеки однієї з баз ВПС США. Мітигація на вербальному рівні
простежується в доборі синонімічного ряду на позначення основної
події: failed the security test = did not demonstrate the right procedure =
fumbled on this exercise. Мітигація реалізується як глобально – стосовно
основного факту, так і локально – стосовно 1) агентивності дій
(“relatively low ranking” airmen, а не всі військовослужбовці, або
високопосадовці), 2) масштабу дій (tactical-level errors, тобто незначні
помилки, які суттєво не впливають на оперативний рівень виконання
наказів) та 3) результатів дій (revealing “discrepancies” замість низького
рівня готовності, або непрофесіоналізму).
Лексичними маркерами стратегії мітигації постають прийменники

на кшталт relatively, eventually. На синтаксичному рівні мітигації властиві
заперечні конструкції та підрядні речення поступки.
Мітигація зазвичай реалізується разом із апеляцією до вічних

цінностей на кшталт безпека (… this did not call into question the safety
or control of nuclear weapons at Mahnstrom air force base in Montana).
Таким чином, стратегія мітигації, як і інші стратегії формування

іміджу силових структур, характеризується гнучкістю і варіюванням
комунікативних засобів її реалізації. Подальші розвідки з метою
встановлення відповідних стратегій формування й підтримки іміджу
організації є перспективними, оскільки дозволяють окреслити
комунікативну специфіку іміджу як лінгвопрагматичної категорії.

Джерела ілюстративного матеріалу
1. UK Says Eavesdropping is Legal, Defends U.S. Spy Links // Reuters
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reuters.com/assets/
print?aid=USBRE95805S 20130609. 2. US Air Force Nuclear Missile Unit
Fails Safety and Security Test // The Guardian [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.theguardian.com/ world/2013/aug/13/us-air-force-missile-
fails-safety-test.

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ
ІМІДЖУ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ США

ЯК СИЛОВОЇ СТРУКТУРИ
Лисичкіна І.О., Міняйло А.В. (Харків)

Наразі корпоративна або організаційна комунікація привертає увагу
багатьох дослідників, оскільки розв’язання проблем професійного
спілкування дозволить підвищити ефективність і функціональність цих
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організацій. Важливим елементом корпоративної комунікації постає
імідж, а однією з форм його реалізації в PR є іміджеформувальні
(іміджеві) фільми, відео, або ролики.
Мета нашого дослідження полягає в окресленні особливостей

комунікативної реалізації іміджу Корпусу морської піхоти США
в іміджеформувальному відео цієї силової структури.
Установлено,  що базовими іміджевими концептами,  які

вербалізуються в досліджуваному відео, є КОМАНДНИЙ ДУХ,
УНІКАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВПЕВНЕНІСТЬ У МАЙБУТНЬОМУ,
РОДИНА, ПАТРІОТИЗМ, СИЛА. Ці концепти становлять комунікативну
основу іміджу й реалізуються експліцитними й імпліцитними засобами.
Так, КОМАНДНИЙ ДУХ вербалізується в такому фрагменті: “You

have to rely on each other and to know that no matter what happens, even
if you paid the ultimate sacrifice and you died, that you’ll be never left
behind”. Наведений приклад містить заклик морських піхотинців
покладатися один на одного (you have to rely on each other) та підкреслює,
що за будь-яких обставин військовослужбовець морської піхоти не
залишиться наодинці (no matter what happens…you’ll be never left behind).
Для підкреслення УНІКАЛЬНОСТІ та значущості морської піхоти

США у фрагменті “Marines are fond of one of their own general’s
descriptions, that there’s no better friend, no worse enemy than the US
marine” використовується семантична категорія “друг vs ворог”.
Фрази на кшталт “We must be the family” вербалізують звернення до

РОДИНИ як суспільної цінності, особливо для військовослужбовців.
ВПЕВНЕНІСТЬ У МАЙБУТНЬОМУ (“for me military service is

confidence in the future”) реалізується із залученням понять “довіра”,
“відчуття довіри”, “усвідомлення власної сили”, “спокій”.

