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МАКРОПОЛЕ
ПОРУШЕННЯ ВОЛОДІНЬ (TRESPASS)
Манжос Я.Ю. (Харьков)
На першому етапі дослідження було проведено семантичний аналіз
термінів групи (trespass, burglary, distraction burglary, aggravated
burglary, commercial burglary, residential burglary, household burglary)
та виокремлене макрополе ПОРУШЕННЯ ВОЛОДІНЬ на основі виділення
в структурі значення термінів семи [entering]. Макрополе має
гіперонімічну одиницю – термін trespass (“еntry to another’s property
without right or permission” [5]). Диверсифікація в межах макрополя
здійснюється шляхом додавання диференційних сем [with intention: crime]
у ланку [act: entering]. На цій основі в межах макрополя ПОРУШЕННЯ
ВОЛОДІНЬ виокремлюється мікрополе проникнення зі злочинною метою.
Мікрополе проникнення зі злочинною метою репрезентоване
6 термінами, об’єднаними спільним значенням “протиправне
проникнення до приміщення із наміром скоїти злочин”; інтегральними
для них є семи [with intention: crime], які додаються в ланку [act: entering].
Мікрополе має гіперонімічну одиницю burglary, аналіз дефініції якої
(burglary – “illegal entry into a building with intent to commit a crime”
[2]) дозволяє представити семну структуру терміну та виділити
інтегральні семи мікрополя: [act: entering: with intention: crime].
Мікрополе проникнення зі злочинною метою є недискретним
та різнорівневим, подальша диверсифікація в його межах здійснюється
шляхом додавання диференційних сем [under circumstances] / [place]
у ланку [act: with intention: crime]. У межах мікрополя проникнення
зі злочинною метою виокремлюються два дрібніших угруповання,
а саме мікрополя гіпонімічного рівня 1 (МГР 1.1. та МГР 1.2.)
МГР 1.1. гіперонімічної одиниці не має, є дискретним та
однорівневим та репрезентоване термінами distraction burglary,
aggravated burglary з інтегральною семою [under circumstances].
Значення його термінів-еквонімів distraction burglary (“a type of
burglary where the ‘method of entry’ is by trick” [4]) та aggravated
burglary (“any burglary … with firearm or imitation of firearm” [4])
формуються за допомогою додавання сем [using trick] / [using weapon]
у ланку [act: entering: with intention: crime: under circumstances].
МГР 1.2. також гіперонімічної одиниці не має, є дискретним
та однорівневим та репрезентоване термінами commercial burglary,
residential burglary, household burglary з інтегральною семою [place].
Значення його термінів-еквонімів утворене за допомогою додавання
3
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сем у ланку [act: entering: with intention: crime: place], а саме семи
[business] у терміна commercial burglary (“reflects all burglaries of
businesses” [Common]); семи [house] у дублетних термінів residential
burglary та household burglary (“unlawful entry of a residence” [3]).
Таким чином, доходимо висновку, що макрополе ПОРУШЕННЯ
ВОЛОДІНЬ є різнорівневим, у його структурі виокремлюється одне
мікрополе, а саме проникнення зі злочинною метою, у межах якого
наявні два мікрополя гіпонімічного рівня 1.
Література
1. Common crimes definitions [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.tulsapolice.org/CrimeAnalysis/common_crimes.html 2. Oxford
dictionaries. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.oxforddictionaries.com/definition/burglary?view=uk 3. Sourcebook of
criminal justice statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.albany.edu/sourcebook/app8.html 4. Theft Act 1968 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?
activeTextDocId=1204238 5. WordNet. A lexical database for the English
language. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wordnet.
princeton.edu/

КОНЦЕПТ (ЛИНГВО)КОГНИТИВНЫЙ versus
КОНЦЕПТ (ЛИНГВО)КУЛЬТУРНЫЙ:
ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ
Мартынюк А.П. (Харьков)
1. В последние десятилетия на постсоветском лингвистическом
пространстве тщательному анализу подвергаются (лингво)культурные
концепты. Гораздо меньшего внимания удостаиваются концепты
(лингво)когнитивные.
2. Полагаю, что (лингво)культурный и (лингво)когнитивный
концепты имеют общую онтологию, различаясь в гносеологии,
т. е. с точки зрения отношения исследователя к объекту познания
и методов получения знания об объекте.
3. Лингвокультурологические исследования сосредоточиваются на
описании ‘понятия, погруженного в культуру’. Понятие как необходимый
компонент в глобальной структуре концепта репрезентирует
конвенциональное знание. Признаки понятия отражаются в словарных
дефинициях, а также других типизированных контекстах. Соответственно,
лингвокультурологи решают задачу выявления культурных доминант на
4
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основе сопоставительного анализа лексических и фразеологических
групп, представленных в словарях, паремий и прецедентных текстов.
4. (Лингво)когнитивный концепт представляет собой индивидуальный
и, в то же время, интерсубъектный продукт когнитивной деятельности,
конструируемый ‘он-лайн’ в процессе наделения языкового выражения
семиотической значимостью (т.е. способностью обеспечивать
ориентацию в жизненном пространстве) непосредственно в акте
коммуникации. Онтологически (лингво)когнитивный концепт есть
воплощением телесного сенсомоторного и интроспективного опыта
человека, формируемого в рамках определенной лингвокультуры.
Поскольку разум эволюционирует благодаря взаимодействию тела
и мозга в ходе эволюции, социализации и в текущий момент, концепт
динамичен, он не существует в готовом виде и в каждом новом опыте
конструирования конструируется ‘обновленный’ концепт.
5. Исследование (лингво)когнитивного концепта требует
применения методик анализа, способных ‘поймать’ индивидуальный
смысл, конструируемый в коммуникативном акте. К таким
требованиям приближается методика когнитивной интерпретации,
т. е. анализ множества актов актуализации того или иного концепта
c последующим обобщением полученных данных и построением
его модели.
6. Применяя эту методику, исследователь становится участником
анализируемого коммуникативного акта, выступая в роли одного
из адресатов-интерпретаторов реального, конструируемого в режиме
‘он-лайн’, или же смоделированного письменного / устного
монологического / диалогического / полилогического текста. Однако
в отличие от ‘обыденного’ участника коммуникации, исследователь
‘вооружен’ инструментами научного анализа.
7. Полученная информация позволяет судить о содержании концепта
как проявлении индивидуального опыта, объективируемого
в коммуникативном акте и отражающего одну из граней
социокультурного опыта, ассоциируемого с конвенциональным
концептуальным содержанием, активируемым средством актуализации
концепта в акте коммуникации. В итоге, обобщая информацию
и моделируя ее с помощью какой-либо схемной структуры,
исследователь, конечно, получает концепт-конструкт, но этот
конструкт содержит не только рациона льную информ ацию
о признаках концепта, осмысленных в понятии, абстрагированном от
конкретных образов, оценок, и переживаний, ассоциируемых субъектом
с концептуализируемой сущностью. Применение интерпретационного
5
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анализа для изучения контекстов актуализации того или иного концепта
поставляет информацию как рационального, так перцептивноаффективного плана и тем самым дает возможность приблизиться
к ‘живому знанию’, стоящему за концептуальными структурами,
активируемыми языковыми выражениями в акте коммуникации.

КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТОНАЦІЇ
МОВЛЕННЄВО-МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
Марченко В.В. (Київ)
У процесі вивчення функціонування інтонації у мовленнєвомузичних творах особливого значення набуває питання вибору
оптимальної теоретико-методологічної основи дослідження. Аналіз,
спрямований на вирішення цього питання, засвідчив доцільність
застосування домінуючого в сучасній лінгвістиці функціонального
підходу за умов інтегрування в його межах комунікативного та
когнітивного напрямів дослідження інтонації мовленнєво-музичних
творів.
Пізнавальний потенціал обраного таким чином комунікативнокогнітивного підходу позитивно щодо нашого дослідження вирізняється
завдяки напрацюванню в лінгвістиці й музикознавстві спільного
понятійно-категоріального апарату, а також ряду спільних
комунікативно-когнітивних концепцій, категорій та механізмів
ментальної репрезентації [4, c. 204].
Важливо ще й те, що в межах комунікативно-когнітивної парадигми
актуалізація мовленнєво-музичного твору прийнято розглядати як акт
лінійної односпрямованої комунікації, учасниками якої є адресант
(автор-виконавець твору) та адресант (слухач). Запропонована нами
в роботі [2] інваріантна синергетична модель такої мовленнєво-музичної
комунікації наочно демонструє процеси породження, актуалізації
та сприйняття мовленнєво-музичного твору, які відбуваються у сферах
духовного буття адресанта й адресата. При цьому під час дослідження
креативно-когнітивних особливостей мовленнєво-музичної комунікації
ми спираємося на сентенцію [3, c. 207–211], згідно з якою процеси
породження, актуалізації та сприйняття мовленнєво-музичного твору
відбуваються в екзистенціальній, ментальній і трансцендентній сферах
буття індивіда та остаточно оформлюються у його свідомості.
6
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За таких умов ми поділяємо думку, що відповідно до домінуючого
типу мислення у кожній із зазначених сфер духовного буття індивіда
породжуються і фіксуються у пам’яті певні концепти, які можуть
актуалізуватися не лише у вербальній формі, а й у невербальній,
зокрема у вигляді музики [3, с. 220–221]. Така концептуальна можливість
когнітивного дослідження процесу мовленнєво-музичної комунікації
переконливо свідчить про ефективність використання обраного вище
теоретико-методологічного конструкту.
Більш того, внаслідок інтегрованого характеру комунікативнокогнітивного підходу його процедурна ланка [4, c. 205] дозволяє
здійснювати синтез когнітивних і комунікативних методів і методик
дослідження: когнітивного мапування, аналізу прототипів, вивчення
мовленнєвого акту і аналізу дискурсу, операцій фокусування
і промінантності, теорії концептуальної інтеграції та іконізму, на основі
застосування яких досягається розуміння і музики, і мовлення [5, с. 204].
Для досягнення повноти результатів експериментального
дослідження особливостей функціонування інтонації у мовленнєвомузичних творах передбачається попереднє з’ясування специфіки їхньої
актуалізації у дискурсі, оскільки, як відомо (див., напр., [1, c. 16; 4]), саме
дискурсивна діяльність зумовлює оптимальну взаємоінтеграцію
комунікативних та когнітивних процесів.
Використання викладеного підходу в експериментальнофонетичному дослідженні дозволить встановити в повному обсязі
комунікативно-когнітивні особливості функціонування інтонації
у мовленнєво-музичних творах.
Література
1. Алефиренко Н.Ф. Когнитивно-прагматическая субпарадигма науки
о языке / Н.Ф. Алефиренко // Когнитивно-прагматические векторы
современного языкознания : сб. науч. трудов. – М. : Флинта: Наука,
2011. – С. 16–27. 2. Калита А.А. Механізми породження і сприйняття
мовленнєво-музичного твору / А.А. Калита, В.В. Марченко // Наукові
записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Національного
університету “Острозька академія”. – Вип. 38. – 2013. – С. 79–82.
3. Клименюк А.В. Знание, познание, когниция: монография /
А.В. Клименюк. – Тернополь : Підручники і посібники, 2010. – 304 с.
4. Шевченко И.С. Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы
в лингвистике / И.С. Шевченко // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2004. –
№ 635. – С. 202–205. 5. Zbikowski L.M. Conceptualizing Music. Cognitive
Structure, Theory, and Analysis / L.M. Zbikowski. –USA : OUP, 2002. – 376 p.
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МОВНА ГРА В СИТУАЦІЯХ SMALL TALK
У ВІРТУАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
Матюхіна Ю.В. (Харків)
Останнім часом жанр світської бесіди (small talk) розвивається та
набуває мовно-прагматичних особливостей як в повсякденному
реальному спілкуванні, так і в Інтернеті. Спілкування в комунікативному
середовищі Інтернету є важливою характеристикою сучасної культури,
разом з тим лінгвістичні особливості цього феномена висвітлені
в науковій літературі ще недостатньо.
Віртуальний дискурс характеризується домінуванням фатичної
функції над інформативною. Мова учасників віртуального дискурсу –
це сплав усної і письмової мови, що включає в себе комп’ютерний
жаргон і інтернет-сленг, специфічні абревіатури та скорочення слів,
своєрідні синтаксичні конструкції тощо. Для адекватної комунікації
в мережі учасники віртуального дискурсу повинні знати всі ці
особливості і вміти правильно вживати і сприймати усно-письмову
форму мови. Перш, ніж розкритися в процесі комунікативної поведінки,
встановити контакт, учасникам віртуального дискурсу необхідно
привернути до себе увагу потенційних партнерів по комунікації, так
чи інакше, зацікавити їх. Одним із засобів, який використовується для
досягнення даної мети у ситуаціях small talk, є здатність мовної
особистості включатися в мовну гру, що є найвищим ступенем
володіння лінгвістичною комунікативною компетенцією.
Мовна гра у віртуальному дискурсі тісно пов’язана з
саморепрезентативною метою і дозволяє учасникам віртуального
дискурсу, продемонструвавши свою дотепність і наявність почуття
гумору, заявити про себе, представити себе у ситуаціях small talk
у вигідному світлі. Змістовно і стратегічно мовна гра у віртуальному
дискурсі практично не відрізняється від мовної гри в реальному дискурсі,
різниця, в основному, виникає при виборі засобів, який багато в чому
обумовлюється каналом зв’язку, а також залежить від усієї
комунікативної ситуації. Так, наприклад, в силу графічного каналу
зв’язку в мовній грі у віртуальному дискурсі фонетичні засоби
втрачають свою актуальність, а графічні, навпаки, набувають .
Найбільшу зацікавленість для дослідження реалізації small talk
в інтернет-дискурсі представляє чат, – природне для молоді ігрове
спілкування, свого роду молодіжна тусовка, що використовує умовні
форми театру масок у віртуальних просторах комп’ютерних мереж.
Процес досягнення мети дискурсу є стратегічним процесом, основою
8
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для якого служить вибір оптимальних мовних ресурсів.
Вибір невимушеного стилю спілкування підкреслює приналежність
комунікантів до неформальної молодіжної тусовки. Це спілкування
рівних, воно максимально вільне і розкуте.
Ігровий принцип виявляється в тому, що поряд з використанням
умовностей комп’ютерного спілкування порушуються умовності,
характерні для природного писемного мовлення. Маються на увазі
норми орфографії, пунктуації, відповідності графічного коду. Ламається
звичний образ слова, фрази, і це надає тексту гротескно
протиприродний вигляд. Наприклад, користувач намагається зав’язати
контакт з дівчиною, але його спроби приречені на провал:
hi every 1
any 1 wanna chat
any northwest girls for a chat? Any girl there for a naughty boy? Any
ladies wanna chat?
Noone is talking to me. Right Im off outta here’
Для мовної гри в інтернет-спілкуванні характерним є багатократний
повтор літер, наприклад, heeeelllllooooo та написання слів так, як людина
їх чує, а не згідно правилам написання, наприклад, neva замість never :
– heeeelllllooooo y’all. Hi toot-sweet u ok? lets go go go, nope im
bored!
Таким чином, мовна гра (порушені норми орфографії, пунктуації,
невигадливий жарт, більш-менш вдала гострота, каламбур, різні види
тропів: порівняння, метафори, перифрази) часто виступає в якості
одного з ключових мовних засобів впливу в процесі комунікації, зокрема,
в ситуації small talk.