 У контексті силової структури, покликаної захищати людей, базовий
концепт СИЛА (they are the toughest men on the planet) характеризується
в свідомості особистості позитивно, набуваючи негативної оцінки при
трансформації в насильство, як фізичне, так і психологічне.
ПАТРІОТИЗМ Корпусу Морської піхоти США має глобальний

характер, що пов’язано із колом завдань, виконуваних ними за межами
США, наприклад: Marines are idealists who really truly believe that
they can in some way make the world a better place. Оскільки, військово-
політичне керівництво США вважає підтримку “патріотичного духу”
нації одним із своїх найважливіших завдань, більшість розглянутих
іміджевих фільмів містять лексичні одиниці патріотичної тематики.
У наведеному вище прикладі морських піхотинців названо ідеалістами
(idealists), а власне патріотизм пов’язано із ПОКРАЩЕННЯМ (they
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can … make the world a better place).
Проведене дослідження свідчить,  що кожний концепт

у комунікативній основі формування іміджу Корпусу морської піхоти
США як силової структури реалізується із залученням другорядних
концептів, а загальний позитивний імідж ґрунтується на вербалізації
цих концептів.
Подальше дослідження в обраному напрямку сприятиме кращому

розумінню особливостей формування іміджу силової організації
комунікативним шляхом.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОГО
ВІЙСЬКОВОГО СОЦІОЛЕКТУ

Лисичкіна І.О., Ямпольський Б.С. (Харків)
У зв’язку із розширенням співробітництва України з іншими

державами світу та зміцненням міжнародних стосунків дедалі
актуальнішими постають питання про засоби міжнародної комунікації
та вдосконалення методів і прийомів перекладу. Адекватність перекладу
сучасного військового соціолекту є важливим чинником успішності
міжкультурної комунікації у військовій сфері, оскільки програма
військового міжнародного партнерства передбачає проведення спільних
військових навчань, спілкування з представниками іноземних військових
формувань.
Військовий соціолект визначено як історично сформовану, відносно

стійку напівавтономну форму існування національної мови,
що обслуговує військовий соціум.
Головною умовою оптимального перекладу військового соціолекту

є глибоке розуміння стратегії перекладу, яка полягає в 1) передаванні
лексичного значення конкретного виразу на підставі використання
ресурсів цільової мови; 2) урахуванні особливостей комунікативної
ситуації, обмежень і табу, що існують у традиціях, звичаях, поведінці,
культурі  етносу,  соціуму, колективу,  особи; 3) нейтралізації
розбіжностей у фонових знаннях комунікантів і 4) запропонуванні
оптимального перекладацького відповідника.
Переклад військового соціолекту зазвичай викликає деякі труднощі,

пов’язані із відтворенням безеквівалентної лексики, термінів, абревіатур
і скорочень, діалектних слів, розмовної лексики, неологізмів
та фразеологізмів. Наприклад: armored cow – молоко в залізній
бляшанці, broken TV – третя піхотна дивізія США (через схожість
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шеврону дивізії зі зламаним телевізором), GOBI (General Officer Bright
Idea) – геніальна ідея, яка зазвичай висловлюється одним із головних
офіцерів під час брифінгу.
Виходячи з цього можна зробити висновки, що в перекладі

англомовних фільмів про військових важливу роль відіграє правильне
відтворення військового соціолекту: безеквівалентної лексики, військової
термінології та абревіації, а також урахування особливостей комунікації
військових.
Це дає підґрунтя для проведення подальшого дослідження з обраної

проблематики, що сприятиме кращому розумінню особливостей
перекладу сучасного військового соціолекту в англомовних фільмах
про військових.

ЗАЛАГОДЖУВАННЯ КОНФЛІКТУ
В АНГЛОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ:

ТОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Лисичкіна О.О. (Харків)

Для сучасного етапу розвитку лінгвістики характерне зростання
інтересу до просодичної проблематики, що зумовлено новими
теоретичними й практичними потребами.
Мета цього дослідження полягає в окресленні специфіки тональної

підсистеми залагоджування конфлікту в англомовному дискурсі ділових
переговорів специфічному жанрі аргументативного дискурсу.
У конфліктній інтеракції ділового дискурсу виділяють три