ПРО СТВОРЕННЯ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Мащенко С.Г., Брославська Л.Я. (Харків)
На сучасному етапі розвитку освіти все більш актуальним стає
дистанційне навчання (ДН). У зв’язку з цим виникають питання щодо
його організації, матеріально-технічного забезпечення та методики
викладання.
ДН розглядається відповідно до Закону МОН України № 466 “Про
затвердження Положення про дистанційне навчання” від 25.04.2013 [1].
У роботі Кухаренка В.М. [2] наводиться перелік засад, на яких має
базуватися сучасна модель навчання. Ці засади у цілому можна віднести
9
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й до ДН іноземної мови. Проте, тут ми розглянемо лише те, як дистанційні
матеріали можуть бути “структурованими на окремі навчальні одиниці
з <…> навчальними вправами, вправами для самооцінки знань,
проміжними тестами, елементами зворотного зв’язку та
підсумовуванням здобутих знань” [2].
В якості основи для створення курсу ДН англійської мови можна
було б використати один із відомих широкому загалу підручників
з англійської мови [3,4]. Однією з безперечних переваг цих підручників
є комплексний підхід до навчання мови, тим більш, що навчання
іноземної мови у форматі ДН переслідує ті ж цілі, що й робота
в аудиторії, а саме: навчання читанню, говорінню, аудіюванню
та письму. Створення такого курсу ДН може бути менш трудомістким
з огляду на те, що деякі зі згаданих підручників уже існують
в електронному варіанті.
Якщо взяти за основу урок одного з цих підручників – наприклад,
Урок 1 посібника [3], то, враховуючи затрату часу на виконання
додатково створених інтерактивних завдань для курсу ДН, цей урок
доцільно було б розділити на кілька занять. Тож, пропонується така
структура роботи над Уроком 1:
Заняття 1. Фонетика, лексика, орфографія. Читання, аудіювання.
Завдання. 1. Прослухайте текст уроку We learn foreign languages.
На моніторі демонструється друкований варіант тексту для читання.
Окремі фрагменти, які містять активні слова та словосполучення,
виділені у тексті іншим кольором. 2. Прослухайте та повторіть
у паузах фрагменти речень тексту, які містять активні слова та
словосполучення. Виділені фрагменти починають “блимати” або
“наїжджати та збільшуватись” один за одним разом із голосом диктора.
Після кожного фрагменту дається пауза для повторення. 3. Прослухайте
активні слова та словосполучення тексту одне за одним. На екрані
з’являється перелік Active words and word combinations з Уроку 1.
Студент вивчає ці лексичні одиниці на екрані монітору, прослуховує їх
та повторює у паузах. 4. Напишіть диктант We learn foreign languages,
прослуховуючи текст за диктором. Перевірте роботу. Студент пише
диктант, послідовно прослуховуючи фрагменти речень та записуючи
їх у паузах. Ще один раз текст лунає для перевірки. Студент перевіряє
диктант (рукописний чи набраний на комп’ютері) за оригіналом.
Для повного опрацювання матеріалу Уроку 1 підручника необхідно
створити Заняття 2. Граматика, Заняття 3. Закріплення лексикограматичного матеріалу а також обрати контрольні завдання та
забезпечити зворотній зв’язок.
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Усі матеріали завдань беруться з підручника.
На наш погляд, такий підхід до вирішення проблеми забезпечення
ДН навчально-методичними матеріалами не потребує значних витрат
та дозволяє зробити ДН достатньо ефективним.
Література
1. Закон МОН України № 466 “Про затвердження Положення про
дистанційне навчання” від 25.04.2013. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18
2. Кухаренко В.М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача
дистанційного навчання [Електронний ресурс] / В.М. Кухаренко. – Режим
доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em3 3. Бонк Н.О. Учебник
английского язика / Н.О. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лук’янова. – В 2-х ч.
Часть 1. Переиздание. – М. : ЭКСМО, Деконт+; ГИС, 2005. – 640 с.
4. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс / В.Д. Аракин,
Л.И. Селянинова, А.В. Куценко и др. – М. : Владос. – 215 с.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЩОДО СТАТУСУ
ЛАТИНСЬКОЇ ЯК МЕРТВОЇ МОВИ
Миленкова Р.В. (Суми)
У процесі викладання класичної латинської мови у вищих навчальних
закладах викладачі інформують аудиторію щодо історії розвитку,
занепаду, статусу та сфер використання “мертвих мов”. Проте,
зацікавлена студентська аудиторія, зазвичай, прагне до більш глибокого
дослідження статусу та міри розповсюдження латинської мови.
Узагальнюючи численні дослідження, можна стверджувати, що
у процесі відмирання мови на останніх етапах свого існування вона стає
характерною тільки для окремих вікових або соціальних груп. Мертвими
мовами часто називають архаїчні форми живих, активно вживаних мов.
У деяких випадках мертві мови, переставши бути засобом живого
спілкування, залишаються у письмовій формі та використовуються задля
потреб науки, культури, релігії. Прикладом такого розвитку і є латинська
мова.
Спробуємо розширити свої уявлення щодо функціонування
латинської в сучасному світі. Латинською пишуть, перекладають відомі
твори (наприклад, “Під колесом” Германа Гессе – “Sub rota”). Цією
мовою виходять два щоквартальних журнала, “Latinitas” у Ватікані
й “Vox Latina” в Саарбрюкені.
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Отже докладніше: журнал “Latinitas” видаєтья у Ватикані вже
52-й рік. Усі матеріали в ньому –класичною латиною, в основному
на теми давньогрецької та латинської филології. Наприклад, дебати
науковців, чи можна вживати в латинській мові слова давньогрецького
походження як archeologia, тоді як існує латинське antiquatis scientia.
Журнал “Vox Latina” виходить в Саарбрюкені (латинською –
Saraviponti) уже 41-й рік і публікує як нові, так і середньовічні твори
латинською, наприклад: De Vrbe Monaco – “Про місто Мюнхен”, із книги
“Сivitates orbis terrarum” (міста світу) 1618 г.
Крім того, Ватикан проводить щорічний конкурс на кращий новий
твір, написаний латинською. Твори (вірші й проза), представлені
на конкурс, друкуються в журналі “Latinitas”. У кожному номері є огляд
найновіших подій – “латинський щоденник” – “DIARIVM LATINVM “,
ось деякі його теми: AFRICA ACERRIMVS BELLIS LANIATVR –
Африка жорстоко страждає від війн; OVIDII VILLA INVENITVR –
Знайдено віллу Овідія; PVELLA TERRARVM OMNIVM PVLCHERRIMA –
“Місс світу”, і т.п.
В Європі також випускається журнал “Palaestra Latina”, який
досліджує питання чистоти латинської мови і можливості її сучасного
застосування.
Фінське радіо раз на тиждень передає п’ятихвилинну підбірку новин
класичною латинською “Nuntii Latini”. Вперше “Nuntii Latini” вийшли
в ефір у листопаді 1988 року. Тепер вони популярні в світі, у них
величезна аудиторія: фінську мову розуміють всього 5 мільйонів людей,
а новини, які передають латинською, тільки в Європі – більш
20 мільйонів! Раз у декілька років їх видають у вигляді наступного тому
книги: текст новин латинською і короткі резюме англійською і фінською.
У Італії латинською виходять два журнала комиксів для детей та підлітків:
“Adulescens” і “Juvenes”. Кожного року в Європі збираються літні
міжнародні табори, де спілкування відбувається виключно латинською.
Звичайно, існує маса інтернет-видань, сторінок, сайтів живої латині.
Так, наприклад, В. Шатон представив “цікаві тексти й діалоги латинською
мовою”. Тексти розроблені так, щоб фрази можна було при бажанні
використовувати у повсякденному житті. У стилі подання присутній
гумор, адже сучасні тексти складені у класичному стилі.
Латинська “Вікіпедія” – Vicipdia – це розділ Вікіпедії латинською
мовою, відкритий у 2002 році, нині нараховує більше 20.000 статей.
Література
1. Грищенко С.П. Лексичний вплив як чинник динаміки мови-рецепієнта
(на матеріалі латинських запозичень українських пам’яток) : автореф.
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 /
С.П. Грищенко. – К., 1999. – 20 с. 2. Латинский на все случаи жизни
[Текст] : / Сост. С.В. Барсов. – М. : АСТ : Астрель : Транзит книга,
2006. – 431 с.

КОНЦЕПТ
В СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ*
Минкин Л.М. (Харьков)
В сообщении рассматривается каким образом концепты
“упакованы” в языковые формы. Подобный подход представляет
многообещающую гипотезу, которая переносит изучение концептов
в системно-функциональный план языка и в какой-то мере позволяет
преодолеть подходы к рассмотрению концептов в плане семантического
и когнитивного объективизма, предполагающего, что язык, речевая
деятельность представляют объективную реальность независимо
от восприятия её человеком, её оценки и т.д., и которая также
основывается на “точной” реконструкции реальности независимо
от понимания её человеком. Это объясняется тем, что семантический
и когнитивный объективизм характеризуется как финальное состояние
в виде определенной номинации при отсутствии различных коннотаций.
Описание концептов в плане языка, речи и речевой деятельности
связано:
1) с рассмотрением дихотомии язык / речь в виде единой
лингвистической реальности, а также существованием единого
континуума язык – речь и интеграции последних в речевой деятельности;
2) с разграничением разных режимов ментальной активности
человека: а) при становлении единиц языковой системы в виде
неосознанных процессов, завершающихся устоявшимися результатами;
б) осознанных процессов, которые проявляются в речи / дискурсе как
единовременные, моментальные конструкции;
3) с дифференциацией языковых и речевых значений (Г. Гийом,
Э. Бенвенист и др.) соответственно как потенциальных, виртуальных,
инвариантных, с одной стороны, как актуализированных, вариантных,
с другой, но, как правило, в пределах одной формы, остающейся
* Примечание: Данные тезисы по содержанию совпадают с нашим сообщением
на 4-й конференции романистов в Днепропетровском национальном
университете имени О. Гончара (октябрь 2013 г.).
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консервативной при внутренней динамике (соответствия –
несоответствия) содержания знака в речи.
Концептуальное содержание знака находит воплощение в когниции в
том смысле, что оно стабилизируется в языковой системе, репрезентируя
коллективную ментальность. Ментальные репрезентации преобразуются
в системные значения. Ментальные представления, которые мы строим,
какими бы ни были объективными, содержат субъективные элементы
и соотносятся с опытом человека и направленностью его речи.
Концептуальное содержание знака более обширно, чем то, которое
покрывается его формой. Наличие различных субъективных
компонентов в содержании знака, его коллективный специализированный
характер обусловлен тем, что знак вписывается в этнокультурную
систему, а также в систему лингвистическую, которая детерминирует
его форму и значение. В языковой системе значение знака отличается
от значимости. “… свойство репрезентировать понятие – это
действительно один из аспектов языковой значимости” (Ф. де Соссюр).
Ученый подчеркивает, что значением является то, что покрывает форма
знака. Кроме того, “… значимость взятая в своем концептуальном
значении есть конечный элемент значения” (Ф. де Соссюр). Принцип
подчинения значения значимости рассматривается как ядро
соссюровского переворота в языкознании (К. Арош, П. Анри, М. Пешё).
Интеграция свойств языка и речи в речевой деятельности,
постулирование семантико-функционального континуума языка и речи
в инвариантно-вариантных отношениях позволяет расширить понятие
значимости за счет включения речевых значений. Таким образом,
предварительно можно определить значимость как некую “сумму”
языковых (потенциальных) и реализованных речевых значений, которые
в совокупности представляют “концептуальную интегративную схему”
(термин М.Л. Онест). Базовое понятие концепта-знака, его
сигнификативное значение, которое постоянно “приписано” к форме
знака. При постоянном сигнификативном (системном) значении
вариации смысловых (рече-дискурсивных) значений обеспечиваются
разными референтами. Слова в дискурсе, несколько теряют свою
индивидуальность и “прирастают” дополнительными значениями, роль
слов не сводится только к номинации, они участвуют в синтезе общего
смысла дискурса.
Сам концепт как и представляющие его в языковой системе знаки –
продукты неосознанной ментальной активности человека;
продуцирование речевых конструкций обусловлено осознанной
ментальной активностью субъекта. Значимость как объединяющее
звено в континууме язык – речь является, по сути, методологическим
14

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

основанием анализа интегративных концептуальных схем в семантикофункциональной структуре текста.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У МЕДИЧНОМУ
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Мікрюкова О.О. (Київ)
У сучасному світі тяжко уявити майбутню професійну діяльність
медичного працівника без іншомовного спілкування. Володіння
іноземною мовою стає однією зі складових успішності молодого лікаря.
У зв’язку з цим у медичних вищих навчальних закладах роль дисципліни
“іноземна мова” значно зростає.
При вивченні професійно орієнтованої мови в медичних ВНЗ
основна увага приділяється розвитку професійних навиків у студентів:
вмінню здійснювати комунікацію як загального, так і спеціалізованого
напрямку, вивченню термінологічної лексики та наукових
професіоналізмів, формуванню власної точки зору на професійну
тематику тощо. Пріоритетним завданням вивчення іноземної мови
є формування комунікативної компетенції.
У медичних ВНЗ перед викладачем постає проблема пошуку нових
підходів до викладання іноземної мови з урахуванням сучасних вимог.
Перш за все, це стосується зміни філософії навчання і викладання
в цілому. Навчання не може розглядатися як просте засвоєння фактів,
а студент — як об’єкт педагогічного впливу, програмований компонент
системи. Роль викладача змінюється: з лектора і єдиного джерела знань
він перетворюється на консультанта та довідника з ресурсів інформації,
а також тьютора [1, с. 35–41].
Уважаємо, що навчити студента протягом лімітованого навчальними
рамками періоду спілкуватися іноземною мовою з метою отримання
професійної інформації і розуміти мовлення носіїв мови можливо,
поєднуючи традиційні та інноваційні методи, з-поміж яких принцип
комунікативності як у навчанні, так і у використанні навчальних матеріалів
і посібників виходить на перший план. Граматична компетенція, яка
складала основу традиційної методики, зараз уважається механізмом
виконання комунікативних завдань у межах певної ситуації мовлення.
Важливою рисою нових підходів стало розуміння того, що недостатньо
вивчати лише мовні норми. Набагато важливіше, щоб студенти оволоділи
соціокультурними нормами. [2, с. 286]
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Основні акценти в методиці формування інтелектуальних умінь
у вивченні іноземної мови студентів медичних закладів мають
зосереджуватися на викладанні іноземних мов за допомогою
особистісно-орієнтованого та комунікативного підходів. Реалізувати
дані ідеї повною мірою можливо лише у взаємодії студента та викладача,
або студентів між собою. Колективні форми та методи навчання
при цьому відіграють важливу роль.
Таким чином, до основних особливостей викладання іноземної мови
у медичному ВНЗ відносяться зосередження уваги викладача
на формуванні комунікативної компетенції майбутнього фахівця, пошук
нової філософії навчання, а також поєднання традиційних
та інноваційних методів навчання. Взаємодія студентів, тобто колективні
форми навчання постають на перший план.
Література
1. Коновалов О.Ю. Інтернет і його вплив на розвиток закладів середньої,
професійної та вищої освіти Америки і Європи / О.Ю. Коновалов // Нові
технології навчання : наук.-метод. зб. – Вип. 33. – К. : НМЦВО, 2002. –
С. 35–41. 2. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб /
М.М. Фібула. – К. : Академвидав., 2006. – 560 c.

ПОЕТОНІМИ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ
В ТВОРЧОСТІ КЕНА ФОЛЛЕТТА
Мініна О.В. (Горлівка)
Однією зі складових поетонімосфери художнього твору є поетоніми
біблійного походження. Багато науковців, зокрема Ю.О. Карпенко,
О.І. Фонякова, О.Ю. Карпенко, Е.В Боєва, Т.І. Крупеньова та інші,
відносять назви богів і божеств до розряду міфонімів або теонімів. Але
біблійна пропріальна лексика потребує спеціальної термінології, тому
вслід за дослідниками Е.П. Леонтьєвим та Р.С. Манандян вважаємо
доцільним для позначення поетонімів біблійного походження
використовувати термін бібліоніми, але, враховуючи термін, визначений
науковцем В.М. Калінкіним для всіх об’єктів літературної ономастики –
поетоніми, пропонуємо відповідний розряд поетонімів біблійного
походження називати бібліопоетонімами.
Широке вживання бібліопоетонімів у творах Кена Фоллетта “Стовпи
Землі” та “Світ без кінця” є неминучим, адже зображений у творах
хронотоп свідчить про час, коли посилилась роль церкви в житті
середньовічного суспільства, великою книгою була Біблія, а, як відомо,
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віра та ім’я пов’язані найтіснішим чином. Бібліопоетоніми
поетонімосфери саг нараховують 85 одиниць у 576 ужитках, що складає
5,42% усіх поетонімів, ужитих у творах. Компонентний, семантичний
та етимологічний аналіз дозволили класифікувати бібліопоетоніми
за структурними й семантичними типами. За першим принципом
бібліопоетоніми підрозділяються на однокомпонентні, двокомпонентні,
трикомпонентні та багатокомпонентні, а за семантичним принципом
вирізняються: теоніми (назви богів та божеств), демоніми (назви
демонів), агіоніми (назви святих), етноніми (назви народів, про які
йдеться в Біблії або групи людей, що мають певне відношення до релігії),
назви релігій та їхні похідні та змішані назви. У монотеїстичній
католицькій релігії Бог – єдине божество, надприродній творець всесвіту,
всезнаючий, всемогутній, всюдисущий, ймовірно саме тому серед усіх
груп бібліопоетонімів за кількістю ужитків вирізняється теонім God
(від англ. “Бог”). Варіанти цього теоніму, використані Кеном Фоллеттом,
наголошують надприродні можливості та ознаки Бога: Almighty
у перекладі з англійської “Всемогутній”, Lord – “Господь Бог”, Maker –
“Творець”, Savior – “Спаситель”. Надможливості цього теоніму
актуалізуються в контексті саг: “All things come from God”, “God controls
all things …”, “He had forgotten that God saw through the silk robes to the
sinful heart”, “There is only one true judge, and that is God” [1, c. 520, 337,
344, 441]. Характерним є те, що бібліопоетонім God використовується
в творах як у прямому значенні, так і зустрічається в складі сталих
словосполучень: “My God”, “God bless you”, “Oh, for God’s sake”, “men
of God”, “God knows”, “By God”, “Oh, God”, “Good God”. У своєму ж
прямому значенні God служить для вираження морально-етичних
цінностей християнства: пробачення, стриманості, служіння Богу та його
уславлення, благочестя, покладання на волю Божу: “Sometimes the
prisoner called upon God for forgiveness …”, “Let those to whom God
gives the gift of abstinence know that they shall receive their proper reward”,
“This is done for the glory of God, not to make our hearts glad”, “It was
God who worked the miracle”, “Sometimes a man builds a chapel, or founds
a monastery, in the hope that in the afterlife God will remember his piety”,
“… this must be God’s will” [1, c. 6, 86, 101, 448, 319, 545].
Звичайно бібліопоетонімікон творів не обмежується лише
використанням теоніму God, але є більш різноплановим та яскравим
та безперечно відіграє важливу роль у поетонімосфері саг, адже виражає
морально-етичні цінності християнства та надає додаткову інформацію
енциклопедичного характеру про добу, у яку відбуваються події двології
Кена Фоллетта.
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Джерело ілюстративного матеріалу
1. Follett K. The Pillars of the Earth / Ken Follett. – London : Pan Books,
1990. – 1076 p.

ПРИНЦИПИ
СЛОВНИКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
СЕМАНТИЧНИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ
Молодча Н.С. (Харків)
Проблемі вивчення оказіоналізмів у лексико-семантичному,
дискурсивно- когнітивному, та функціональному аспектах приділяється
достатньо уваги. Питання словникової реєстрації оказіоналізмів,
зокрема семантичних (СО), не отримало однозначної оцінки у лінгвістів
і тому є актуальним у даному дослідженні.
Реєстрацією інновацій займається неографія, галузь, що стрімко
розвивається у двох основних напрямках: створення додатків або
доповнень до нормативних словників (неологізмів), а також складання
спеціалізованих словників нових слів (оказіоналізмів різних типів).
Згідно з встановленими характеристиками, словник оказіоналізмів
повинен бути тлумачно-словотворчим, містити відомості про місце
оказіоналізмів у мовній системі, давати вказівки про ступінь
продуктивності оказіонального словотворення одиниць; відображати
функціональні характеристики, а також історію виникнення
оказіоналізму (авторство, час створення) [1].
З урахуванням принципових положень щодо реєстрації
оказіональних інновацій, нами розроблений Словник семантичних
оказіоналізмів (далі Словник), у якому лексикографічні та лінгвістичні
дані відображаються в мегаструктурі, макроструктурі і мікроструктурі
словника [2].
Мегаструктура Словника включає передмову, у якої зазначаються
характерні властивості СО, продуктивні моделі освіти і функціональнодискурсивні характеристики одиниць. У передмові також містяться
відомості про аудиторію словника, правила користування словником
і перелік застосовуваних скорочень. Пропоноване видання має характер
тлумачно-перекладного словника, який забезпечує одиницю словника
перекладною інформацією та поясненнями країнознавчого характеру.
Макроструктура Словника містить інформацію про корпус словника.
Одиниці розташовуються в алфавітному порядку для зручності пошуку
необхідної лексеми. Мікроструктура Словника включає заголовне
слово і словникову статтю, що містить детальну інформацію про слово.
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В запропонованому виданні представлений особливий підхід
до формування словникової мікроструктури слова, що передбачає опис
не тільки денотативного компоненту значення, але і його додаткового
компоненту – конотації, обумовленого часто екстралінгвістичними,
культурними факторами. Словникова стаття містить наступні рубрики:
заголовне слово – власне семантичний оказіоналізм із зазначенням
частини мови інновації; дискурсивний фрагмент, достатній для
встановлення значення СО; вказівка на джерело (періодичне видання,
книга, веб-сторінка і т.п.), у якому актуалізована інновація; позначка
“о-значення”, тобто оказіональне значення, містить варіант інтерпретації
значення СО; позначка “у-значення”, тобто узуальне значення,
забезпечує фонову, країнознавчу інформацію, необхідну для розуміння
одиниці.
Словники оказіоналізмів надають цінний матеріал для вирішення
низки важливих теоретичних питань, а саме: визначення часу входження
у словниковий фонд мови тих чи інших інновацій; з’ясування екстра
і інтралінгвальних причин входження одиниць у словник; встановлення
періоду появи певної словотвірної моделі; виявлення ролі конкретної
мовної особистості в збагаченні словникового складу мови.
Література
1. Александрова О.И. Окказиональные безаффиксные существительные
женского рода в поэтических произведениях начала ХХ века: Краткий
анализ и материалы для словаря / О.И. Александрова // Учен. зап. Арзамас.
пед. ин-та. Сер. филол. наук. – Горький, 1969. – Вып. 95. – С. 193–224.
2. Лексикографический аспект исследования семантических
окказионализмов / Н.С. Молодчая // Вісник Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна Серія “Романо-германська філологія.
Методика викладання іноземних мов”. Вип. 74. – 2013. – С. 106–110.

КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ У ПЕРЕКОНЛИВИХ
СУДОВИХ ПРОМОВАХ АДВОКАТІВ США
(на матеріалі художніх фільмів)
Монастирьова Л.В. (Харків)
У сучасному мовознавстві активно вивчається впливовий потенціал
мови в різних типах дискурсу. Особлива увага приділяється мовним
аспектам юридичної сфери діяльності, навіть дискутується питання про
виділення юридичної лінгвістики як окремої наукової спеціальності.
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Виявлення чинників, що зумовлюють впливовий характер судової
промови, відповідає напрямам лінгвістичних студій і потребам соціуму,
який прагне до нових знань про здійснення мовного впливу. Отже, тема
цієї роботи є актуальною.
Мета роботи – виявити найбільш поширені концепти в переконливих
судових промовах адвокатів США.
Концепт інтерпретуємо як ідеальне утворення, що формується
у свідомості людини із безпосередньо чуттєвого досвіду, операцій
людини з предметами та іншими концептами, вербалізованими
засобами мови. Оскільки концепт охоплює уявлення не тільки
про об’єктивні ознаки реалій навколишньої дійсності, а й про
аксіологічні аспекти діяльності мовної спільноти, логічно припустити,
що апеляція до концептів, які відображають національні ціннісні
пріоритети, може вплинути на ступінь переконливості промови
учасників судового процесу. Вважаємо, що прийнята робоча гіпотеза
підтвердиться, якщо в промовах адвокатів актуалізуються концепти,
пов’язані із спільними цінностями нації.
Промова адвоката складається з єдиної, цілісної системи
аргументації, при компонуванні якої домінуючим компонентом
є принцип поєднання раціонально-логічного, емоційно-риторичного
та аксіологічного аргументування. Це зумовлює набір засобів впливу
на аудиторію. Переконання можна досягти, по-перше, шляхом логічних
доказів, апеляції до розуму, інтелекту, по-друге, емоційним впливом
на аудиторію, по-третє, через актуалізацію ціннісних установок
аудиторії – апеляцію до цінностей.
Дослідження засвідчило, що найбільш поширеними концептами
у переконливих промовах американських адвокатів є “сім’я” (family),
“здоров’я” (health), “життя” (life) та “закон” (law). Серед них найчастіше
виступає апеляція до цінностей сім’ї. Ключовими словами, які
вербалізують названий концепт, є сім’я, родинний, перелік членів
родини: мати, діти, дитина, батьки, брат, сестра. Такі слова
використовують у поєднанні з емоційно-оцінними лексемами, частіше
за все негативної оцінки горе (для родини), страждання, нещастя,
випробування, які роблять акцент на страждання та біль близьких людей
у випадку несправедливого засудження підсудного.
Універсальні цінності у промовах-переконаннях адвокатів виражені
у концептах: “закон”, “істина” та “справедливість”. Вживання лексем,
що актуалізують такі цінності можна пояснити цілями судового
засідання – пошук істини, винесення рішення згідно із законом,
принципом справедливості. Ключові слова закон, законний, істина
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використовуються у поєднанні з лексемами могутність, служба, згідно
із законом, що зумовлює акцент на ролі закону та істини, справедливості.
Розглянуті типи апеляцій у переконливих промовах адвокатів
сприяють моделюванню згоди адресата з позицією аргументатора,
створенню мотивації до бажаної дії. Важливість цих апеляцій
у переконанні можна пояснити тим, що вони створюють ситуації
когнітивного комфорту.
Зауважимо, що з метою досягнення впливового ефекту адвокати
послуговуються різними комунікативними стратегіями і тактиками,
приймаючи на себе різні функціональні ролі, а іноді і надягаючи різні
соціальні маски. У залежності від ролей і масок варіюється апеляція
до тих чи інших концептів.
Підсумовуючи результати дослідження, відзначимо, що адвокати
часто використовують концепти, апелюючи до їх аксіологічних аспектів.
Інтерес являє собою питання про особливості апеляції до національних
ціннісних пріоритетів у різних комунікативних стратегіях, зокрема
маніпулятивних. Його розглядаємо як перспективу дослідження
проблеми мовного впливу у судових промовах.

АНГЛІЙСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ДИСКУРС
У ДІАХРОНІЇ
Морозова І.І. (Харків)
1. Харківська лінгвістична школа приділяє багато уваги
дослідженню особистості мовця в дискурсі: в останні роки було
розглянуто особистість батьків у парентальному дискурсі, учасників
кооперативних і конфліктних ситуацій англомовного кінодискурсу,
подружніх пар у маритальному діалогічному дискурсі, тощо [1], проте
ці дослідження мають на меті виявлення особливостей дискурсу
у синхронії. Таким чином, пропоноване дослідження дискурсу
англійської жінки в діахронії з метою виявлення характеристик,
що демонструють систематично суттєве варіювання в залежності
від історичного періоду, є новітнім та актуальним.
2. Для досягнення поставленої мети необхідно визначити
домінуючий у певну епоху соціальний клас, дискурс представниці якого
потребує вивчення. За аналогією із запропонованим В.І. Карасиком
терміном “модельна особистість”, що є типовим представником
етносоціальної групи і що є впізнаним за специфічними
характеристикам вербальної і невербальної поведінки та виведеної
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ціннісної оріентації [3, с. 12], пропонуємо визначити модельний
соціальний клас, тобто такий прошарок суспільства, який є еталоном
поведінки, у т.ч. мовленнєвої для усієї країни. Так, для Англії ХVIII ст. –
це аристократія, ХІХ ст. – середній клас, ХХ-ХХІ ст. – люди, що працюють
за певною професією або спеціальністью , оскільки у сучасному
англійському соціумі поділ на класичні робітничій, середній та вищій
прошарки відсутній [4].
3. Центральним поняттям нашого дослідження є дискурс, який
визначаємо як спілкування людей, опосередковане їх приналежністю
до тієї чи іншої соціальної групи у межах комунікативної ситуації та
як процес і продукт мисленнєвокомунікативної діяльності мовної
особистості (порівн., наприклад, [3]). Для ХVIII ст. домінуючим
вважаємо побутовий дискурс, а у його межах – жанр світської бесіди,
для ХІХ ст. – переважно побутовий, проте має місце мінімальне
залучення жінки у професійну діяльність (економкою, вчителькою,
тощо), тому можна виділити зародок інституційних форм для
англійського жіночого дискурсу. У ХХ–ХХІ ст. англійська жінка будує
кар’єру як у сім’ї, так і за її межами, тому для неї однаково значущим
є як побутовий, так й інституційний дискурс. У виділених типах дискурсу
слід розглянути, яким чином параметр влади еволюціонує з ХVIII ст.
до наших днів, як приховане домінування жінки стає відкритим та за
допомогою яких мовних та мовленнєвих засобів воно втілюється в життя.
4. Матеріалом дослідження обираємо художні твори британських
авторів, написані починаючи з ХVIII ст., оскільки саме у цей період
англійська мова розвинула сталу літературну норму, яку було реально
оформлено і закріплено у багаточисельних літературних творах
[2, с. 194]. Вважаємо, що матеріал, що відображає принципи усної
мовленнєвої комунікації певної історичної епохи, може бути
почерпнутий з тих творів художньої літератури, які містять персонажне
мовлення, представлене у вигляді діалогу.
5. Перспективою дослідження бачимо у залученні невербальної
компоненти для всебічного опису британського жіночого дискурсу
та еволюції домінування жінки у ньому.
Література
1. Автореферати дисертацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://fl.karazin.ua/ru/research/authors-abstracts. 2. Аракин В.Д. История
английского языка / В.Д. Аракин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 272 с.
3. Карасик В.И. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс /
В.И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – С. 12. 4. Fox K. Watching the
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English: The Hidden Rules of English Behaviour / Kate Fox. – London : Hodder
and Stoughton, 2004. – 424 p.

ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МИФА
О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ
В ПЕСНЯХ ЯПОНСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ
АНТОЛОГИИ “МАНЪЁСЮ”
Мотрохов А.И. (Харьков)
Творчество Какиномото Хитомаро относится к последнему этапу
становления “Манъёсю”. В некоторых своих песнях он приводит
описание мифов о божественном происхождении императорской
власти. Например, в “Плаче Какиномото Хитомаро, сложенном им,
когда останки принца Хинамиси находились в усыпальнице” (т. 2,
№ 167) обращает на себя внимание следующее содержание описание
такого мифа [4, с. 86-87]:
(1) Начало неба и земли – это сотворение неба и земли. Собравшись
на берегу небесной реки во время их сотворения, боги держали совет;
(2) На небесах правил Хирумэ-но микото (Сын Солнца);
(3) Страна Колосьев Риса, где есть Тростниковые Равнины,
определена под управление Сына Солнца из дворца Киёмихара в Асука;
(4) Сын Солнца правил Страной Тростниковой Равнины по приказу
богов. Затем описана кончина его.
В мифе, изложенном Хитомаро, решение о разделении управления
небом и землёй было принято во время сотворения неба и земли,
и Страна Тростниковых Равнин считалась территорией, находящейся
под управлением Сына Солнца. Здесь он описывает происхождение
власти над Тростниковой Равниной. Конечно же, из-за того, что такой
миф отличается от мифов, изложенных в “Кодзики” и “Нихон сёки”,
остаётся много вопросов, связанных с контекстом мифов. Х. Омодака
понимал его как миф, который являлся изложением мифов “Кодзики”
и “Нихон сёки”, в которых совмещены внук небесных богов Ниниги-но
микото и император Дзимму [3, с. 54]. Тем не менее, судя по тому,
что Сын Солнца правил богатой страной во дворце Киёмихара, это
обстоятельство, несомненно, указывает на императора Дзимму, и вряд
ли стоит выдвигать какие-либо другие предположения, выходящие
за рамки этого контекста [5, с. 143]. Дело в том, что эта мысль встречаются
также и в “Плаче Какиномото Хитомаро о принце Такэти, сложенном,
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когда останки принца находились в усыпальнице в Киноэ” (т. 2, №199).
Содержание мифа в вышеуказанном плаче можно разделить
на следующие части:
(1) Выражение почтения императору;
(2) Равнина Магами в Асука – это место, где находился дворец
Киёмихара в Асука, т.е. резиденция императора Тэмму;
(3) Император Тэмму, спустившись с неба во временный дворец
в Вадзамигахара, вершил правление Поднебесной, подобно Сыну
Солнца. В плаче по принцу Хинимиси сказано, что император Тэмму
вознёсся как божество на небеса, считая их страной, которой правит
император, и, открыв Каменный Вход на Равнину Неба, скрылся в нём.
В плаче по принцу Такэти сказано, что он “скрылся в Каменном Входе
Неба”;
(4) Император приказал принцу усмирить буйствующих людей.
Мифы, изложенные Хитомаро, сильно отличаются от мифов,
приведенных в “Кодзики” и “Нихон сёки”. Хитомаро, создавая в своей
песне миф, очевидно, опирался на какую-то интерпретацию ранее
существовавших мифов. Исторические хроники “Кодзики” и “Нихон
сёки” появились в VIII в., а мифы, изложенные Хитомаро, – во 2-й пол.
VII в. Поскольку последние относятся ко времени, предшествующему
созданию “Кодзики” и “Нихон сёки”, можно предположить, что с точки
зрения хронологии мифы Хитомаро отражают идеи императорских
дворов Тэмму и Дзито, которые отличаются от мифов, представленных
в “Кодзики” [1, с. 86] и “Нихон сёки” [2, с. 150-151]. Какиномото Хитомаро
разрабатывал миф о Равнине Высокого Неба, в котором император
Тэмму рассматривается как полубожество. На это указывает и то
обстоятельство, что развитие идеи о схождении императоров с неба
на землю и последующего восхождения их на небо в отношении Тэмму
и Дзито берёт своё начало от мифов о схождении с неба на землю
внука небесных богов. Таким образом, Хитомаро сочинил свои песни
исключительно ради того, чтобы лишний раз подчеркнуть божественное
происхождение власти императоров.
Литература
1. Кодзики. Записки о деяниях древности. Свиток 1. Мифы. / Кодзики;
пер., коммент. Е.М. Пинус. – СПб. : Шар, 1994. – 320 с. 2. Нихон сёки.
Анналы Японии. В 2-х т. Т. 1. / Нихон сёки; пер. и коммент. Л.М. Ермаковой
и А.Н. Мещерякова. – СПб. : Гиперион, 1997. – 494 с. 3. 澤瀉 久孝
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ПРОБЛЕМА АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ:
БОРОТЬБА З ПЕРЕМІННИМ УСПІХОМ
Музейник І.В. (Харків)
Мовна політика Франції, безсумнівно, є однією з найдосконаліших
в Європі, а французьке мовне законодавство може слугувати взірцем
для багатьох держав світу. Про забезпечення функціонування, захисту
та розвитку французької мови дбають численні інституції,
підпорядковані прем’єр-міністрові, такі як Вища рада французької мови
(Conseil supérieur de la langue française (CSLF)), Головне управління
з питань французької мови (La délégation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF)), Головна комісія з термінології
та неологізмів (Сommission générale de terminologie et de néologie
(CGTN)) та 18 спеціалізованих комісій з термінології та неологізмів
(Сommissions spécialisées de terminologie et de néologie (CSTN)).
На протязі останніх десятиліть найактуальнішою та найболючишою
проблемою у сфері захисту французької мови стала боротьба
з англомовними запозиченнями, особливо у сфері комп’ютерних
технологій та інтернету. Численні французькі лінгвісти б’ють на сполох
та закликають не допускати зловживання англіцизмами. Саме Головна
комісія з термінології та неологізмів та спеціалізовані комісії
з термінології та неологізмів і є покликаними замінити англомовні
запозичення французькими еквівалентами.
Треба визнати, що працюють вони сумлінно і переліки французьких
еквівалентів відповідних англомовних термінів, що пропонуються
до офіційного вжитку постійно поповнюються та оновлюються, в чому
можна пересвідчитися на інтернет-сайті Головної комісії з термінології
та неологізмів France Terme [1]. Проблема полягає в тому,
що запропоновані еквівалентні переклади абсолютної більшості
англомовних термінів, зокрема у сфері інформатики та інтернету,
ігноруються не тільки пересічними громадянами, але й масс-медіа,
для яких відповідні терміни після їх публікації в Journal officiel, офіційному
органі французького уряду, є обов’язковими для вжитку. Більш того, такі
“перлини”
від
Головної
комісії
з
термінології
та неологізмів як, наприклад, “serveur mandataire” замість
“proxy”,“arrosage” замість “spamming”, “causette” замість “chat”,
“bloc-note” замість “blog”,“ fouineur” замість “hacker”,“manche
а balai” замість “joystick” або ж “mot-dièse” замість “ hashtag” викликали
бурхливу критику серед спеціалістів, а серед користувачів соціальних
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мереж не знущався з них тільки ледачий. Таким чином, можна
констатувати, що у боротьбі за чистоту французької мови, офіційні
інституції поки що не знайшли спільної мови з власними громадянами. У
2008 році, презентуючи новий інтернет-сайт France Terme, міністр культурі
Крістін Альбанель, неначе за іронією долі, процитувала А. Камю: “ Mal
nommer les choses, c’est participer au malheur du monde”[2].
Література
1. FranceTerme [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.culture.fr/Ressources/FranceTerme 2. Discours et communiqués
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.culture.gouv.fr/culture/
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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ,
ПРОФЕСІЙНОЇ І КОРПОРАТИВНОЇ СУБКУЛЬТУР
У КОМУНІКАТИВНІЙ ПОВЕДІНЦІ ВИКЛАДАЧА
Мягка М.М., Пелепейченко Л.М. (Харків)
Проблема дослідження комунікативних культур почала привертати
посилену увагу лінгвістів, культурологів, психологів протягом останньої
половини ХХ століття. У ХХІ ст. спостерігається тенденція до виявлення
механізмів формування та реалізації в дії вже не тільки макрокультур,
а й мікрокультур, або субкультур. Стало зрозуміло, що в кожній
субкультурі національні ознаки комунікації проявляються своєрідно,
оскільки в ній локалізуються не тільки загальнонаціональні особливості
й ознаки всіх субкультур, у середовищі яких формувалась людина.
Усвідомлення цієї істини поставило до порядку денного питання про
взаємодію макрокультури і різних субкультур, дослідження якого
сприятиме досягненню ефективної комунікації. Спрямованість обраної
теми на розв’язання соціальних проблем зумовлює її актуальність.
Мета роботи – на прикладі комунікативної культури викладача
виявити особливості взаємодії макрокультури, професійної та
корпоративної культур.
У визначенні поняття корпоративної культури ми приєднуємося
до Т.Н. Персикової. Отже, корпоративна комунікативна культура –
це система духовних цінностей, притаманних певній корпорації,
які відображають її індивідуальність, сприйняття самої себе та інших
в соціальному і навколишньому середовищі. Професійну
комунікативну культуру тлумачимо як вагомий чинник становлення
особистості працівника, виражений у різних формах професійного
26