комунікативні блоки або стадії [2, с. 124], яким притаманні певні функції:
1) передумова конфлікту; 2) ескалація конфлікту; 3) завершення. Так,
першим блоком (початком) є передумова конфлікту – першоджерело
конфлікту або умова його виникнення, тобто ситуація прихованого
або відкритого протиборства двох або декількох учасників, кожний з
яких переслідує свої цілі, мотиви і/або засоби вирішення проблеми, що
має особисту значущість для кожного з її учасників [2, с. 145]. У межах
другого блоку, тобто основної частини, відбувається ескалація
конфлікту, аргументування позицій комунікантів, розвиток подій.
Завершення слугує логічним закінченням спілкування в цілому і/або
вирішення конфлікту.
Детальне дослідження компонентів інтонаційного контуру показало,

що залагоджуванню конфлікта властиві варіантні реалізації спадного
тону повного й неповного падіння, що маркують ядерну ділянку.
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У нашому розумінні, провідним компонентом, на який адресат
реагує першочергово, визнається мелодика, оскільки слугує засобом
реалізації та розрізнення функцій інтонації [1, с. 102; 3, с. 6].
Діапазон ЧОТ синтагм досліджуваного блоку є широким (57%).

Висотнотональні максимуми синтагм характеризуються високим
рівнем (80%), причому максимуми ЧОТ знаходяться в ядрі (85%),
а передтермінальна ділянка має інваріантну конфігурацію (рівний
рух – 60%). Наприклад:
А1: Well, (1) | no actually it seems to me that 4.5 thousand for the year

is quite easily aCHIEvable. (2) || We had a 22% INcrease in turnover last
quarter, after all. (3) | I think the others would aGREE with that. (4) || (1).
Аналіз ЧОТ залагоджування конфлікту свідчить про високий ступінь

оцінності цього блоку. На користь цього свідчать й вищі, порівняно
з початком та ескалацією конфлікту, показники реалізації ЧОТ.
Проведене експериментально-фонетичне дослідження дає підстави

зробити висновки, що просодична реалізація залагоджування конфлікту
відтворює специфіку актуалізації  прагматичного потенціалу
англомовного дискурсу ділових переговорів.
Перспектива подальшого дослідження просодичної організації

англомовного конфліктного дискурсу бізнесової сфери спілкування
полягає в урахуванні взаємодії та взаємозумовленості інтеракцій
у соціофонетичному контексті, зокрема з урахуванням ролі гендеру,
що є базовим фактором, який зумовлює специфіку функціонування
просодії в межах еквіполентної опозиції.

Література
1. Дубовский Ю.А. Анализ интонации устного текста и его составляющих /
Ю.А. Дубовский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 140 с. 2. Келлетт П.
Конфликтный диалог: работа с пластами значений для продуктивних
взаимоотношений / П. Келлетт [пер. с англ. М.А. Новицкая]. – Х. : Изд-во
“Гуманитарный Центр”, 2010. – 416 с. 3. Ющенко Г.О. Варіативність
інтонації англійського офіційно-ділового мовлення в соціолінгвістичному
аспекті (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови”
/ Г.О. Ющенко. – Одеса, 2008. – 21 с.

Джерела ілюстративного матеріалу
1. Kenneth Thomson. English for Meetings / Kenneth Thomson. – Berlin:
Cornelsen. Delta Publishing, 2007. – 88 p.
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ПАУЗАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ
СМИСЛОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Лозова В.К. (Горлівка)

Звернення до інформаційно-смислової структури художнього
дискурсу з урахуванням семантико-часового квантування вербального
контексту сприяє виявленню жанрової специфіки й створює передумови
задля вивчення механізму делімітації озвученого літературного твору.
Дослідження часової організації дискурсу спонукає до виокремлення

пріоритетних ознак паузації як складової темпоральної підсистеми
просодії, що, на нашу думку, корелює із семантичним розгортанням
інформаційно-смислового поля й втілює риторично-адекватну
репрезентацію фактового змісту.
Наші спостереження наводять на думку, що побудова дискурсу

певної жанрової специфіки, відбувається у напрямку від семантичних
структур до структур просодичного комплексу, що дає змогу
констатувати домінуючу роль семантики, яка прогнозує жанровий
інваріант часової партитури смислового квантування. В межах цієї
публікації викладено результати наших спостережень щодо паузального
алгоритму смислового зв’язку наративних блоків озвученого
художнього твору Дж. Р. Р. Толкіна “The Hobbit”. Аудитивний аналіз
перцептивних характеристик пауз було зіставлено з оцифрованими
показниками модифікацій “тривалості” як акустичного кореляту
часової організації дискурсу за допомогою комп’ютерної програми
Sonic Foundry Sound Forge 5.0.
На нашу думку, паузацію дискурсу слід розглядати як трирівневу