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

спілкування. Взаємодію культур розглядаємо за кількома ознаками,
одні з яких обґрунтовані в роботах Хофстеде [2], інші – в працях
Т.Н. Персикової, а деякі обґрунтовуємо в цій роботі: колективістський –
індивідуалістський тип, дистанція влади, пріоритетні комунікативні
стратегії, особливості стратегій і тактик переконання, ступінь
конфліктності та її вираження в мовленні, спосіб вирішення конфліктних
питань, клішованість мовних формул.
Мета роботи зумовила необхідність уведення до наукового обігу
поняття сильної і слабкої субкультури [1]. Сильною вважаємо культуру,
яка характеризується відкритістю спілкування, доступністю керівників
співробітникам в разі необхідності вирішення будь-якого питання.
Відповідно слабка культура вирізняється високим рівнем
формалізованості внутрішньокорпоративної комунікації.
Дослідження засвідчило активну взаємодію усіх обраних для аналізу
типів культур. Макрокультуру українців можна назвати перехідною між
колективістською та індивідуалістською, субкультуру військових – яскраво
вираженою колективістською, а субкультуру цивільних викладачів –
індивідуалістською. У військовій організації цивільний викладач
підкоряється вимогам відповідної установи. Отже, безсумнівним є той
факт, що стосовно колективістського чи індивідуалістського типу сильною
виявляється саме корпоративна субкультура. Зауважимо, що у нас немає
можливості простежити за цією ж ознакою у цивільній установі, оскільки
військові в цивільних установах не працюють. Проте професійна культура
військових часто звертає на себе увагу в тих випадках, коли в цивільних
установах працюють люди, які в минулому були військовими. Сфери
її прояву стосуються особистісних рис (чіткості, дисциплінованості,
відповідальності), але ніяк не пов’язані з колективістським характером
поведінки. Отже, професійна субкультура військових є досить сильною,
але її різні ознаки проявляються по-різному.
Зазначимо, що сила та слабкість комунікативної культури може
протиставлятися не загалом, а за окремими ознаками. Виявлення повного
переліку таких ознак розглядаємо як перспективу дослідження теми.
Література
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ВОЛЬОВА ІДЕАЛІЗОВАНА
КОГНІТИВНА СУБМОДЕЛЬ РАДІАЛЬНОЇ
КАТЕГОРІЇ ПЕРША ЛЕДІ
(на матеріалі англомовного
публіцистичного дискурсу)
Набокова І. Ю. (Харків)
Виходячи із вчення Дж. Лакоффа про радіальні категорії [2, c. 91–
114], уважаємо, що концептуальний зміст (conceptual content),
актуалізований у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі
номінацією first lady (або кореферентними мовними виразами),
інтерпретується в рамках царини досвіду, що моделюється в термінах
радіальної категорії.
За ознаками словарних дефініцій важливою складовою еталону
ПЕРША ЛЕДІ є почуття власної гідності / шляхетність [3, c. 551].
У аналізованих дискурсивних контекстах кваліфікація якостей перших
леді, що вони мають демонструвати як у повсякденному житті, так
і в напружених ситуаціях особистого життя, тісно пов’язується із такими
характеристиками, як рішучість / холоднокровність, а також гідність
/ шляхетність (dignity and grace): (1) Today, First Ladies are expected
to have a certain amount of strength....She is expected to demonstrate a
physical strength that will stand up to the requirements of a presidential
campaign and an inner strength that allows her to withstand the scrutiny
of the sometimes nosey press and public, survive political attacks against
her husband, her family, and herself, and, in the event of an attack on her
husband’s life, bear her sorrow with dignity and grace. Therefore, the
position of First Lady is one for which only strong women need apply
[1, c. 778].
Експліцитно стверджується, що життя у Білому Домі вимагає
від першої леді душевних та фізичних сил, які мають допомогти їй гідно
(with dignity and grace) перенести складності передвиборчої кампанії,
надлишкову зацікавленість преси та широкого загалу, політичні атаки
на її родину і на неї саму й навіть загрозу життю її чоловіка. Фрагмент
містить як прямі номінації на позначення духовної та фізичної сили
(strength / strong), так і предикат survive (виживати), що імплікує
наявність сильної волі, адже вижити попри усі труднощі може лише
духовно й фізично сильна людина. Цей висновок підтверджує й аналіз
наступного фрагмента, де описується й оцінюється поведінка колишньої
першої леді Ненсі Рейган під час похорону її чоловіка: (2) “She behaved
with great grace and dignity,” said Myra Gutin, an expert on first ladies
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at Rider University in New Jersey for 20 years. “For me it was reminiscent
of Jacqueline Kennedy at J.F.K.’s funeral. The same sense of grace and
forbearance.” (NYT, June 12, 2004).
Поведінка актанта Ненсі Рейган характеризується за допомогою
предиката behaved with great grace and dignity, що становить собою
схвальний опис вольових якостей перших леді, актуалізуючи концепти
ГІДНІСТЬ / ШЛЯХЕТНІСТЬ. Для посилення схвальної оцінки вольових
якостей Ненсі Рейган вона порівнюється з Жаклін Кеннеді, котрій, як
відомо, теж довелося хоронити чоловіка-президента, й яку вважають
еталоном шляхетності. Для порівняння окрім номінації grace
використовується і forbearance, що актуалізує концепт ВИТРИМКА.
Враховуючи, що автори масових газетних видань, як правило,
відображають панівні ціннісні орієнтири суспільства, пропозиційний
зміст аналізованих фрагментів надає підстави для інференції,
що американська лінгвокультурна спільнота очікує від першої леді
демонстрації сильної волі (навіть ціною втрати стереотипної слабкості,
асоційованої з жіночністю), яка асоціюється з гідною і шляхетною
поведінкою. Відповідно, сильні вольові якості є еталонною
характеристикою представниць категорії ПЕРША ЛЕДІ.
Література
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ПОНЯТТЯ ІРОНІЇ ТА ЇЇ МАРКЕРІВ
У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
Найдіна Є.С. (Харків)
Одним із засобів вираження комічного в гумористичних текстах
є іронія. Автори творів вдаються до використання іронії з метою
здійснення широкого реєстру комунікативно-прагматичних задач.
Метою цього дослідження є обговорення поняття іронії, її маркерів
та причин, для чого автори творів обирають саме іронічно-маркований
спосіб спілкування, а не серйозний, прямолінійний.
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Іронія – це не лише легкий та невимушений спосіб спілкування,
але й логічно складний та заплутаний механізм. З наукової точки зору,
вислів є іронічним, якщо він порушує контекст, але при цьому
є релевантним, а також промовляється навмисно з повним
усвідомленням того, що він є контекстуально недоречним [1, с. 364].
За думкою Х. Кларка і Т. Карлсона [4], мовець звертається до двох категорій
адресатів: перші є “об’єктом” іронії, а інші знаходяться “усередині”
іронічного наміру і правильно сприймають іронію мовця. З точки зору
принципів кооперації П. Грайса, доречність іронії визначається
наступним чином: висловлювання є контекстуально доречним, якщо всі
передумови висловлювання ідентичні або сумісні з усіма передумовами
контексту, в якому висловлювання з’являється [5].
За думкою С. Аттардо, текст може сприйматися як неіронічний
(серйозний) до того, як случах виявить в ньому іронію [2]. Таким чином,
виявлення іронії в контексті є першим кроком при розгляданні будьякого висловлювання як іронічного. Саме це спричиняє дискусію щодо
маркерів іронії в тексті або висловлюванні. Існує певна різниця між
самою іронією та її маркерами. Деякі вчені розуміють під іронією
іронічне висловлювання, що містить в собі іронічні індикатори.
Наприклад Е. Хірш говорить про те, що “якщо в тексті немає індикатора
іронії, то він не є іронічним” [6]. Однак інші вчені стверджують, що
висловлювання може бути іронічним без будь-якої очевидної ознаки
того, що мовець є несерйозним. Індикатор або маркер іронії сигналізує
про те, що речення є іронічним, але якщо цей маркер прибрати, воно
не набуде серйозного значення, але може сприйматися як серйозне.
Наприклад, в тексті автор може в дужках додати примітку до або після
висловлювання про те, що персонаж підморгує, і це є натяком на те,
що речення є іронічним та персонаж не має на увазі те, що він говорить.
Якщо згадку про підморгування прибрати, речення все одно буде мати
іронічний підтекст, але слухач може про це не здогадатися. В працях
В. Бута [3] наведено 49 маркерів іронії, серед яких виділимо наступні
як найбільш поширені: інтонація; перебільшений наголос; фонологічні,
морфологічні, друкарські маркери; кінесичні маркери; поява
несумісних за значенням елементів у невеликому відрізку тексту або
висловлювання; гіперболи або літоти тощо.
Виходячи зі сказаного вище, можна надати визначення поняттю
іронія. Іронія – це по суті недоречне висловлювання, яке при цьому
є релевантним у контексті. Іронія включає в себе два етапи осмислення:
очевидну інтерпретацію та подальше переосмислення. Іронічний зміст
може залишитися непоміченим та незрозумілим у випадку
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неспроможності зрозуміти маркери іронії. Розуміння того, що текст/
висловлювання є іронічним не означає, що слухач зрозумів потенційне
значення іронічного висловлювання. Крім того, іронія є складним
виграшним засобом спілкування, можна навіть сказати, що іронія –
це азартна гра, в яку грає мовець та намагається зробити так, щоб той,
хто сприймає висловлювання, зрозумів цю гру. З метою покращення
взаєморозуміння мовець вдається до використання маркерів іронії.
Як було зазначено вище, використання цих маркерів не є обов’язковим,
але те, що їх існує велика кількість, свідчить про те, що мовець намагається
мінімізувати ризик бути неправильно зрозумілим, використовуючи їх.
В якості подальшого дослідження перспективним вважаємо проведення
кількісного аналізу з метою визначення співвідношення маркованої
та немаркованої іронії у текстах.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ
ІСПАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХІІ – ХХ СТОЛІТЬ
У ПЛОЩИНІ ДІАХРОНІЇ
Настенко С.В. (Київ)
Метою запропонованих тез є аналіз семантичного змісту
мегаконцепту ІСПАНІЯ, що є когнітивною основою поетичного образу
в процесі становлення і розвитку іспанської поезії ХІІ – ХХ ст. Еволюція
поетичних образів, представлених в текстах іспанської поезії даного
періоду, є носієм концептуальної інформації. Зауважимо, що
семантичний зміст мегаконцепту ІСПАНІЯ є когнітивною основою
поетичного образу в процесі становлення і розвитку іспанської поезії
ХІІ – ХХ ст. Проблема мови і образу має на увазі образи людей,
артефактів, подій, що виникають. Вирішення даної проблематики вкрай
важливе для теорії образів – іміджології (термін М. Кудери), що
31

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

знаходиться на рівні протонауки [1, с. 103]. Загальною тенденцією
сучасної лінгвопоетики є спрямованість досліджень на розгляд
семантики поетичного тексту в площині ментальних процесів,
що допомагає уточнити характер взаємодії між мовою та мисленням,
з’ясувати, як образ об’єктивує в словесних формах знання про світ
і про мову. Таким чином образний простір еволюціонує разом
з етнокультурними змінами (Н.Д. Арутюнова, І.О. Голубовська,
В.З. Дем’янков, О.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов та інші), відбувається
реконструкція семантичного змісту мегаконцепту у цілому, в якому
закладені ідеї, що еволюціонували протягом багатьох століть.
Іспанська поезія розглядається крізь призму концептів з точки зору
лінгвокультурологічної, лінгвопоетичної та когнітивної парадигм,
здійснюється спроба концептуального аналізу мегаконцепту ІСПАНІЯ,
тобто аналізу тих категорій і макроконцептів, а також їх взаємозв’язків,
які визначають семантику поетичних текстів ХІІ – ХХ ст. Іспанські
поетичні твори містять не один, а декілька об’єктивованих концептів,
вибір яких зумовлений комунікативною метою поета, а результатом
концептуалізації є утворення концептуальної системи, що реалізуються
в текстах у вигляді індивідуально-авторських концептів, об’єднаних
ключовими концептами, які інтегруються у мегаконцепті ІСПАНІЯ.
Концептуальний мегапростір виступає концептуальною системою
іспанського поетичного тексту. Система семантичного змісту
мегаконцепту ІСПАНІЯ складається з суми індивідуальних концептів
(загальних збігів змістовного значення), в яких акумулюється
концентрований зміст у національно-культурному просторі поетичного
твору, що має філософське, культурологічне і психологічне підґрунтя.
Специфічні когнітивні ознаки у своїй сукупності відображають
особливості сприйняття простору свідомості відповідної епохи, отже,
розвиток способів вербалізації концептів у діахронії обумовлене
сукупністю когнітивних диференційних ознак, детермінованих
світосприйняттям [2, с. 22]. У рамках діахронії мегаконцепт набуває
динамічності, оскільки він накопичує додаткові ознаки протягом
тривалого часу, що призводить до його збагачення чи деформації.
Отже, структура мегаконцепту, представлена сукупністю
диференційних та класифікаційних ознак, трансформується в діахронії
і може бути простудійована на прикладі аналізу семантики мовних
репрезентантів ключових концептів, а способи вербальної об’єктивації
мегаконцепту розкривають особливості ментальної репрезентації
об’єктивно існуючої просторової дійсності в поетичних творах Іспанії
протягом ХІІ – ХХ ст.
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ДВА АСПЕКТИ У СЕМАНТИЦІ
ПЕРЦЕПТИВНОГО ПРИКМЕТНИКА HARD
Нузбан О.В. (Чернівці)
Предметом запропонованої розвідки є семантика перцептивного
прикметника hard, який у англійській мові номінує ознаку “твердий”,
а також уточнення природи цієї якісної ознаки. Відправною точкою
нашого дослідження слугують ідеї російської дослідниці
Н.Ф. Спірідонової стосовно паціентної ознаки (далі ПО) рос. лексеми
“твердый” та агентивної ознаки (далі АО) синоніма “жесткий” [1].
Ми задалися метою дослідити контексти вживання денотативної семеми
англійського відповідника hard для того, щоб з’ясувати, яким саме
способом прототипічно сприймається твердість об’єкта носіями
англійської мови.
Аналіз емпіричних даних, одержаних методом суцільної вибірки
із 47-ми романів американської та британської літератури (за 1990–
2013 рр.) виявив 556 контекстів вживання лексеми hard, з них лише
122 контексти описують денотативну семему – саме вони стали
матеріалом нашої розвідки.
Проведене дослідження показало такі результати:
1. Як засвідчують проаналізовані контексти, твердість сприймається
людиною двома способами: тактильним та зоровим (коли людина
“домальовує” ситуацію на основі знань про прототипічну твердість).
2. Ситуації, які позначають тактильну твердість не є однорідними,
оскільки ознака “твердий” поєднує два аспекти: паціентний (якщо
характеризує об’єкти, які піддаються деформації і при цьому не
змінюють своєї форми) та агентивний (якщо описані об’єкти чинять
деяку дію на людину та викликають неприємні відчуття). Лінгвістичними
маркерами актуалізації паціентної ознаки є дієслова з акціональною
семантикою (get into, stroke, sit on та ін.) та дієприкметники (probing).
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Обов’язковим для реалізації агентивної ознаки прикметника є наявний
результат впливу “твердого об’єкта”, який створює для людини
експериєнціальний дискомфорт, наприклад:“His back felt stiff from lying
on the hard catwalk” [4]. Крім того, агентивна ознака прикметника може
уточнюватися за допомогою таких лінгвістичних засобів: 1) найменувань
речовин та матеріалів – прототипів твердості: He felt the hard bulge of the
arms that carried him, the iron strength of biceps [3] (імплікується зміст:
твердий – сильний); 2) найвищого ступеню порівняння прикметника hard:
“He was suddenly on his back on the coldest, hardest surface he could
imagine” [4]; 3) супровідних прикметників: a hard cold lonely pallet; the
ground was hard and unforgiving; (імплікується зміст: твердий – холодний;
твердий – суворий); 4) стилістичного прийому антитези: I sat on a hard
wooden chair … while he lounged in a recliner... [2]
3. Співвідношення між ПО й АО прикметника hard вказують
на кількісну перевагу першої: 1) частини тіла (8 : 7); 2) речовини
та матеріали (11: 2); 3) поверхні (26 : 6); 4) покриття та утворення (6 : 1);
5) предмети та їхні елементи (7 : 0); 6) предмети для сидіння та лежання
(5 : 4); 7) їжа (3 : 0); 8) одяг (2 : 1).
Отож, ознака “твердий”, яка, передається англійським прикметником
hard і за своєю природою є перцептивною, може вказувати на деякий
параметр твердості як фізичної властивості об’єктів, а також виражати
неприємні відчуття людини, викликані дією цієї ж властивості.
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АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ
В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
Обихвіст М.С. (Харків)
У ХХI столітті англійська мова стала однією з основних мов
міжнародної комунікації, що, природньо, зумовило її значний вплив на
розвиток інших мов. Китайська мова не стала виключенням. Можна
виділити два основних види запозичень – перший фонологічно близький
до слова з мови-донора. Наприклад, китайське “shāfā” фонетично
близьке до англійського sofa, “qiaokèlì” до chocolate, “luójí” до logic. До
подібних запозичень в китайській мові відносяться й власні імена, назви
брендів і т.п. Наприклад, Україна – Wūkèlán, Харків – Hāerkēfū,
š
“Givanchy” – Jíwàngxī, “Макдональдз” – Màidāngláo, “Найк” – Nàikè,
š kadān.
“Pierre Cardin” – Pí’er
Другий тип – слова-кальки.
š
Найбільш помітним є вплив англійської мови на інтернетдискурс,
комп’ютерний дискурс. Проте в цій сфері більш актуальне запозичення
понять про об’єкти, яких раніше не існувало в мові. Наприклад
“програмне забезпечення” (англ. software) увійшло в китайську мову
як дослівний переклад з англійської – ruanjiàn (ruan – м’який, jiàn – річ,
документ), так само й “апаратне забезпечення” (англ. hardware) –
yìngjiàn.
Досить часто зустрічаються фоносемантичні запозичення, коли до
фонетичної частини додається китайська морфема, що презентує
семантичне значення слова. Наприклад, “шампанське” – xiāngbīnjiu,
де jiu означає “алкоголь”, “берет” – bèiléimào, де mào означає “капелюх”,
“боулінг” – baolíngqiú, де qiú – “м’яч” .
При цьому цікаво те, як співіснують фонологічні запозичення
та їх китайські аналоги. Наприклад, “романтичний” може перекладатися
і як luómàndìkè і як làngmàn, “інтернет” – yīntèwang та wangluò,
“e-mail” – yīmèièr та diànzı yóujiàn, “вітаміни” – wéitāmìng та wéishēngsù,
“мультфільм” – katōng (від англ. cartoon) та dònghuàpiàn (при чому,
друге слово передає сутність поняття “мультфільм”, оскільки
в китайській мові dònghuàpiàn дослівно означає “картинка, що
рухається”).
Таким чином, ми бачимо, що запозичення з англійської мови значно
вплинули на лексичний склад сучасної китайської мови.
Розповсюдження запозичень відображає поширення глобалізації, коли
взаємний вплив різних культур призводить і до певних змін у мові.
Поняття, характерні для певного культурного середовища поступово
поширюються й на інші.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ МЕТАФОРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В ДИСКУРСЕ ХХ И ХХІ ВЕКОВ
Олейник Н.А. (Харьков)
Особый статус метафоры как одного из основных способов
концептуализации и категоризации мира, в частности, мира экономики,
определяет ее важность в исследовании языкового выражения концепта
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, а полученные данные о ее использовании
в экономическом дискурсе (ЭД) современных СМИ и периода Великой
Депрессии 1920–30-х гг. свидетельствуют, что система метафор
экономической действительности изменяется вместе с окружающим
миром.
Конструируя в сознании человека экономическую реальность,
метафора воздействует на общественное сознание посредством
заложенной в ней оценки. При использовании метафоры как
процедурного механизма когнитивной обработки для понимания
сложных перемен, происходящих в окружающем его мире, человек
пользуется наиболее близкими ему понятиями, что заставляет
обратиться к коллективному бессознательному – архетипам, в которых,
по К. Юнгу, выражается та часть бессознательного, которая не является
результатом личного опыта, а унаследована человеком от предков.
Под воздействием кризисной ситуации в социальной жизни происходит
бессознательное оживление и воплощение соответствующего
архетипа: переоценка ценностей, происходящая в обществе
в кризисные периоды всегда связана с поиском нового смысла,
оформленного в определенные "символические структуры, одной из
которых выступает миф" [1, с. 30].
В частности, в англоязычных фразеологизмах, которые
актуализируют концепт ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, отражается
не целостный миф, а мифологема – "главный герой" мифа, важный
для мифа персонаж или ситуация, в основе которого, лежит архетип.
В дискурсе обнаружены мифологические персонажи, такие как
Сирена, Дамокл, Авгий: financial markets like a sword of Damocles;
Crisis, like Janus has two faces; the iron bed of Procrustean Economics;
The Gordian Knot; географические объекты, связанные с мифами:
Атлантида, Лета: unfortunate travellers along the Athens-Eleusis Road,
мифические артефакты: Wall Street Trojan Horses и др., которые стали
универсальными понятиями не только англоязычной, но и мировой
культуры, поэтому активно используются в ЭД в составе метафор
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в качестве строительного материала кризисного мировоззрения обоих
периодов.
Экономический кризис переосмысливается и через религиозные
символы, библейские персонажи, лежащие в основе метафор
и метонимий, такие как: Откровение Иоанна Богослова
(Апокалипсис), Рай земной, Ноев ковчег (аналог спасительной
экономической программы) и др.: Revelations of US Financial Crisis
for the Financial Development of China; Economic Apocalypse: China
is the next financial bubble; Like the ancient Garden of Eden beneath
the Atlantic ocean, the USA will itself sink – not into water, but into
oblivion;…China is the "Noah's Ark" that will lead the world out of the
economic recession.
Сегодня, по нашим данным, эти и другие метафорические образы
конца света, в которых находят отражение архетип и мифологемы
апокалипсиса периода Великой Депрессии вытесняются новыми,
которые обращаются к причинам и поиску виновников происходящего,
что объясняется развитием естественных и технических наук, которые
ставят под сомнение существование Бога, а также более откровенным
и менее нравственным характером освещения новостей современными
СМИ.
Таким образом, мифологизированные метафоры в концептах ЭК,
с одной стороны, исторически варьируются, с другой, дают
возможность "непосредственно ощутить значение и власть
символического начала, участвующего в смысловом строении
социального мира" [1, с. 32], что показывает живучесть
мифологических архетипов в историческом сознании.
Литература
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
МАЙБУТНІМИ ПЕРЕКЛАДАЧАМИ:
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Ольховська А.С. (Харків)
Інтернет має надзвичайно значний вплив на роботу перекладачів,
а також на середу в якій вони працюють. Завдяки спрощенню комунікації
та усуненню бар’єрів між місцевими та міжнародними ринками,
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Інтернет, по суті, створив глобальний перекладацький ринок. Завдяки
цьому в перекладачів, з одного боку, з’явилося більше роботи, однак,
з іншого – зросла і конкуренція у вигляді більшої кількості перекладачів,
що оперують на такому ринку. Письмова перекладацька діяльність давно
вже перестала бути “паперовою” та перейшла в новий електронний
формат, про що свідчить величезна кількість Інтернет-технологій,
що наразі залучена до процесу перекладу: електронна пошта, численні
пошукові системи, он-лайн бази даних, електронні словники, тощо –
список можна продовжувати дуже довго. Окрім того, Інтернет
є джерелом фонових та предметних знань, також він містить багато
спеціалізованих та лінгвістичних ресурсів [2], а тому вміння
користуватися усім цим необхідне для реалізації пошукового
компоненту особистісної складової перекладацької компетентності [1].
Однак, попри всі переваги, нові інформаційні технології поставили
перед майбутніми перекладачами й нові вимоги. По-перше, через
глобальний перекладацький ринок та значну конкуренцію з боку великої
кількості спеціалістів з перекладу, майбутній перекладач має бути
готовий швидко адаптуватися, розширюючи спектр своїх послуг. Саме
тому, як зазначають дослідники [3], сучасному перекладачеві доводиться
опановувати різноманітні додаткові навички та вміння, наприклад
редактора, секретаря, тощо, або ж працювати в різних умовах, наприклад
в якості фрілансера.
По-друге, перекладачам доводиться встановлювати все новіше
програмне забезпечення, а відповідно й купувати новітню техніку.
Усе це, звичайно ж, вимагає певних грошових витрат, та найголовніша
проблема, яка постає перед перекладачем – вміння працювати
з сучасним обладнанням та програмами. Відповідно, в методичному
аспекті, Інтернет поставив нові завдання перед викладачами перекладу,
які, окрім усього іншого, мають призвичаїти студентів до використання
нових електронних ресурсів, а зважаючи на все зростаючі обсяги
останніх, актуальним стає питання чого саме слід навчити майбутніх
перекладачів?
Дослідники відзначають [3], що для ознайомлення з усіма
можливостями Інтернету необхідна надзвичайно велика кількість часу,
яку по-перше складно знайти, а по-друге, складно виділити, оскільки
ретельне засвоєння усіх нових технологій фактично відбуватиметься за
рахунок часу на навчання перекладу. Окрім того, програмне забезпечення
постійно переглядається, оновлюється та вдосконалюється, а тому
у даному випадку доцільніше буде забезпечити студентів загальними,
гнучкими навичками та вміннями використання Інтернет-технологій,
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які дозволять їм легко пристосовуватися до будь-яких нових
технологічних змін або вдосконалень.
Отже, з методичної точки зору найбільш реалістичним та дієвим
рішенням буде досягнення у студентів загальної комп’ютерної
грамотності з особливим наголосом на володіння спеціальними
програмами та ресурсами для перекладачів, що забезпечуватиметься
під час фахової підготовки у вищому навчальному закладі.
Література
1. Гавриленко Н. Н. Информационно-справочный и терминологический
поиск в деятельности переводчика текстов по специальности /
Н. Н. Гавриленко // Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки
и специальность. – 2009. – № 1. – С. 54-60. 2. Тиссен Ю. Интернет в работе
переводчика / Ю. Тиссен // Мир перевода. – 2000. – №2(4). – С. 45–62.
3. Byrne J. Translation and the Internet: Changing the Face of an Industry /
J. Byrne // Translation Technologies & Culture. – Portsmouth : University of
Portsmouth, 2007. – P. 23–34.

ZUR SEMANTIK UND SYNTAX DER DEUTSCHEN
ADJEKTIVISCHEN TEMPERATURWÖRTER.
DER THEORETISCHE STANDPUNKT
Omeltschenko N. (Lwiw)
Unter der Temperatur versteht man, begrifflich gesehen, Wärmegrad
eines Stoffes, in Zahlen und Graden gemessene Wärme. In der Medizin
wird die Temperatur als ein wenig über dem Normalen liegende Körperwärme
angesehen. In der Sprache bilden die adjektivischen Temperaturwörter ein
strukturelles Segment, eines der konzeptuellen und sprachlichen Weltbilder
des Deutschen, das intellektuelle Modell, mit dessen Hilfe der
außersprachliche Sachverhalt kulturspezifisch verbalisiert wird. Die
Bedeutung des Wortes ist im bestimmten idioethnischen System nicht scharf
umrissen, da die alltäglichen Begriffe verschwommene Grenze aufweisen.
Das hängt mit der sogenannten Randgebietunschärfe zusammen, welche
die Vagheit der semantischen Grenzen einer sprachlichen Einheit bestimmt.
Der zweite Grund für diese Vagheit besteht darin, dass Elemente des
thematischen bzw. lexikalischen Systems, wenn sie in ein anderes System
versetzt werden, relative Bedeutung aufweisen: ein kleiner Elefant hat eine
große Mücke zerdrückt. Diese Ideen kann man auf die semantische
Erschließung der Temperaturwörter ausdehnen: wo beginnt und endet „kalt“,
“warm“, „heiß“? Einen besonderen Grad der semantischen Relativität weisen
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die adjektivischen Temperaturwörter in den Steigerungsstufen auf. Während
in der semantischen Reihe das Wort „warm“ im Positiv einen bestimmten
Platz zwischen „kalt“ und „heiß“ einnimmt, hat die Wortform „wärmer“ keinen
speziellen Platz. Die Wortform „wärmer“ kann im Satz „Heute ist es kalt,
aber wärmer als gestern.“ sogar das Merkmal bezeichnen, welches auf der
Temperaturskala das Wort „kalt“ hat. Innerhalb des Mikrosystems der
adjektivischen Temperaturwörter bestehen zwei entgegengesetzte Pole:
warm – kalt. „Heiß“ kann als Intensivierung von „warm“ angesehen werden.
Die mittlere Position nimmt „lau“ (weder kalt noch warm). In diesem Fall
geht es um die Antonymie kontradiktorischer Art, weil die Negation eines
Begriffs die Behauptung eines Begriffs voransetzt. Diese Antonymie ist
stark gebunden an das Vorhandensein qualitativer Merkmale, die sich
graduieren und zum Gegenstand führen lassen.
Ein zweites Problem, das mit der Untersuchung der adjektivischen
Temperaturwörter zusammenhängt, betrifft die semantische Struktur des
Wortes, das meistenteils aus mehreren lexikalisch-semantischen Varianten
besteht, die Konstituenten verschiedener lexikalisch-semantischer Felder
sein können. So kann z.B. das Adjektiv „lau“, das in seiner Hauptbedeutung
als ein Temperaturwort fungiert, mit seiner metaphorischen Bedeutung
„unsicher“, „unentschlossen“ in ein anderes lexikalisch-semantisches Feld
eingehen und darüber hinaus als Wertangabe gelten (ein lauer Kerl, sich
lau verhalten).
Es kann angenommen werden, dass die Semantik des Wortes über sein
syntagmatisches Verhalten entscheidet, d.h. über verschiedene lexikalischsemantische Varianten, die über verschiedene semantische und syntaktische
Valenz verfügen. In der Opposition „Semantik-Syntax“ ist die Semantik
führend und bestimmt das syntagmatische Verhalten eines Wortes: einige
qualitative Wörter sind mehr adjektivischer (kurz, groß, klein, weit, hoch,
heiß, warm), die anderen dagegen mehr adverbialer Natur (schnell, langsam
usw.) und zeichnen sich entweder durch semantische Orientiertheit auf
Dinge oder auf Prozesse aus. Was die Grenzen der strukturellen Bedeutung
eines Wortes anbetrifft, so werden sie von seiner kategorialen Prägung
bestimmt, welche einer eingehenden Untersuchung in der Linguistik bedarf.
Література
1. Адмони В.Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В.Г. Адмони. –
М.: Высш. школа, 1963. – 335 с. 2. Bondzio W. Valenz, Bedeutung und
Satzmodelle / W. Bondzio // G. Helbig (ed.): Beiträge zur Valenztheorie. –
Halle : Bibliographisches Institut/ The Hague/Paris: Mouton. – 1971. – S. 85–
106. 3. Helbig G. Valenz und Lexikographie / G. Helbig // Deutsch als
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Fremdsprache Nr. 3. – Leipzig : Enzyklopädie, 1983. – S. 137-143. 4. Hebig J.
Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben / J. Hebig,
W. Schenkel. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1973. – 458 S.

ТИПИ ІНТЕРЛІНГВАЛЬНОЇ
ПАРАДИГМАТИЧНОЇ ЛАКУНАРНОСТІ
Онищук М.І. (Тернопіль)
Парадигматична лакунарність – система засобів відтворення
відсутнього однослівного відповідника за допомогою одиниць різних
мовних рівнів. Дослідження цього мовного явища передбачає виявлення
можливих регулярних та оказіональних корелятів безеквівалентних
одиниць різних типів у межах лексико-семантичної парадигми, а також
опис семантичних перетворень, які спричиняють появу специфікацій
[3, c. 115]. В інтерлінгвальному аспекті розглядаються два основні типи
наближених корелятів: а) яким властиві спільні компонентні частини;
б) які семантично близькі [4, c. 177].
При вивченні парадигматичної лакунарності послуговуються
саме білатеральним зіставленням лексико-семантичних систем,
що передбачає дедуктивно обґрунтований вибір основи зіставлення
як позамовного явища, яке містить основні ознаки, які можуть бути
зреалізовані мовними одиницями.
У дослідженні парадигматичної лакунарності внутрішня форма
визначається як універсалія [2, с. 76] та трактується відповідно до
сучасних уявлень як семантична і структурна співвіднесеність морфем,
які складають слово з іншими морфемами цієї мови; ознака, покладена
в основу номінації [6, с. 121]. Семантична структура слова зумовлена
його структурою та морфологічними властивостями, які символізують
зв’язок звучання та значення, або з певними стилістичними конотаціями.
В сукупності вони відображають національні особливості процесу
номінації, становлять її важливу характерну рису [5, с. 96]. Внутрішня
форма субстантивних лакун розглядається як динамічний компонент
значення похідних (як за морфологічним складом, так і за смислом)
зіставлюваних безеквівалентних мовних одиниць.
Аналіз наукових праць з дослідження міжмовної лакунарності
[1; 3; 4; 5] вказують на доцільність виокремлення п’яти регулярних типів
парадигматичної лакунарності відповідно до компонентної структури
лексичного значення слова, а саме: Т 1 – парадигматична лакунарність
першого типу, зумовлена повною еквівалентністю внутрішньої форми
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лексичних одиниць у зіставлюваних мовах; Т 2 – парадигматична
лакунарність другого типу, зумовлена частковою еквівалентністю
внутрішньої форми лексичних одиниць зіставлюваних мов; Т 3 –
парадигматична лакунарність третього типу, зумовлена нульовою
еквівалентністю внутрішньої форми лексичних одиниць зіставлюваних
мов; Т 4 – парадигматична лакунарність четвертого типу, зумовлена
відсутністю еквівалента слова-сигніфіката у зіставлюваній мові; Т 5 –
парадигматична лакунарність п’ятого типу, зумовлена схожістю
зовнішньої форми та відмінностями в обсязі та складі сигніфікатів.
Отже, класифікація інтерлінгвальної парадигматичної лакунарності
детермінована як лінгвальними, так і позалінгвальними чинниками.
Література
1. Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии /
Гюльчера Вахобовна Быкова. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. – 276 с.
2. Кияк Т.Р. Форма і зміст мовного знака / Т.Р. Кияк // Вісник Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська
філологія. – Х., 2004. – № 635. – С. 75–78. 3. Которова Е.Г. Межъязыковая
эквивалентность в лексической семантике. Сопоставительное исследование
русского и немецкого языков / Елизавета Георгиевна Которова. –Frankfurtam-Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien : Peter Lang, 1998. – 297 с.
4. Махонина А.А. Межъязыковые лакуны и национальная концептосфера /
А. Махонина, М. Стернина // Язык и национальное сознание. Вопросы
теории и методологии. – Воронеж, 2002. – С. 176–211. 5. Стернин И.А.
Лексическая лакунарность и понятийная безэквивалентность / Иосиф
Абрамович Стернин. – Воронеж : Полиграф, 1997. – 18 с. 6. Ярцева В.Н.
Типология языков и проблема универсалий / В.Н. Ярцева // Вопросы
языкознания. – 1976. – № 2. – С. 117–146.

ЕПТОНІМИ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИТАЦІЇ
У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ:
ФОРМАЛЬНИЙ ТА РЕФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Оніщенко Н.А. (Харків)
Особлива роль цитування ептонімів у філософському дискурсі
полягає в тому, що цитати виконують аргументаційну функцію,
завданням якої є ефективна аргументація в мовленні суб’єкта
філософського дискурсу [2, с. 5–6]. Допоміжними функціями
є атрактивна (залучення уваги), аксіологічна (оцінна), етикетна
(демонстрація поваги до цитованого автора). Аргументаційна функція
цитування у філософському дискурсі посилюється за рахунок апеляції
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ептоніма до концептуального простору АВТОРИТЕТ, до якого належать
концепти, вербалізовані прецедентними іменами: “Der Mensch ist erst
wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.” Berthold Brecht. Herr
Gustav Derrer, Präsident des Vereins Schweizerische Pistolenschiessschule
SPS, ist kurz nach seinem 73. Geburtstag infolge schwerer Krankheit
verstorben.(Nachruf Gusti Derrer, URL)
Формально ептонім займає в тексті-приймачі сильні позиції:
заголовку /пр. 2/, епіграфу, зачину /пр. 3/, кінцівки /пр. 4/: (2) “Nimm die
Menschen, wie sie sind. Andere gibt es nicht.” Konrad Adenauer. Wie
gerne würde ich manchmal die ganze Menschheit ändern. Allen Menschen
der Welt neue Einsichten geben. (Lovely Life, URL) (3) „Der Mensch ist
frei geboren und liegt doch überall in Ketten ... das Gemeinsame in diesen
verschiedenen Interessen bildet das gesellschaftliche Band; und gäbe es
nicht irgendeinen Punkt, in dem alle Interessen übereinstimmen, so könnte
keine Gesellschaft bestehen […]. (Der Preis der Freiheit, URL) (4) Was ist
Freiheit? . . . damit Sie Ihre Träume leben können. […] Wie kann man die
Freiheit erreichen? […]. Zu wahrer Erfüllung im Leben führt dies sicher
nicht. In unserem speziell entwickelten Freiheits-Coaching werden wir
Ihnen den Weg zu Ihrer persönlichen Freiheit aufzeigen, damit Sie Ihre
Träume leben können. „Der Mensch ist frei geboren, und liegt doch überall
in Ketten.“ Jean-Jacques Rousseau (Was ist Freiheit, URL)
За своєю структурою цитати можуть бути простими (модель “текстдонор” → “текст-приймач”) і ускладненими (модель “текст-донор” →
“текст-приймач1” → “текст-приймач2”). У пр. 5 автор тексту-приймача
цитує роман Й.В. Ґете, героїня якого посилається на афоризм А. Поупа:
(5) Der Roman “Die Wahlverwandtschaften” ist im ersten Ansehen
ein Kammerspiel des Sozialen. [...] So mag man Ottilie recht geben, wenn
sie in ihrem Tagebuch den berühmten Grundsatz von Alexander Pope
zitiert: “...das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch” (417).
(Böhme, S. 95)
Референціальний аспект цитування полягає в тому, що тематика
вибраної цитати відображає центральний концепт афоризму в текстіприймачі. Цитація може вводити нову референтну ситуацію в
референтний простір тексту-приймача, деталізувати його референтний
простір або інтерпретувати представлену у тексті-приймачі референтну
ситуацію [1, с. 58]. Буквалізація цитати – адаптація до теми текступриймача [3, с. 153], характерна скоріш для публіцистичного /пр. 6/ або
рекламного дискурсу /пр. 7/: (6) Nicht jede Kälte misst das Thermometer
…“Viel Kälte ist unter den Menschen, weil wir nicht wagen, uns so herzlich
zu geben, wie wir sind.” Albert Schweitzer. Wir hatten in diesem Jahr
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einen wirklich langen Winter, doch vor allen Dingen fehlte uns die Sonne
zum Wohlgefühl, denn dann lässt sich auch ein noch so langer Winter
aushalten. (Sunday News, URL) (7) Viel Kälte ist unter den Menschen,
weil wir nicht wagen, uns so herzlich zu geben, wie wir sind. (реклама
зимового одягу Freizeitoutfit, URL).
Таким чином, для філософського дискурсу характерна точна цитація
ептоніма, проста або ускладнена, в сильних позиціях тексту, прямо
пров’язана з референтною ситуацією тексту-приймача.
Література
1. Алещанова И.В. Цитация в газетном тексте: на материале современной
английской и российской прессы : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20 /
И.В. Алещанова. – Волгоград, 2000. – 208 с. 3. Устинова Е. В. Цитата как
вербальный инструмент манипуляции в англоязычном политическом
дискурсе США : дисс. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Устинова Елена
Викторовна. – Волгоград, 2011. – 21 с. 4. Шумкина И.В. Песенные цитаты
в современной газетной речи / И.В. Шумкина // Вестник СумГУ. – 2009. –
№ 1(67) – С. 151–156.
Джерела ілюстративного матеріалу
1. Böhme H. Kein wahrer Prophet / Hartmut Böhme // Gisela Greve (Hg.):
Goethe. Die Wahlverwandtschaften. – Tübingen : Narr, 1999. – S. 97–125.
2. Der Preis der Freiheit. – Zugriff: http://www.prisma.de/thema.20130603
3. Freizeitoutfit. – Zugriff: http://www.stylefruits.de/ 4. Lovely Life. – Zugriff:
http://lovely-life.de/2009-06-29/144/ 5. Nachruf Gusti Derrer. – Zugriff: http://
pistol-school.ch/Nachruf%20Gusti%20Derrer.pdf 6. Sunday News. – Zugriff:
http://sunday-news.wider-des-vergessens.de/?tag=albert-schweitzer 7. Was ist
Freiheit? – Zugriff: http://www.biz2life-coaching.de/was-ist-freiheit/