ієрархію, що синхронізує інтрафразний, міжфразний прошарки
фонаційної перерви, а також паузи, які маркують делімітацію надфразних
єдностей [1, с. 101], виокремлюючи динаміку просодичної партитури
вербального контексту озвученої моделі художнього дискурсу.
За результатами наших спостережень виявлено типові моделі
смислового зв’язку наративних блоків озвученої версії твору “The
Hobbit”, а саме: корелятивно-кон’юнктивну (CrC), субститутивно-
корелятивну (SCr) та корелятивно-субститутивну (CrS).
Наприклад : (CrC )
- So you see |b| Bilbo had come in the end by the only road |b| that was

any good |u| It might have been some |b| comfort to Mr. Baggins |b|
shivering on the barrels |b| if he had known that news of this had reached
Gandalf far away |b| and given him great anxiety |u| And that he was
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getting ready to come in search of Thorin’s company |u| But |b| Bilbo |b|
did not know it || [2, с. 74].
Результати аудитивного та акустичного аналізу свідчать, що типовими

є найкоротші (b) – 42% та короткі (u) – 58% паузи, які створюють “часову
сітку” рецептивної моделі наративних блоків з притаманним їм типом
смислового зв’язку. Статистичні показники щодо паузних угруповань
виокремлюють специфіку часової динаміки в межах зазначених
моделей,  що є фонаційно-паузальними циклами розгортання
смислового зв’язку.

Література
1. Shtakina L. Pausation and Discourse Processing / L. Shtakina // USSE
4

th
 Symposium. Abstracts. – K., 2007. – C. 101–102. 2. Tolkien J.R.R. The

Hobbit / J.R.R. Tolkien . – Oxford : Oxford University, 1997. – 320 р.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ
ЗВУКОВИХ ЕФЕКТІВ КІНОФІЛЬМУ:

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
Лукьянова Т.Г. (Харків)

У  нашому дослідженні  ми продовжуємо говорити про
субтитрування, і його актуальну тему – передачу звукових подій різного
характеру, що відбуваються поза межами кінодіалогу, і які необхідно
описувати для кращого сприйняття кінофільму особами з вадами слуху.
З метою розуміння процесу субтитрування цієї складової

лінгвістичної системи кінотексту звернемося до англомовного
матеріалу – фільму A Good Year (“Гарний рік”) Рідлі Скотта
з субтитрами на англійській мові. Діалогічне мовлення у фільмі
є повільним за темпом, тому усі англомовні діалоги, що ми чуємо
з екрану, передані англомовними субтитрами без змін. Так само
детально передані різні джерела звуків, що знаходяться на дальньому
або загальному плані. Однак, коли темп мовлення та частота зміни кадрів
у фільмах високі, субтитри, чи то на мові оригіналу, чи то на мові
перекладу зазнають змін, що іноді призводить до втрати інформації.
Таким чином детальне написання титрів, які супроводжують фільми
для людей з вадами слуху, також ускладнюється за цих обставин.
Отже розглянемо декілька прикладів. З’являється відома заставка

кінокомпанії 20th Century Fox, на екрані бачимо субтитри, що описують,
по черзі, характер мелодії, що супроводжує появу заставки, і її
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тривалість: (drumroll), (rousing orchestral fanfare playing), (fanfare
ends). Далі на темному екрані бачимо анімацію: справа наліво рухається
фігура чоловіка та підпалює сірник, з’являється субтитр у дужках (lights
match), оркестр грає мелодію (quiet orchestral music plays), злітає птах
(wings flapping).
На початку фільму чутно скрекіт комах, екран темний – (insects

chirping softly), грає повільна мелодія (old-time band plays mid-tempo
intro), і знов чуємо скрекіт та квакання (soft chirping, croaking), жіночій
спів на пластинці (woman singing). Звуки співу стають гучнішими
(singing continues), за кадром лунає голос чоловіка: MAN (calls): Max!
Хлопчик у кадрі: Uh-huh?
Слова-заповнювачі (uh, ah, uhmm), заїкання, запинки також

передаються титрами, якщо дозволяє загальний темп мовлення і зміни
кадрів.
Чоловік відкорковує пляшку вина, чуємо скрипіння пробки