KURZFILMEN UND VIDEO
IM DAF-UNTERRICHT
Otroschtschenko L.S. (Sumy)
Kurzfilmen und Video als Lehr- und Lernmittel im Unterricht Deutsch
als Fremdsprache werden heute häufig eingesetzt, weil das Hör-SehVerstehen eine sehr wichtige Rolle spielt. Zweifellos wünschen sich die
Studenten mehr Filme und Video in der Praxis des Unterrichts. Filme und
Video geben den Fremdsprachenlernenden somit visuelle Verstehenshilfen
[1, S. 109].
Die Vorteile des Hör-Seh-Verstehens sind:
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•
•
•
•
•

Sprecher und Sprecherwechsel sind sichtbar;
Bild gibt Rahmen, Kontext;
Bewegtes Bild (dynamisch);
Man sieht Raum und erkennt Zeit;
Eine Beschreibung entfällt, man sieht die Personen und wie/mit wem/
wo sie (sprachlich) handeln;
• Bild hilft beim Erkennen von schwierigen Wörtern;
• Bild macht prosodische Informationen sichtbar (nonverbale
Außerungsformen);
• Bild macht emotional-affektives Verhalten sichtbar (nonverbales /
extraverbales Verhalten);
• Bild zeigt Landeskundliches;
• Bild bewirkt Reduktion der Anstrengung.
Es gibt einen didaktischen Dreischritt, den die Phasen „Vor dem Sehen“,
„Während des Sehens“ und „Nach dem Sehen“ beinhaltet. Während diesen
Phasen kann man verschiedene Übungen benutzen.
Übungen vor dem Zeigen eines Filmausschnitts dienen dazu,
Hypothesen zu bilden und Bedeutungen und Geschichten zu konstruieren.
Dazu gehören:
• Antizipationsaufgaben: „Wovon konnte der Film handeln?“ –
Vermutungen anhand Bilder der Protagonisten oder des Titels;
• Landeskundliche / geschichtliche Vorbereitung: Rechercheaufgaben
(Kontext vorbereiten) usw.
Während des Sehens ist es möglich den Film an einem Spannungspunkt
zu stoppen und fragen wie der Film weiter geht. Eine andere Möglichkeit ist
den Film ganz zu sehen und danach einige Stücke auszuschneiden und
sich nachdrücklicher mit diesem Teil zu beschäftigen.
Man kann die folgenden Übungsformen nach dem Sehen benutzen:
• Gezielte Aufgaben zum Verständnis (Wahr/Falsch-Fragen);
• Zuordnungsaufgaben (Bilder- oder Szenepuzzle);
• Szeneprotokoll (Überschriften für bestimmte Szenen finden);
• inhaltsbezogene Fragen (klassische W-Fragen);
• Personenprofile (Beschreibung);
• kritische Äußerungen zu Inhalt und Gestaltung;
• Rollenspiele;
• Lükentexte;
• Poster zum Film erarbeiten usw.
Unserer Meinung nach, entwickelt die Hör-Seh-Tätigkeit nicht nur
kommunikative Kompetenz, sondern auch eine interkulturelle kommunikative
Kompetenz.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ
МАРКЕРЫ ПЕРСУАЗИВНОСТИ
В ЭЛЕКТРОННОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАТЕКСТЕ
Павлова Л.В. (Харьков)
Направленность лингвистических студий на изучение изменений
в области политического дискурса, обусловленных интернетизацией
политики, а также недостаточная изученность влияния современных
информационных технологий на тексты политического интернетдискурса обусловили актуальность данной работы. Цель нашего
исследования – выявить языковые средства, маркирующие речевое
воздействие в электронных политических медиатекстах, особенности
которых мы изучали на примере персональных сайтов политиков.
Персональный сайт политика создаётся как форма открытого
диалога субъекта политики со своими избирателями, поэтому
владельцы сайтов стремятся так организовать его текстовое
пространство, чтобы их “речь” звучала максимально результативно,
убедительно, целесообразно. Для текстов, обладающих функциональнопрагматическими характеристиками речевого воздействия,
в лингвистической науке используется термин персуазивность,
который мы вслед за В.Е. Чернявской понимаем как тип ментальноречевого взаимодействия коммуникантов, при котором адресант
реализует попытку оказания преимущественно вербального
воздействия на адресата с целью вызвать определнное поведение или
повлиять на его установки и точки зрения [1, с. 27]. При этом
используемые языковые средства сами по себе обладают не
персуазивным эффектом, а персуазивным потенциалом [1, с. 33],
который раскрывается лишь в пределах текстового пространства,
регуляция которого осуществляется коммуникативной интенцией его
создателя убедить адресата и побудить его к действию. Например,
наречия however, still, always, certainly, again, rather, сами по себе
не обладающие персуазивной семантикой, в политическом контексте
приобретают персуазивный эффект, заставляя адресата акцентировать
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внимание на важных положениях: “And I’m fighting for reforms to
Medicare that bring down costs, improve delivery of care, and eliminate
fraud and abuse – again, without cutting benefits for our seniors”.
Создавая тексты на своём сайте, политик использует следующие
приёмы вербализации речевого воздействия:
- апелляция к рациональной сфере пользователей c помощью
реализации стратегий аргументативного воздействия и определения
порядка следования аргументов: “ ... we need a three-pronged approach
to solving our nation’s fiscal challenges:
First, we need to get serious about cutting spending;
Second, we need comprehensive tax reform to simplify the tax code
and bring down the deficit;
Finally, we need to look to the future and make investments...”;
- апелляция к авторитетному источнику: “Ronald Reagan quipped,
“Government’s view of the economy could be summed up in a few short
phrases;
- укрепление своего авторитета и положительная самопрезентация:
“Having worked as a national security analyst at the Pentagon and at
the Congressional Budget Office, Senator Merkley has a unique
understanding of national security policy”;
- представление определённой информации как общеизвестного
факта: “As North Carolinians know well, our economy continues to face
enormous challenges..”;
- маскировка под референциальную неопределённость:
“Unfortunately, too many think Washington has all the answers...”;
- избегание прямого называния предметов или явлений с помощью
использования тропов (метонимия): “Washington needs to have a broad
and serious conversation about our nation’s deficits and debt...”.
Литература
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
Павлова Л.В., Сергеєва О.А. (Харків)
Інтеграція України у європейський та світовий освітній простір,
сучасні умови праці в галузях промислової, науково-дослідницької
та інших сферах діяльності під час глобалізації суспільства зумовлюють
нове бачення основної мети вивчення іноземних мов у вищих закладах
освіти та пред’являють високі вимоги до майбутніх спеціалістів.
Але на практиці останнім часом навчальний план дисципліни
“іноземна мова” на немовних факультетах передбачає досить обмежену
кількість годин, що призначено на вивчення іноземної мови,
нетривалість курсу та його невеликий об’єм. З цієї причини перед
вищою школою постає необхідність шукати шляхи підвищення
результативності навчання, розвивати такі методи навчання, які навіть
за таких умов дозволили б домогтися досить високого рівня знань
студентів, а також забезпечити ефективність їх самостійної роботи.
Як показує досвід викладання екстенсивне читання та навчальний
переклад є найбільш ефективними методами засвоєння як лексичних
так і граматичних одиниць на начальному етапі вивчення іноземної
мови в обмежений термін часу в групах студентів-початківців.
Екстенсивне читання багатьма авторами проголошується як “єдиний
найбільш ефективний засіб поліпшення мовленнєвої компетенції”
[1; 2; 4; 5]. Судячи з цілої низки статей на цю тему та виступів на
конференціях, екстенсивне читання веде до значних досягнень у сферах
читання, письма, поповнення словникового запасу і загальної
освіченості студентів. У той самий час екстенсивне читання веде до
підвищення мотивації до навчання.
Й навпаки, навчальний переклад, який є ефективним методом
викладання, останнім часом є непопулярним і дуже часто вважається
несучасним, особливо на немовних факультетах. Він визнається
нераціональнім та застарілим підходом, який стримує розвиток
комунікативних навичок у студентів.
Але ж зазначимо, що у повсякденному житті, переклад – це навичок
необхідний для формування успішних двомовних комунікативних актів
у сфері ділових і особистих контактів.
На нашу думку, навчальний переклад є необхідним інструментом
навчання, особливо на початковому етапі на немовних факультетах.
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Навчальний переклад – це засіб вивчення іноземної мови в дуже
обмежений термін, а не мета навчання, що відрізняє його від класичного
перекладу [3].
Принципи добору, організації і подання текстового матеріалу для
обох видів діяльності мають визначатися конкретними завданнями
кожного етапу навчання з точки зору методичних, психологічних
і лінгвістичних вимог. Навчальні тексти мають групуватися за складністю
і тематичними циклами, супроводжуватися певною кількістю лексикограматичних завдань, у яких граматичний матеріал органічно
пов’язується із лексичним. При доборі навчальних текстів і їх групуванні
мають враховуватися специфіка фаху і результати тестування різних
груп студентів.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИРОНИИ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
(на материале англоязычных
публицистических текстов)
Павлова Ю.Б. (Тирасполь)
Среди стилей литературного языка особое место занимает
публицистический, так как довольно часто его целью является
переработка текстов, которые были созданы в рамках других стилей.
Известно, что задачей публицистических текстов является отражение
действительности, но помимо этого, предполагается также осмысление
и оценка фактов.
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По мнению В.Г. Костомарова, публицистический стиль в целом
подчиняется одному конструктивному принципу – чередованию
“экспрессии и стандартов” [4]. Языковеды выделяют две основные
функции публицистических текстов: информационная и воздействующая
[1]. В современной публицистике функция воздействия становится
особенно значимой, так как речь становится не просто средством
передачи информации, а мощнейшим средством воздействия.
В современном публицистическом тексте особенно часто
используется ирония. В лингвистических исследованиях существует два
подхода к интерпретации иронии: 1) ирония – как стилистический
прием [2, с. 132]; 2) ирония как результат – создание иронического
смысла с помощью средств различных языковых уровней [6]. Второй
тип иронии называют концептуальной или текстообразующей [3, с. 73].
Ирония создается средствами всех языковых уровней. Но в
публицистическом тексте особенно значимым является лексический
уровень. Предметом нашего исследования являются лексикостилистические средства репрезентации иронии, так как они особенно
интересны с точки зрения лингвистики. Исследованные нами единицы
репрезентации иронии на материале англоязычных публицистических
текстов позволяют сделать вывод о том, что к лексико-стилистическим
средствам ее создания относятся следующие:
1) метафора: This unprecedented, three-pronged command is reflected
in the different names for operation: in Britain, it is Operation Ellamy;
and in the US, it is Odyssey Dawn. Le Nouvel Obsertarteur magazine
described it as Їa boat without a captain [7].
2) аллюзия: Justice Souter seemed satisfied. ЇIf you don‘t throw out a
line there, he said, Їthen Ben Jonson certainly gets recopyrighted [8].
3) сравнение: It was so loud throughout that parents cupped their
hands over their children‘s ears, as if they were watching a 747 take
flight and not a basketball team‘s Final Four dreams [8].
4) оксюморон: Colonel Qaddafi has kept them in check with a
combination of brutal repression and generous payoffs [8].
5) каламбур: How Much Technology Is Too Much? [8]
Таким образом, ирония создается средствами различных языковых
уровней. Но в публицистических текстах на лексическом уровне
наиболее часто используются такие стилистические средства
репрезентации иронии, как: метафора, аллюзия, сравнение, оксюморон
и каламбур.
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ІМПЛІЦИТНЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО АДРЕСАТУ
В МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ АСЕРТИВАХ
Панченко І.М. (Харків)
У доповіді розглядаються іллокутивні характеристики асертивних
мовленнєвих актів з імпліцитним зверненням до адресату (імпліцитною
адресатною референцією).
У німецькомовному діалогічному дискурсі асертиви cтановлять
найбільш частотний тип мовленнєвого акту. Тому логічним є те,
що серед комунікативних фрагментів, в яких реалізується імпліцитне
звернення до адресату, асертивний іллокутивний тип є найбільш
поширеним. При цьому експліцитний компонент таких асертивів має
форму твердження, констатації, повідомлення, припущення, проте
імпліцитно може реалізувати критику, докір, настанову тощо.
Індиректним асертивом в прагматичному розумінні є риторичне
питання. Така конструкція є досить поширеним засобом уникання
прямого твердження, а отже дуже часто й засобом експліцитного
звернення, виконуючи, таким чином, функцію перлокутивного
оптимізатора (збереження позитивного обличчя адресата).
Асертиви з імпліцитним зверненням найчастіше мають директивну
пропозицію, тобто спрямовані на каузацію діяльності адресату. Засобами
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реалізації імпліцитного спонукання до дії за умов відсутності
експліцитного звернення, в першу чергу, слугують суб’єктно-орієнтовані
висловлювання з вживанням займенника 1-ї особи однини (ich).
Ще однією досить поширеною асертивною формою імпліцитного
директиву є твердження або констатація, представлена як загальноприйнята норма чи прописна істина. Така форма є характерною для
директивів в формі інструкцій, а також для ввічливих зауважень, порад,
настанов, категоричних заборон. Описуючи факти об’єктивної дійсності,
мовець у непрямий спосіб інформує адресата про необхідність змінити
існуючий стан речей. Серед засобів вербалізації таких імпліцитних МА
можна виділити:
• граматичні (вживання невизначених займенників, дієслів
у пасивному стані, безособових інфінітивних конструкцій);
• лексичні (вживання іменника для позначення адресата замість
прямого звернення до нього);
• фразеологічні (вживання прислів’їв, афоризмів, сентенцій).
Імпліцитна іллокуція асертивів може полягати також в запиті
інформації з метою усунення когнітивного дефіциту адресанта, тобто
імпліцитно вони являють собою квеситив, хоча такий випадок є досить
рідким.
Комбінація асертив (антецедент) – комісив (консеквент) також
не є поширеною. В таких МА мовець може зобов’язуватися виконати
дію, направлену на адресата й часто не в його інтересах, яку він
представляє як об’єктивну необхідність.
Імпліцитна пропозиція асертивів, що мають оцінний характер, може
реалізувати експресив, частіше за все мовленнєві акти емоційно-оцінного
ставлення до адресата чи емоційного впливу. Оцінні асертиви й оцінні
експресиви ми розрізняємо за інтенцією адресанта: перлокутивна ціль
адресанта, який реалізує асертив, – змусити адресата повірити, що р,
а перлокутивна ціль адресанта, який реалізує експресив, – вплив на почуття
адресата [1, с. 215]. Важливим фактором для ідентифікації експресивного
мовленнєвого акту в даному випадку є невербальний компонент,
відображений в авторському тексті.
Таким чином, мовленнєві акти, що містять імпліцитне звернення та
мають ілокутивні індикатори асертивного типу, можуть виконувати
будь-яку іллокутивну функцію, крім декларативної.
Література
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ЧЛЕНОВАНІ КОНСТРУКЦІЇ
ХУДОЖНЬОГО СИНТАКСИСУ
(на матеріалі творів Люко Дашвар)
Пац Л.І. (Горлівка)
Сучасний художній текст яскраво засвідчує відцентрові тенденції
у структуруванні текстових величин, що на рівні художнього синтаксису
виявляється в розширенні парадигми засобів смислової актуалізації.
З огляду на зазначене, актуальним видається аналіз синтаксичних
особливостей прози Люко Дашвар як такої, що вміщує достатній арсенал
традиційних і новітніх конструкцій експресивного синтаксису.
Найпродуктивнішим прийомом членування тексту задля успішної
реалізації комунікативного завдання є парцеляція, під якою зазвичай
розуміють мовне членування граматичної моделі речення чи його
мовну реалізацію в інтонаційно-смислових сегментах [1, с.23]. Проза
Люко Дашвар характеризується широкою парадигмою структурносемантичних різновидів парцельованих конструкцій, де парцелят
виконує експресивно-видільну функцію. Актуалізація найважливішого
фрагмента інформації відбувається за рахунок виокремлення як членів
речення, так і реченнєвих утворень, пов’язаних із препозитивною
конструкцією сурядним чи підрядним зв’язком: Бузковий кущ розрісся.
Наче дерево [4, с.39]; Рюкзак покинути. Без нього може
дошкрябатися… До людей [4, с.137]; На пальцях пояснила шістьом
придунайським воякам, що оселилися в хаті, що вона тут жила
раніше, а тепер оце буде їм прислужувати. Якщо треба [4, с.18];
Макс планував повести Любу у свій світ, відчищений до блиску
цивілізаційними казками про тріумф реалізації бізнесових планів.
А вона щезла! [2, с.13]. Наведені приклади засвідчують різний рівень
смислової залежності парцелята від базової структури, що зростає
за умови вичленування підрядної частини з її лівобічно спрямованою
валентністю.
Одним із засобів організації прозового тексту постає в Люко Дашвар
сегментація, представлена так званими називним теми і називним
уявлення, що являють собою номінативні блоки субстантивного
характеру із самостійним формально-граматичним оформленням,
які зазнають подальшого змістового розгортання в постпозитивних
реченнях. Засвідчуючи загальну тенденцію сучасного синтаксису
до аналітизму, у Люко Дашвар такі конструкції виявляють позиційне
та структурне різноманіття. Наголосимо, зокрема, на частотності
уживання сегментованих конструкцій, відділених від подальшого тексту
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трьома крапками, що дозволяє авторці уповільнювати темп оповіді,
налаштовуючи адресата на сприйняття нової інформації чи збуджуючи
його уяву: Срібло – кригою, порцелянові тарілки, тарелі. А запахи,
запахи… [3, с. 171]; Сон… Ліда всілася в м’яке крісло у напрочуд
затишній, майже домашній вітальні з дерев’яними стінами, теплим
каміном [3, с.181].
Одним із засобів членування змістово-фактуальної інформації
постають у Люко Дашвар вставні та вставлені конструкції, що не лише
актуалізують важливі компоненти змісту чи репрезентують суб’єктивну
модальність, а й забезпечують зв’язність тексту на структурнограматичному та семантичному рівнях: Мабуть, Стас був управним
підприємцем, бо та розмова, як міцна цеглина, лягла в основу їхнього
сімейного життя [3, с. 23].
Аналізуючи прозовий синтаксис Люко Дашвар, ми дійшли висновку,
що прикметною рисою ідіостилю письменниці є використання різного
типу членованих конструкцій у межах однієї надфразної єдності,
що забезпечує зростання емоційної напруженості, експресивізує текст,
водночас посилюючи смислову вагомість вичленуваних сегментів
інформаційного потоку.
Література
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ
СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛА
ДЛЯ ВИМІРУ ЗНАЧЕНЬ
НАЗВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Петрова Г.Л. (Київ)
Актуальність дослідження зумовлена підвищеною увагою лінгвістів
до аналізу сучасного рекламного дискурсу. В умовах ринкових відносин
реклама перетворилася на своєрідний елемент масової культури.
У зв’язку з цим дослідження психологічних механізмів впливу реклами,
умов підвищення її ефективності, а також вивчення процесів сприйняття
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реклами представниками різних етносів є надзвичайно важливим
і потребує ретельного вивчення.
Рекламний текст як предмет лінгвістичного дослідження був
об’єктом аналізу багатьох закордонних і вітчизняних мовознавців,
які досліджують рекламу в різних аспектах: 1) загальний лінгвістичний
опис текстів, 2) дослідження аспектів реклами, 3) лінгвістичний аналіз
рекламних текстів на мовних рівнях. Праці основоположників
психолінгвістики Ч. Осгуда, О.О. Леонтьєва, та Є.Ф. Тарасова,
Г.П. Клименко заклали основу для вирішення багатьох проблем
сучасних напрямів психолінгвістики, показали еволюцію методологічних
схем аналізу процесів створення та сприйняття мовлення, онтогенезу
мовлення, мовленнєвого спілкування. Отже, саме вони становлять
теоретико-методологічне підґрунтя для вирішення сучасних
мовознавчих проблем з позицій психолінгвістики.
Основними методами дослідження у психолінгвістиці є асоціативний
експеримент (вільний та спрямований) і різноманітні методики
дослідження семантики слів. У дослідженні використано обидва
різновиди асоціативного експерименту та метод семантичного
диференціала. Ця методика була вперше описана та застосована
Чарльзом Осгудом. Учений розвивав теорію значення, в якій значення
розумілося як згорнуте відтворення реальної поведінки щодо певних
предметів. На основі цієї теорії й був розроблений метод семантичного
диференціала. Реципієнти оцінюють значення слів за спеціально
шкалованими осями з парою антонімічних прикметників. Центральна
позиція на шкалі є нейтральною. Важливою умовою є полярність
кваліфікаторів. Методом семантичного диференціала можна
досліджувати й художні твори, картини, скульптури [2, с. 39]. Після
статистичної обробки оцінок реципієнтів виводять середні показники,
які й характеризують значення досліджуваного слова. Ці показники
дають змогу знайти відстань між значеннями слів і визначити місце
кожного значення в лексико-семантичному просторі мови [1, с. 394].
Метод семантичного диференціалу в роботі було застосовано для
виміру значень назв продуктів харчування. Шкалу семантичного
диференціала було модифіковано відповідно до досліджуваного
матеріалу. З трьох факторів, на яких ґрунтується факторний аналіз
результатів, що запропонував Ч. Осгуд для характеристики
семантичного простору, згідно з нашою темою ми застосовували такі:
фактор смакових якостей продуктів, фактор їх корисності для здоров’я
людини та фактор естетичного оформлення продуктів харчування. Нам
важливо встановити ціннісні орієнтири представників трьох етносів –
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українців, англійців та греків. Також визначено конотативне значення
слів, пов’язане із соціальними установками, особистісними смислами
та стереотипами реципієнтів представників різних культур. Звісно,
учасники експерименту зафіксували власний досвід, але за допомогою
репрезентативної вибірки можна з’ясувати суспільну оцінку реалій,
що стоять за певними словами. Подальшу обробку здійснено
за допомогою кількісної обробки та побудовано семантичний простір
кожного досліджуваного слова.
Висновок: В сучасних умовах глобалізації дослідження сприйняття
реклами взагалі та реклами продуктів харчування зокрема
представниками різних етносів, знаходження спільних та відмінних
ціннісних орієнтирів є дуже актуальним. Серед методів, за допомогою
яких це можна з’ясувати, важлива роль належить методу семантичного
диференціала.
Література
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О ДЕСЕМАНТИЗАЦИИ СЛОВ
С ШИРОКИМ ЗНАЧЕНИЕМ В РЕЧИ
Петрова Т.В. (Тирасполь)
Десемантизация – это один из семантических процессов, связанный
с ослаблением или утратой лексического значения знаменательными
словами. Десемантизация может осуществляться во время речевого
сообщения, когда десемантизируемые лексические единицы находятся
в окружении других единиц, которые и обеспечивают этот процесс.
Как известно, в языковой системе выделяются два основных уровня:
лексический и грамматический. Первый включает в себя всю
лексическую систему языка и служит для обозначения предметов и
явлений окружающего мира; второй представляет собой
грамматическую систему языка и осуществляет структурную
организацию лексического материала в процессе коммуникации.
Применительно к рассматриваемому в данной статье вопросу
наличие двух основных уровней языка служит той основой, на фоне
которой и осуществляется десемантизация. Если в процессе речевого
сообщения слово сохраняет все необходимые для лексического уровня
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признаки, оно является знаменательным и ни о какой десемантизации
его в речи говорить не приходится. Если же во время указанного
процесса слово утрачивает какие-либо признаки, характеризующие его
как полнозначную лексическую единицу, то оно, десемантизируясь,
приобретает признаки, свойственные грамматическим средствам
языка. Иначе говоря, десемантизированные слова не имеют отношения
к содержательной стороне высказывания и служат целям его
структурной организации.
Десемантизации подвергаются чаще всего слова, в основе которых
лежит максимально обобщённый и абстрагированный признак.
В современной лингвистической литературе они получили наименования
“слова широкой семантики”, “слова с широким значением”.
Наиболее ярким представителем слов широкой семантики является
существительное ‘thing’. По сравнению с другими именами
существительными, обозначающими предметы, оно имеет самое общее
и широкое значение и, если не используется для обозначения общего
понятия, почти всегда употребляется в применении к известному
конкретному предмету или явлению после его наименования:
No, David. You are wrong! None of us would kill her. We wouldn’t do
such a thing. (A.Christie)
Слово thing в этом примере не мыслится в полном объёме понятия
“предмет или явление вообще”, не выполняет роли названия. Однако
оно является необходимым структурным элементом предложения: оно
замещает конкретное название и отсылает к этому названию. Известно,
что в таком значении обычно выступают указательные местоимения.
Можно утверждать, что в определённых контекстуальных условиях
слово ‘thing’, десемантизируясь приближается по значению
к указательным местоимениям ‘this’, that‘’.
Служебными подлежащими могут быть и такие слова широкой
семантики, как ‘point’, ‘fact’.
The point is that one’s got an instinct to live (A. Christie)
В данном примере слово point (так же как и слово ‘thing’
в предыдущем примере) оказывается “лишним” с точки зрения
семантики предложений, но чрезвычайно важными для синтаксической
структуры этих предложений.
В ещё большей степени “лишним” является слово ‘material’
в следующих контекстуальных условиях:
You could have me as a lover, but John Appleton was better husband
material. (J. O’Hara)
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Опущение слова ‘material’ в этом предложении не влечёт за собой
изменение содержания предложения и не нарушает его синтаксической
структуры. Однако подобное опущение в значительной степени снижает
экспрессивность высказывания. Ведь использование слова ‘material’
в этом примере обусловлено стилистическим фактором- желанием
автора подчеркнуть, усилить значение существительного,
предшествующего слову ‘material’.
Итак, даже небольшое количество примеров показывает, что степень
десемантизации этих слов различна в разных контекстуальных условиях.
При употреблении слова ‘thing’ в заместительной функции
(свойственной указательным местоимениям) наблюдается ослабление
его лексического значения; ослаблено лексическое значение слов
‘thing’, ‘point’, ‘fact’ в роли служебных подлежащих; и наконец, можно
говорить о полной утрате лексического значения слова ‘material’
в функции служебного дополнения.

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
ОБРАЗА АВТОРА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Петрунина Ю.В. (Севастополь)
Проблемы и способы выражения авторского “я” в тексте вызывали
исследовательский интерес еще в средневековый период; тогда категория
“автора” не являлась самостоятельной, а находилась в прямой
зависимости от жанра. На рубеже XVIII-XIX веков сентименталистами и
романистами был поставлен вопрос об авторской индивидуальности.
В XIX “образ автора” был равен личности создателя литературного
произведения. В течение XX века “личность” автора постепенно
становится отдельным “образом”, появляется множество ключевых
терминов: “образ автора” (В.В. Виноградов), “автор-творец”
(М.М. Бахтин), “голос автора” (В.В. Кожинов) и многие другие. Усиленный
интерес к данной теме во второй половине XX века связан с концепцией
“смерти автора” французского семиолога и литературоведа Ролана Барта.
Ученый выдвигает положение о неограниченной читательской
активности: “текст сложен из множества разных видов письма,
происходящих из различных культур и вступающих друг с другом
в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность
фокусируется в определенной точке, которой является не автор,
а читатель” [1, c. 389].
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Проблемы и способы выражения авторского “я” в тексте
не перестают вызывать интерес и у современных исследователей
(Л.И. Белехова, Н.В. Лукьянчук и другие), с каждым разом открывая
все новые и новые стороны вопроса, что подчеркивает актуальность
данной темы.
Авторское отношение к изображаемому достаточно редко
осуществляется при помощи прямых оценок. Чаще оно проявляется
на разных уровнях системы текста. Л.А. Новиков полагает, что образ
автора выражается на идейно-эстетическом, жанрово-композиционном
и языковом уровнях текста [4, c. 16]; А.А. Жук выделяет четыре основных
композиционных плана (“точки зрения”) проявления авторской позиции
в тексте: оценочный, фразеологический, пространственно-временной
и психологический. При этом ученый замечает, что данный перечень
может и должен быть продолжен [2, с. 254].
На наш взгляд такими “точками” могут служить: жанр произведения,
поскольку через жанр реализуется замысел автора; композиция;
система персонажей; пространственно-временная организация текста
(хронотоп); интертекстуальные связи текста (заглавия, отсылающие
к другому произведению; цитаты; аллюзии; реминисценции;
эпиграфы; пересказ чужого текста; пародирование другого текста;
“точечные цитаты” – имена литературных героев других произведений,
“обнажение” жанровой связи текста с текстом-предшественником);
семантические доминанты (повторяясь в тексте, ключевые слова
образуют семантические комплексы, группируя вокруг себя
синонимичные, однокоренные и ассоциативно связанные с ними
слова); художественная деталь (В.А. Кухаренко выделяет четыре вида
художественной детали: изобразительную, уточняющую,
характерологическую, имплицирующую [3, c. 113]).
Одним из наиболее важных средств выражения авторской позиции
является система персонажей. Через нее выражается единое авторское
представление о человеке в его взаимоотношениях с природой,
обществом и историей, а также о типах человека – в связи с различиями
рас, национальностей, сословий, профессий, темпераментов,
характеров, социальных ролей, психологических установок и идеологий.
Литература
1. Барт Р. Избранные работы : Семиотика : Поэтика ; пер. с фр. /
Р. Барт. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с. 2. Жук А.А. Русская проза второй
половины XIX века : Пособие для учителей / А.А. Жук. – М. : Просвещение,
1981. – 254 с. 3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста / В.А. Кухаренко. –
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М. : Просвещение, 1988. – 192 с. 4. Новиков Л.А. Художественный текст и
его анализ / Л.А. Новиков. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ “МОВНА ГРА”
Пєшкова О.Г. (Харків)
Австрійський філософ Людвіг Вітгенштейн традиційно вважається
автором терміну “мовна гра”, при цьому із самого початку свого
застосування цей термін отримав подвійну інтерпретацію –
в загальному філософському та суто лінгвістичному сенсі. Поняття
мовної гри, в розумінні Л. Вітгенштейна, не має нічого спільного
із розважальною функцією, з якою гра чітко асоціюється у третьому,
побутовому сенсі. Л. Вітгенштейн вказує на те, що комуніканти далеко
не завжди спілкуються за допомогою розповідних речень, а часто
застосовують накази, прохання, висловлюють власні думки та
сподівання, жартують. Сукупність таких способів комунікації не є сталою
єдністю, але в той же час в межах кожного окремого з них сторони
діють згідно з певними існуючими правилами, що дозволяє досягти
мети комунікації. Таким чином, мовною грою Л. Вітгенштейн пропонує
вважати мову та дію, з якою вона є тісно пов’язаною [1, с. 124–125].
Представники функціонально-динамічної парадигми (80–90 роки
XX ст.) змінили ракурс вивчення феномену мовної гри, приділивши
особливу увагу не системоцентричному поясненню мовної дійсності,
а вивченню мовної діяльності в її динаміці. У цьому ракурсі мовна гра
може бути визначена як двоплановий процес, який проявляє себе
в свідомому порушенні норм мови за умови повного розуміння законів
використання певної мовної одиниці. Сутність мовної гри актуалізується
у взаємодії даних планів [2].
Таким чином, універсальним механізмом побудови мовної гри
є порушення мовної норми з боку одного з комунікантів та прагнення
комунікантів з іншого боку відновити або хоча б наблизитися до стану
симетричності та стабільності мовленнєвого акту, що має певні
відхилення, які виникли за рахунок зсуву статичного положення мовної
системи в процесі отримання нової інформації.
З іншого боку, не завжди є коректним оперувати поняттям “мовна
норма”, оскільки норми та правила не завжди пояснюють можливості
мовної еволюції, а лише фіксують певне статичне положення.
Нормальним або аномальним мовне явище може бути тільки для носіїв
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певної мови, які в даний конкретний момент мають знання про
стабільний стан системи своєї мови. Можна із впевненістю казати тільки
про конкретні, кожного разу різні комбінації ознак та мовних ситуацій.
З такої точки зору, мовна гра представляє собою універсальне мовне
явище, сенс якого полягає в ситуативно різних комбінаціях стабільних
та нестабільних одиниць мови.
Наступним підходом до визначення поняття “мовна гра” став
міждисциплінарний підхід лінгвосинергетичної парадигми, який
пропонує розуміти гру як діяльність свідомості, ментальну надбудову
над існуючим світом. Процес продукування мовлення відбувається
одночасно на рівні свідомості, який може керуватися до певної міри
соціальними та лінгвістичними стереотипами, та на рівні несвідомого,
який не може нічим контролюватися. З цієї точки зору, мовна гра може
розглядатися як прояв рівня несвідомого, спроба людської природи
звільнитися від стереотипів, що обмежують можливості свідомості.
Таким чином, Л. Вітгенштейн та прихильники концепції теоретикоігрової семантики першими вказали нам те, що окремі знаки мови та
мова в цілому не мають значення, оскільки потенційно включають
можливість реалізації всіх можливих мовних та мовленнєвих ситуацій.
Мовна гра представляє собою процес становлення, а не результат, який
фіксується в системі правил та конструктів, а також є одним із способів
експлікації мовних здатностей людини. Операційною сутністю мовної
гри є актуалізація системних, але не узуальних параметрів мови за
рахунок порушення симетрії.
Література
1. Витгенштейн Л. Голубая и коричневая книги / Л. Витгенштейн. –
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. – 256 с.
2. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности /
Е.С. Кубрякова. – М. : Наука, 1986. – 156 с.

ОСОБЛИВОСТІ
ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ:
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД
Пірог І.І. (Кременчук)
Масова комунікація є соціально орієнтованим видом спілкування,
тому передача інформації відбувається лише в тому разі, коли
передбачається, що вона може вплинути на поведінку людей. Сутність
мовленнєвого впливу в сучасній німецькій публіцистиці зводиться
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до організації мотивації адресата за допомогою мови для здійснення
ним відповідних дій. Мовлення та кожне окреме висловлення
виявляється пов’язаним з системою потреб адресата завдяки
оцінюванню комунікативної ситуації з точки зору того, чи може вона
бути джерелом задоволення потреб. Інструментом оцінки ситуації
є переконання – знання про світ (модель світу, система поглядів на світ).
Вплив на систему переконань має на меті створення мотивації для дії,
тобто формує переконання про корисність такої дії. Формування
переконання неможливе без аргументації. Виходячи з того, що
мовленнєвий вплив спрямовано на систему переконань адресата, а його
метою є обґрунтування нового переконання, є підстави стверджувати,
що мовленнєвий вплив має аргументативний характер. Аргументація
в нашому дослідженні, за визначенням А.Д. Бєлової, розуміється як
комунікативна діяльність в триєдності вербального, невербального та
екстралінгвального, метою якої є переконання адресата через
обгрунтування правильності своєї позиції [1, с. 5].
Таким чином, аргументативний вплив необхідно планувати
заздалегідь. З позицій когнітивного підходу адресант вибудовує свою
аргументацію (систему аргументів) з опорою на своє уявлення про
адресата, на його модель світу та існуючу в суспільстві систему
цінностей. Таке розуміння процесу аргументації наводить на думку,
що вирішальним чинником породження системи аргументів є не сама
комунікація, а, власне, уявлення про адресата (репрезентація). Оскільки
когнітивне моделювання базується на змістовій істинності висловлень
або на структурі уявлень адресанта і адресата аргументації, це означає,
що для породження системи аргументів в межах когнітивного підходу
найголовнішу роль відіграє уявлення адресанта про організацію
розумової діяльності адресата.
Вивчення особливостей цілеспрямованого аргументативного
впливу на адресата стає надзвичайно актуальним і важливим наразі,
оскільки мета сучасної публіцистичної аргументації полягає не в тому,
щоб вивести істинний висновок з істинних аргументів (як логічна),
а в тому, щоб переконати адресата в прийнятності певної позиції (тези)
за допомогою наведених аргументів.
У другій половині двадцятого століття в межах теорії аргументації
було розроблено методологічну базу риторичної аргументації, введено
категорію переконання, виділено інституційний та неінституційний
її види. Основні положення теорії риторичної аргументації зводяться
до наступного. Риторична аргументація діалогічна, комунікативна,
прагматична. Мета такої аргументації полягає не у встановленні істини,
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а в досягненні прагматичної мети, успішного перлокутивного ефекту.
Критерій істинності замінюється прагматичним критерієм успішності
/ неуспішності аргументації, що, у свою чергу, визначає прийнятність
чи неприйнятність засобів її актуалізації. Аргументативна теорія
переконання передбачає наявність адресанта і адресата і, таким чином,
трансформує процес аргументації в механізм діалогічної комунікації.
У цьому комунікативному акті однаково важливою є роль як адресанта,
так і адресата. У разі прийняття концепції адресанта, адресат
погоджується з її справедливістю. Положення, яке висувається
адресантом при аргументації в публіцистиці, не обов’язково
розглядається як істинне або неістинне. Більш того, сама істинність
положення часто відсувається на другий план.
Залучення здобутків когнітивної лінгвістики для встановлення
особливостей публіцистичної аргументації дозволяє дослідити, яким
чином адресант планує цілеспрямований аргументативний вплив.
Література
1. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации : монография /
А.Д. Белова. – К. : Изд-во Киев. гос. ун-та, 1997. – 299 с.