при вивертанні її з пляшки – субтитрів нема. Далі чуємо характерний
хлопок при відкорковуванні пляшки – (cork pops), лунає фонова музика
(music continues in background).
Сцена з листом. Головний герой наливає спиртне у келих, чуємо

звук рідини, що ллється – субтитрів нема. Він відкриває листа, читає
про смерть дядька, ходить по кімнаті, переживає, замислившись. Грає
фонова музика (субтитрів нема), на екрані двічі протягом довгої паузи,
з’являється символ, схожий на ##, що, вірогідно, означає важливість
тиші у цій сцені. Герой виходить на балкон, чуємо крики чайок; зітхає –
(sighs). Робимо здогадку, що присутність чайок не передано субтитрами
тому, що акцент на переживаннях героя є більш важливим у цій сцені.
Таким чином робимо висновок, що елементи звукоряду мають бути

передані вербально (і у дужках), у разі, якщо джерело звуку відображено
дальнім чи загальним планом, знаходиться за кадром, якщо екран погано
освітлений, або не видно обличчя того, хто говорить.
На жаль, у проаналізованих нами україномовних субтитрах до цього

фільму фонові звуки не передано жодним чином, хоча, справедливим
буде зазначити, що ми зверталися до відеоматеріалу, так званого
фенсабу,  який випущено незалежно від його офіційних
розповсюджувачів.
Зауважимо, що таке детальне субтитрування звукових ефектів не

є розповсюдженим у більшості англомовних фільмів. Однак, у картинах,
що виходять у XXI столітті така тенденція існує з причин, що виробники
кінопродукції, вочевидь, намагаються удосконалити доступ до
інформації особам з вадами слуху.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СЕМНОГО АНАЛІЗУ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ

П’ЄС ФРАНЦУЗЬКОГО СЮРРЕАЛІЗМУ
Любарець І.А. (Київ)

Дане дослідження являє собою порівняння методів семного аналізу
лексичних одиниць мовлення персонажів драматичних творів
французьких сюрреалістів на основі існуючих праць українських
та зарубіжних науковців.
Семантика слова визначається, за О.М. Селіверстовою, набором

рівноцінних невпорядкованих семантичних компонентів, інші ж
дослідники спираються на ієрархічну структуру значення слова
і вважають, що воно складається з компонентів взаємопов’язаних,
взаємопідрядних та впорядкованих [3; 5]. Для визначення складових
частин семантики слова прийнято використовувати принцип попарного
протиставлення лексем, опис семантики за допомогою символів,
лінгвістичний аналіз ,  операції  семантичного розгортання
та семантичного розповсюдження.
Передусім, існують центральні, або ядерні семи, на основі яких

дієслова можна поділити на дієслова повідомлення, взаємодії,
спонукання, оцінки, точки зору, акустично-фізіологічної сторони мови.
За термінологією І. А. Стерніна, ядерні семи обростають довільними
семами, такими, що конкретизують, яким чином відбувається процес
мовлення в залежності від його цілі [6]. Ця мета для певної ситуації
спілкування визначена: повідомлення, моральна дискредитація
співбесідника, введення слухача в оману через надання хибних
відомостей та інші.
Нікітін М.В. у своїй праці, присвяченій лексичному значенню слів

та словосполучень, визначає значення слова як концепт, що пов’язаний
зі знаком. Статусом цього значення є сукупність ознак, які окреслюють
місце даного значення слова у системі мовних засобів номінації, тобто
“характеризують десигнат через його десигнатор” [4]. Під структурою
слова, пише Ж. Вардзелашвілі, розуміють склад та організацію
компонентів, з яких воно складається. З одного боку, це морфеми, тоді
як з іншого – семантичні компоненти. Як відомо, сему як основну
одиницю лексико-семантичного рівня мови можна поділити на дрібніші
компоненти, якими є сема, атом змісту, фігура змісту, диференційна
ознака ,  семантичний маркер, ноема,  семантичний множник
і компонент значення. Зазначається, що семи, з яких складається
лексичне значення слова, співвідносяться за ознаками відповідних
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понять і мають нелінгвістичну природу. Слова, що мають спільні
та повторювані семи, співвідносяться за змістом [2].
Іншим видом семного аналізу науковці вважають дефініційний

аналіз, який виконується шляхом порівняння словникових визначень
з метою виявлення структури значення слова, тобто його компонентний
склад, або відмінностей у значеннях декількох слів. Цей вид аналізу
повинен бути доповнений перевіркою дефініцій шляхом зіставлення
даних декількох тлумачних словників чи зіставлення даних словників
різних типів [там само]. Також варто розуміти, що проводячи такий
аналіз,  ми фактично використовуємо результати попередньо
проведеного укладачами словників компонентного аналізу, адже
визначення, подане у словнику, за словами Д.І. Арбатського, є “моделлю
лексичного значення” [1].
За В.Г. Гаком, лексико-семантичним групам притаманні ознаки

граматичної, семантичної та парадигматичної однорідності. Таке
потрактування вибудовується з принципу відносної схожості, коли
лексичні одиниці об’єднуються як члени однієї групи на основі певної
спорідненості. Часто в процесі аналізу лексичних одиниць виникає
ситуація їх взаємовизначення.
Таким чином, слову притаманна складна семна структура,

що характеризує особливості розумової діяльності людини, її здатність
до членування, поділу світу на найдрібніші компоненти, найбільш
і найменш важливі, котрі організовуються та впорядковуються
особливим способом відповідно до світосприйняття соціуму, ступеня
актуальності чи значимості певних явищ, процесів, ознак, предметів
для мовця. Семантичні рівні мовлення персонажів французької
драматургії сюрреалізму є цікавим та маловивченим полем для
лінгвістичних досліджень. Викладені у доповіді методи семного аналізу
будуть використані нами у подальшому дослідженні окресленої
проблематики.
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Труды по семантике / О.Н. Селиверстова. – М. : Языки славянской
культуры, 2004. – 960 с. 6. Стернин И.А. Язык и национальное сознание
[Электронный ресурс] / И.А. Стернин. – Режим доступа : http://
www.ruthenia.ru/logos/number/49/07.pdf

МОДЕЛЮВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНОГО ГРАМАТИЧНОГО
СЛОВНИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Любченко Т.П. (Київ)
Комп’ютерний граматичний словник німецької мови,

що створюється в Українському мовно-інформаційному фонді
НАНУ, будується на матеріалі відомих словників та інтернет-ресурсів
з урахуванням нового правопису німецької мови [1–7]. Словник
орієнтовано на письмовий варіант німецької мови. Його основне
призначення – використання в алгоритмах автоматичного опрацювання
німецького тексту. Крім того, передбачено варіант словника, в якому
користувачеві надається можливість доступу до нього як до довідково-
інформаційної системи.
У комп’ютерному словнику одиницею, яка характеризує словозміну

виступає парадигматичний клас. Під парадигматичним класом
розуміємо групу лексем, словозмінна парадигма яких характеризується
однаковою кількістю граматичних форм, усередині якої словозміна
відбувається за єдиним правилом. Для німецької мови, яка є мовою
аналітико-синтетичного ладу, це означає, що, по-перше, слова,
які належать до одного парадигматичного класу, мають однакові флексії
у відповідних граматичних значеннях та однаковий характер чергування
в основі і, по-друге, відповідні аналітичні  форми будуються
за однаковими моделями їх утворення. У відповідності до цього
визначення слово репрезентується у вигляді його незмінної частини
(квазіоснови) та квазіфлексії, до складу якої входить флексія і частина
основи з чергуванням. Синтетичні форми будуються як конкатенація
квазіоснови і відповідної (для конкретного граматичного значення)
квазіфлексії. Аналітичні форми будуються за моделями їх утворення,
при цьому кожен змінюваний складник аналітичної  форми
репрезентується, в свою чергу, у вигляді квазіоснови та квазіфлексії.
На сьогодні створено парадигматичну класифікацію іменників,

ад’єктивів та дієслів німецької мови. Визначено 480 парадигматичних
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класів, серед них, зокрема, 95 парадигматичних класів іменників,
6 парадигматичних класів ад’єктивів та 365 класів дієслів. Обсяг реєстру
становить понад 52 тис. одиниць.
Структура  даних комп’ютерного граматичного словника

репрезентується реляційною моделлю, яка містить певним чином
пов’язаних між собою таблиць даних.
Для супроводу (перегляду, наповнення та редагування) даних ЛБД

німецької мови створено спеціальну програму, яка працює під
керуванням операційної системи Microsoft Windows. Програму
розроблено в середовищі Microsoft Visual Studio 6.0. Програма реалізує
такі функції: перегляд реєстру; отримання повної словозмінної
парадигми та основних граматичних характеристик обраного з реєстру
слова; формування вибірок за певними ознаками (частина мови, номер
парадигматичного класу тощо) та перегляд сформованої частини
реєстру; виведення кількісних характеристик відносно наповнення пара-
дигматичних класів, частин мови тощо; пошук слів у реєстрі; побудова
прямого або інверсійного словника; введення нових та редагування
вже наявних реєстрових слів, видалення слів із реєстру; введення,
редагування, видалення парадигматичних класів, задавання їхніх
диференційних характеристик; введення та редагування квазіфлексій,
типів процедур утворення аналітичних форм.
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КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ
СЛОВОТВІРНОЇ НОМІНАЦІЇ

Лях І.В. (Кривий Ріг)
1. Основне питання, яке відображає когнітивну сутність номінації:

як формування думок, знань, гіпотез, емоцій і оцінок породжує потребу
їхньої об’єктивації в конкретних мовних формах [2, с. 325]. Номінативна
ономасіологічна діяльність є когнітивною за своєю природою, тому
що відбиває результати пізнання у людській свідомості. Акт пізнання
охоплює діалектику індивідуального і загального в кожному предметі
і закріплює її в словесному вираженні через найменування предмета
як представника певного класу [5, с. 101]. Вже в акті номінації
відбувається процес категоризації і класифікації через закладання
у формі мовного знака певних класифікаційних типізуючих ознак, які
в більшій або меншій мірі відображають ознаки найкращого зразка
категорії предметів. Здатність до формування категорій і утворення
концептів (категоризація і концептуалізація світу) є важливим
складником інфраструктури людської діяльності [4, с. 20]. Процес
утворення й інтерпретації природної мови мотивує напрямки
когнітивних досліджень, один з яких визначають як когнітивний словотвір
[1, с. 7]. Слово визнається центральною одиницею породження
і сприйняття мови, головною одиницею зберігання й використання
інформації, доступу до неї та її видобування з пам’яті мовця. Система,
яка відображає у мовній здатності знання про слова й еквівалентні
їм одиниці, виконує складні функції пов’язані з мовними одиницями та
структурами презентації енциклопедичних знань, що стоять за ними –
це ментальний лексикон [3, с. 98]. Ментальний лексикон охоплює загальні
знання особи про слова, які вона застосовує та/ або розуміє [6, с. 37].
Ментальний лексикон зберігає знання про форму і зміст ментальних
репрезентацій мовних одиниць. Будова ментального лексикону має
сприяти виконанню його функцій: визначення інформації , її
ідентифікації, виймання з пам’яті. Це забезпечує функція доступу –
обробки мовної інформації з метою проникнення до необхідних
відомостей, які представлені в голові людини у вигляді ментальних
репрезентацій певних мовних одиниць (слів, морфем, конструкцій)
[3, с. 26]. Важливим є питання про організацію і структуру ментального
лексикону: чи зберігаються відомості про окремі елементи структури
слова в окремих модулях ментального лексикону чи закріплені за словом
в цілому; якими є відомості при кожному слові та при входженні кожної
лексичної одиниці до ментального лексикону; як можна представити
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ментальну репрезентацію окремого слова чи елемента структури слова;
чи в момент мовленнєвої діяльності відбувається доступ до слова
в цілому чи до його компонентів [3, с. 26]. Актуальним залишається
питання про те в якому вигляді зберігаються композити і деривати –
у цілому вигляді чи у вигляді частин. Вважається, що деривати
зберігаються цілими, а словоформи частинами. [3, с. 98–99].

2. Очевидно, що структура й організація ментального лексикону
має бути пристосованою для виконання його функцій: пошуку слова,
його вибору, ідентифікації з поняттям (денотатом), утворення нового
слова. Існує чимало спроб опису цього лексикону, які виходять почасти
з подібності ментального лексикону до друкованого лексикону, а почасти
– з подібності до мережевих структур [6]. Останні дослідження німецьких
науковців пропонують розрізняти два інформаційних типи окремих
внесків до ментального лексикону: 1) лема-інформації – основні форми
кожного слова в лексиконі, і 2) лексемні інформації – всі звукові
і письмові форми морфосинтаксичної реалізації відповідного слова
вносяться до лексикону [6; с. 37]. Леми, внаслідок їхньої семантичної
функції, відповідають за поєднання внесків до лексикону з іншими
лемами лексикону і, таким чином, з іншими одиницями семантичної
пам’яті. Крім того, знайомі й часто вживані слова швидше досягають
ментального лексикону, ніж малознайомі і рідко вживані слова, що
свідчить про зв’язок функцій ментального лексикону з навчанням, актом
пізнання.
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ
С ПОЗИЦИИ РЕЧЕАКТОВОЙ ПРАГМАТИКИ

Лященко Е.В. (Харьков)
В докладе рассматриваются речеактовые характеристики

высказываний с семантикой благодарности в  современном
англоязычном диалогическом дискурсе. Иллокутивный статус речевого
акта благодарности (РАБ) может быть определен путем экспликации
его условий успешности. Первое условие – входа-выхода – является
одинаковым для всех иллокутивных типов, в том числе для РАБ.
Говорящий, выражая благодарность, должен быть в здравом уме
и светлой памяти, трезвым, говорить осознанно, серьезно, не шутя,
не играя роль.
Второе условие – пропозиционального содержания – в случае РАБ

ограничивает выражаемую пропозицию предикацией Говорящим
чувства благодарности Адресату за определенные действия, чувства,
отношения, которые имеют место в настоящем или имели место
в прошлом: I thank you (for being with me). В пропозиции наличествует
два актанта – Говорящий и Адресат, предикация предполагает
благодарность Говорящего к Адресату.
Подготовительные условия описывают ситуацию, которая

необходима для совершения РАБ: 1) Адресат в настоящем или в прошлом
совершает действие / выражает чувство / мнение, имеющее прямое
или косвенное отношение к Говорящему, затрагивающее его интересы
и оборачивающееся в его пользу; 2) Говорящий знает об этом;
3) Говорящий и Адресат находятся в  этикетной ситуации,
предусматривающей социальные нормы поведения, в т.ч. выражение
благодарности; 4) Говорящий предполагает, что Адресат в состоянии
воспринять благодарность за свои чувства, действия и т. п.; 5) Говорящий
предполагает, что Адресату будет приятно получить благодарность;
6) Для Говорящего не является очевидным, что Адресат узнает о его
благодарности иным способом.
Условие искренности при реализации РАБ касается соответствия

интенционального состояния Говорящего действительности:
Говорящий в действительности испытывает чувство благодарности
к Адресату за его чувства, действия и т. п. Если Говорящий на самом
деле не испытывает этого чувства, он фальсифицирует свою интенцию,
и его РАБ является неискренним, лицемерным.
Существенное условие РАБ состоит в намерении Говорящего

выразить чувство благодарности к Адресату. Перлокутивное условие
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предполагает намерение Говорящего повлиять на эмоциональную
сферу Адресата таким образом, чтобы тот ощутил позитивные эмоции,
и межличностные отношения между Говорящим и Адресатом
укрепились.
Выполнение этих условий влечет за собой отнесение определенного

РА к экспрессивному типу, в частности, такому его подтипу, как
бехабитив, который выделяется наряду с эмотивом и эвалюативом как
подтип экспрессива, характеризующийся наличием этикетной ситуации
[1, с. 227].
Если нарушается существенное условие, то благодарность носит

формальный характер и РА квалифицируется как контактив –
направленный на поддержание речевого контакта с Адресатом. В этом
случае существенное условие звучит так: “Говорящий намеревается
поддержать речевой контакт с Адресатом”. Условие искренности для
контактивов нерелевантно: для того, чтобы благодарность считалась
таковой, не важно, искренне ли ее выразил Адресат. Перлокутивное
условие модифицируется: “Говорящий намеревается повлиять на
Адресата таким образом, чтобы тот поддержал с ним речевой контакт”.
РАБ в виду наличия этикетной ситуации в английском языке имеет

клишированную форму выражения: Thank you (very much) (for…),
many thanks, thanks a lot, I am so grateful to you (for…) и т.п., что
исключает возможность косвенной реализации.
Таким образом, РАБ имеют гибридный иллокутивный статус:

в зависимости от варьирования условий успешности, конкретный РА
может быть отнесен либо к экспрессивному, либо к контактивному
иллокутивному типу.
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