ЕРГОНІМ ЯК ПРОДУКТ
МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Позніхіренко Ю.І. (Київ)
Ергоніми – одна зі складових елементів мовного простору міста,
в якому відбивається суспільне і культурне життя мовця колективу
(в даному випадку – міського). Вивчення ергонімів допомагає глибше
зрозуміти особливості їх вживання з точки зору лінгвокультурології,
психології, історії та інших сфер мовознавства. В ергонімах
відображаються явища, події і факти повсякденного життя городян
[2, с. 54].
С.Г. Тер-Минасова в книзі “Язык и межкультурная коммуникация”
називає мову “дзеркалом культури” [3, c. 38], і це порівняння правомірне:
у ній дійсно відтворюється навколишній світ. За кожним словом стоїть
предмет або явище реальності. Мова фіксує все: географію, клімат,
умови життя. Ергоніми – це своєрідне відображення культури, оскільки
більшість з них несе певну інформацію про реальний світ, що оточує
людину, а також про самосвідомость народу, його менталітет,
національний характер, умови і спосіб життя, традиції, звичаї, мораль,
бачення світу.
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Поява ергонімів – результат розумових процесів людини. Якщо
ці процеси свідомо експлікувати, то стає очевидним, що для створення
ефективного ергоніма номінатор повинен послідовно відповісти
на основні питання загальної риторики: “хто?” – усвідомлення свого
права на здійснення номінації; “кому?” – врахування соціальних,
професійних, вікових та інших особливостей передбачуваного клієнта;
“навіщо?” – формулювання номінативних завдань; “що?” – вибір мовної
форми для здійснення поставленого завдання [4].
Увага лінгвістів останнім часом направлена на дослідження мови
з функціонально-комунікативної точки зору. Вивчення ергонімів
у прагматичному аспекті являє собою ще один крок у цьому напрямку.
Дуже важливим пунктом при створенні ергонімів є наявність
у номінатора вміння вибрати потрібну стратегію і тактику,
що, безсумнівно, впливає на майбутнє підприємства чи організації.
Вдало підібраний ергонім визначає рішення реципієнта віддати перевагу
тій чи іншій з конкуруючих фірм. В умовах жорсткої ринкової
конкуренції підприємець почав серйозно замислюватися над назвою
своєї організації: від цього залежить успіх його справи.
Закон ефективної комунікації припускає, що при сприйнятті ергонімів,
мотивування активізує у реципієнта асоціативно-образну пам’ять і
каталізує механізм сприйняття: спочатку виникає емоційна реакція, потім
емоційно-оцінне ставлення і, нарешті, дія (у нашому випадку – бажання
чи небажання звернення до даного підприємства) [1].
Однією з умов успішного функціонування найменувань є тотожність
задуму номінатора і сприйняття назви потенційним реципієнтом,
що володіє різноманітними індивідуально-психологічними
і мотиваційними характеристиками. Системно-аналітичний закон,
що являє собою аналіз власної та чужої діяльності, містить відповідь
на питання, вдало чи ні створено назву. Цей закон, на якому виявляється
рефлексія, тобто повернення реципієнта до своїх власних думок
та поглядів, дає змогу фіксувати увагу особистості на самій собі [5].
Отже, ергонім є елементом міської лінгвокультури, в межах якої
відбувається його комунікативна реалізація. В даний час панування
жорсткої конкуренції номінатору потрібно відповідально підходити
до створення назви.
Література
1. Василик М.А. Основы теории коммуникации / М.А. Василик. – М.,
2003. – 615 c. 2. Суперанская А.В. Загальна теорія імені власного /
А.В. Суперанская. – М. : Наука, 2007. – 366 с. 3. Тер-Минасова С.Г. Язык
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и межкультурная коммуникация: : учеб. пособие. – М. : Слово/Slovo,
2000. – 624 с. 4. Яковлева Е.А. Риторика как теория мыслеречевой
деятельности (в применении к анализу художественных текстов,
урботекстов и актуальных номинаций) : автореферат дисс. ...докт. филол.
наук. / Е.А. Яковлева. – Уфа, 1998. – 97 с. 5. Шарков Ф.И. Основы теории
коммуникации : словарь-справочник / Ф.И. Шарков. – М., 2003. – 417 c.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-ЛИНГВИСТИКА
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Полякова Т.Л. (Харьков)
В связи со стремительным развитием информационных технологий
традиционные формы политической коммуникации постепенно теряют
свою эффективность, все больше уступая место Интернету,
использованию интернет-ресурсов в данной сфере, что, соответственно,
привело к появлению такого понятия, как политическая интернеткоммуникация, которая определяется нами как речевая деятельность,
направленная на передачу определенной политической информации,
пропаганду тех или иных политических идей, эмоциональное
воздействие на граждан при помощи Сети Интернет.
Растущую популярность коммуникативных сервисов,
представленных в политической интернет-коммуникации (интернетсайты, блоги, социальные сети,электронную почту, политическую
рекламу, форумы, чаты и др.), можно объяснить как общей
популярностью Интернета и интернет-сервисов во всех сферах жизни
человека, включая и сферу политики, так и широтой возможностей
рынка коммуникативных услуг, предоставляемых Сетью Интернет,
основными функциями которого является информирование
и осуществление коммуникации, что является приоритетной областью
в сфере политической коммуникации.
Активное использование Сети Интернет в целях коммуникации
в политической сфере ставит вопрос об изучении языка,
обслуживающего данную сферу, поскольку “…для научного знания
большое значение имеет способность Интернета соединять текст,
графику (фотографии и таблицы), видео- и аудиоинформацию.
Сочетание разнородной информации очень привлекательно для
гуманитариев, поскольку появляются совершенно новые средства
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научного анализа и воспроизведения данных, полученных другими
исследователями” [1, с. 145]. Данный факт позволяет говорить
о возникновении политической интернет-лингвистики, предметом
изучения которой является исследование политических текстов
и особенностей функционирования языка политической сферы в Сети
Интернет.
Так, в отличие от традиционной политической коммуникации,
где использование языковых средств подчинено четким правилам
и ограничениям, где присутствует свой языковой этикет, в политической
интернет-коммуникации наряду с традиционными языковыми
средствами в также отмечаются случаи употребления языковых средств,
характерных для интернет-коммуникации в целом – использование
фонетико-графического написания слов, множественное написание
знаков пунктуации, пренебрежение пунктуацией, использование
эмотиконов и др. Кроме того, анализ языка усложняется возможностью
использования в вербальном тексте аудио и видео фрагментов.
Современная политическая интернет-коммуникация также сочетает
в себе различные типы дискурсов: компьютерно-опосредованный,
политический, медиадискурс и др., каждый из которых влияет на
формирование и развитие новых интернет-жанров, одним из которых
является жанр политический твиттинг – интернет-жанр,
обеспечивающий общение с помощью интернет-сервиса Твиттер
в сфере политической интернет-коммуникации, и, соответственно, на
язык того или иного жанра.
Однако состояние исследований, существующих на данный момент
в сфере политической интернет-лингвистики, одним из направлений
исследования которой является анализ жанров данной области
языкознания, позволяет говорить о недостаточной степени изученности
именно вербальной составляющей текстов политических интернетжанров и определяет необходимость дальнейшего детального изучения
языковых явлений, характерных для текстов политической интернеткоммуникации.
Литература
1. Каас М. Политическая наука и Интернет / М. Каас // Политическая
наука. Современное состояние. Тенденции и перспективы. – 2002. –
Вып. 1. – С. 145–147.
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЙ СИНТАКСИС
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУГГЕСТИВНО-АРГУМЕНТАТИВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Поникарёва А.Ю. (Харьков)
1. Цель работы состоит в выявлении когнитивных операций, лежащих
в основе базовых типов синтаксических связей подчинения в речи
Б. Обамы и Д. Кемерона, и рассмотрения роли этих типов связи
в обеспечении аргументативно-суггестивного потенциала
политического дискурса.
2. Материалом исследования служат 1590 и 1390 предикаций,
объединенных в сложноподчиненные предложения, выделенные
из транскриптов речей, соответственно, Б. Обамы и Д. Кемерона.
3. Когнитивный анализ сложноподчиненного синтаксиса Б. Обамы и
Д. Кемерона осуществляется в терминах когнитивных операций
конструирования смысла высказывания в дискурсе (construal operations)
[1; 2], а именно распределения внимания и суждения / сравнения.
Основной конструкционной операцией, связанной с распределением
внимания, есть операция выбора (selection), отражающая способность
человека концентрироваться на определенных аспектах опыта,
релевантных для него / нее в настояний момент, и игнорировать остальные
аспекты. В терминах Р. Ленекера фокус внимания (focus of attention)
называется профилем, а сфера внимания (scope of attention) – базой.
В рамках операций суждения / сравнения термины “фокус” и “сфера
внимания” соотносимы с терминами “фигура” и “фон” [2, с. 121–122],
позаимствованными из когнитивной психологии и введенными
в когнитивную лингвистику Л. Талми.
3. Результаты структурно-семантического синтаксического анализа
сложноподчиненных предложений в речи Б. Обамы и Д. Кемерона,
поз воляют заключить, что ст руктурные компоненты та ких
предложений объединяются в единое синтаксическое целое
с помощью различных конфигураций структурно-смыслового
и смыслового инкорпорирования.
4. При структурно-смысловом инкорпорировании предшествующая
предикация демонстрирует как смысловую, так и структурную
незавершенность, восполняемую последующей предикацией.
Фон всегда закреплен за предикацией, следующей первой
в синтагматической цепочке, а фигура – за последующей предикацией.
Постоянная смена фона и фигуры в синтагматических цепочках
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автоматизирует внимание за счет ритмизации речевого потока.
Структурно-смысловое инкорпорирование представляет собой
линейный тип подчинительной связи, не требующий логического
осмысления.
5. При смысловом инкорпорировании пропозициональное
содержание подчиненной предикации (фона) задает временные /
причинные / условные или эпистемические рамки совершения
действия, отраженного пропозициональным содержанием главной
предикации (фигуры). Смысловое инкорпорирование представляет
собой нелинейный тип подчинительной связи, отражающий сложные
логические отношения между событиями, репрезентированными
пропозициональным содержанием предикаций. Этот тип
синтаксической связи требует включения логического мышления
интерпретатора.
6. Специфика проявления описанных различий в процессе речевого
воздействия позволяют утверждать, что смысловое инкорпорирование
обеспечивают аргументативность дискурса, а структурно-смысловое –
суггестивность.
Литература
1. Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar / R.W. Langacker. –
Stanford : SUP, 1987. – Vol. 1. Theoretical Prerequisites. – 516 p. 2. Talmy L.
Toward a cognitive semantics / L. Talmy. – Cambridge (Mass.); L. : A Bradford
Book, The MIT Press, 2000. – Vol. 1. Concept Structuring Systems. – 565 p.

ДО ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ
ВІДБОРУ ТА МЕТОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Потюк І.Є. (Тернопіль)
Проблема правильного відбору навчального матеріалу та його
методична організація являється основою навчання іншомовної
лексики, а в умовах її професійно орієнтованого опанування питання
навчальних матеріалів постає особливо гостро, оскільки вони є не лише
засобом навчання, але й способом отримання фахової інформації.
Саме тому до відбору професійно орієнтованого матеріалу
висуваються наступні вимоги: відповідність цілям і завданням курсу,
забезпечення повноцінного спілкування, мінімізація рамок цього
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спілкування [1, с. 45], кореляція з тематичними полями за спеціальністю
[2, с. 149]. відповідність потребам майбутнього фахівця в іншомовному
спілкуванні [5, с. 23], обов’язковість відібраного мінімуму для засвоєння
студентами [3, с. 23].
У процесі відбору матеріалів для навчання професійно спрямованої
лексики ІМ необхідно враховувати такі методичні принципи:
комунікативності, професійної спрямованості, тематичного відбору,
доступності відібраного матеріалу для його засвоєння [4, с. 74]. Згідно
з принципом комунікативності мовний і мовленнєвий матеріал
відбирається з урахуванням його комунікативної цінності для успішної
міжкультурної комунікації. Принцип професійної спрямованості
навчального матеріалу повинен відповідати специфіці профільної
підготовки, забезпечуючи найбільш оптимальні умови для оволодіння
фаховими знаннями, вміннями, навичками. Принцип тематичності
полягає в обмеженні відбору матеріалів рамками певних тем. Принцип
доступності полягає в тому, що відібраний навчальний матеріал
повинен відповідати рівню знань, навичок та вмінь студентів та
враховувати відведені терміни навчання.
Враховуючи зазначені вище принципи, ми можемо детальніше
розглянути власне процедуру відбору матеріалів для формування
професійно спрямованої лексичної компетенції. Отже, беручи за основу
розвідки В.Л.Скалкіна та Н.Ф.Бориско, ми вважаємо, що відбір
навчальних матеріалів доцільно здійснювати за такою схемою:
1) Визначення сфери спілкування як такої, що найточніше б
відповідала інтересам студентів;
2) Формулювання тем, які уможливлять найповніше відображення
професійного досвіду студентів;
3) Виділення проблемно-тематичних комплексів, які включають
попередній досвід студентів, характеризуються актуальністю і є стимулом
до активних навчальних дій;
4) Виокремлення найбільш типових ситуацій спілкування як
системи міжособистісної взаємодії учасників комунікативного процесу
(предмет спілкування, ролі, завдання спілкування);
5) Добір навчальних фахових текстів як одного із основних джерел
термінологічної лексики для студентів немовних ВНЗ та підґрунтя для
стимулювання мовленнєвої взаємодії на професійну тематику;
6) Відбір мовного мінімуму (лексичного матеріалу, мовленнєвих
формул) як основної складової реального словника студентів.

69

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

Література
1. Вайсбурд М.Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении
устной речи на иностранном языке / М.Л. Вайсбурд. – Обнинск : Тибул,
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языку в языковом вузе / Б.А. Лапидус. – М. : Высшая школа, 1986. –
143 с. 4. Личко Л.Я. Формування у майбутніх менеджерів-економістів
англомовної професійно спрямованої компетенції в говорінні : дис. ...
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5. Скалкин В.Л. Коммуникативные основы отбора языкового материала
для обучения устной иноязычной речи / В.Л. Скалкин // Коммуникативный
метод обучения речевой деятельности : межвуз. сб. научн. тр. – Воронеж,
1983. – С. 48–56.

ГЕНДЕРНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ
(на матеріалі британського анекдоту)
Птушка А.С. (Харків)
Сучасний етап розвитку вітчизняної лінгвістики відзначений
становленням нових дисциплін, серед яких достойне місце займає
лінгвокультурологія, основним предметом якої є лінгвокультурний
концепт. В межах лінгвокультурного підходу концепт визначають
як одиницю, що зв’язує воєдино наукові дослідження в царинах культури,
свідомості і мови, оскільки він належить свідомості, детермінується
культурою і об’єктивується у мові [1].
Російські лінгвокультурологи активно вивчають філософські
етнокультурні концепти на матеріалі філософсько-публіцистичних
творів, художньої класики, лексикографічних джерел і т.д., тобто текстів,
що знаходяться на вершині текстової ієрархії культури. Такі концепти
ґрунтуються на морально-етичних, суперморальних цінностях.
Концепти, оцінний складник яких залучає утилітарні цінності [1, с. 32–
37], до недавнього часу залишалися поза увагою лінгвістів. Для вивчення
утилітарних концептів доцільно звернутися до нижчих елементів
текстової ієрархії, а саме до текстів, що узагальнюють повсякденний
досвід носіїв культури і функціонують у повсякденній комунікації. Саме
до таких текстів належить анекдот як прецедентний текст, що найбільш
повно відбиває утилітарно-ціннісну картину світу етнолінгвокультури.
Анекдоти класифікують на підставі різних критеріїв. Для нашого
дослідження важливі такі критерії, як гендерна тематика та гендерна
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характеристика автора-адресанта, на підґрунті якої виділяємо жіночі
і чоловічі анекдоти.
Жіночі анекдоти зосереджені навкруг традиційних фемінінних
цінностей, серед яких краса, молодість, щирі почуття, влада над
чоловіками. Ці цінності піддаються гумористичному переосмисленню.
Найбільш часто висміюються такі явища, як марні спроби здаватися
красивішими й молодшими, претензії на високі почуття, коли їх немає
насправді, спроби чоловіків здаватися господарями положення,
як наприклад: – „Do you like my new husband?” – „Everything will suit
you very well!” У цьому короткому анекдоті комічний ефект досягається
за рахунок того, що чоловік і одяг стоять в одному смисловому ряді.
Чоловічі анекдоти зорієнтовані на чоловічу компанію і, відповідно,
на коло традиційних маскулінних цінностей. Це, – переважно, жарти на
ризиковані теми, що часто зводяться до грубих і вульгарних натяків.
Чоловічі анекдоти розкривають чоловіче бачення світу, саме в цих
анекдотах можна зіткнутися з дурним чоловіком і хитрим коханцем,
із злою і сварливою дружиною, з одвічним ворогом – тещею,
як наприклад: My wife can see a blond hair on my coat from twenty feet,
but always hits the garage door when she parks the car. Цей анекдот
яскраво демонструє чоловіче “бачення світу” де жінка подана
адресантом-чоловіком, як ревнива і разом з цим безпорадна особа,
що завдає йому клопіт.
Виділяється також численна група анекдотів, де неможливо
встановити гендерну приналежність автора – адресанта, як наприклад:
Talking behind the scenes: – “What has happened with our prima?” –
“Nine bouquets were brought today”. – “Is not it enough?” – “But she
paid for ten!” Гумористичний ефект цього анекдоту побудований на
конфлікті пресупозиції і факту: букети в театрі, звичайно, дарують
захоплені глядачі акторам за прекрасне виконання. Мається на увазі,
що для актора такі подарунки є сюрпризом. Тут примадонна сама
організує собі такий сюрприз, при цьому виявляється, що її обдурили.
Анекдот висміює лицемірство як рису характеру.
Отже, анекдоти можуть бути класифікованими на підставі різних
критеріїв, особливо важливі такі критерії, як гендерна тематика та
гендерна характеристика автора-адресанта.
Література
1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс /
В.И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Пугачёва Е.В. (Тирасполь)
В соответствии с государственным и европейским образовательными
стандартами, основной задачей обучения студентов неязыковых
факультетов иностранному языку считается формирование
профессионально-коммуникативной компетенции, необходимой
для квалифицированной информационной и творческой деятельности
в различных сферах и ситуациях делового партнерства [2].
Знание особенностей языка делового иноязычного общения,
умение устанавливать деловые контакты, осуществлять деловое
общение и сотрудничество отражают сущность коммуникативной
компетенции и ее трех основных компонентов: лингвистической,
дискурсивной и межкультурной компетенций, существенных
для овладения деловым английским [1, с. 75].
Сформированность этих компетенций у студентов экономического
профиля становится важной составляющей их успешного
трудоустройства и дальнейшего карьерного роста.
Но при формировании иноязычной профессиональнокоммуникативной компетенции возникает ряд проблем.
Во-первых, слабая школьная подготовка студентов по иностранному
языку практически по всем видам речевой деятельности, что затрудняет
процесс обучения профессиональному языку.
Во-вторых, несоответствие программ по иностранному языку
и программ специальных дисциплин. Так, иностранный язык изучается
на 1–2 курсах, а специальные предметы вводятся со 2–3 курса.
В результате этого несоответствия, студенты не подготовлены
к восприятию экономической лексики, так как не знакомы с терминами
на родном языке.
В-третьих, проблема активного использования изученной лексики
в речи. Как показывает опыт, новая лексика трудно воспроизводится
в речи. Большинство студентов в спонтанных высказываниях выбирают
изученные ранее синонимы, которые “всплывают” в памяти
автоматически.
В-четвёртых, проблема неподготовленности студентов к решению
бизнес – задач. Студенты, в силу отсутствия жизненного опыта
и недостаточной подготовки по специальности, не готовы к решению
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поставленных перед ними бизнес – задач. И не важно, на каком уровне
они владеют языком. Важно, что студенты не могут знать возможных
вариантов решения проблем, таких как, проблема сокращения штата,
несправедливого увольнения, объявления банкротства, определения
кредитного лимита предприятия, получения льгот по налогообложению,
образования денежного фонда фирмы, повышения эффективности
труда и др.
В-пятых, проблема отсутствия навыков построения
неподготовленных высказываний. Эта проблема связана с такими
заданиями, как: обсудите вопросы; приведите свои примеры;
объясните свой выбор; объясните разницу; объясните, почему “да”
или “нет”; по вашему мнению, какие из … и почему.
Рассмотренные проблемы являются важными и требуют
определенных путей решения.
Литература
1. Косило Е.Е. Структурный анализ формирования коммуникативной
компетентности у студентов высших учебных заведений / Е.Е. Косило //
Инновации в образовании. – 2003. – № 3. – С. 73–85. 2. Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание,
оценка. – Департамент современных языков, Страсбург : Cambridge
University Press; М. : МГЛУ, 2003.

ТВОРЧІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА РИСА
ОНТОЛОГІЇ ПЕРЕКЛАДУ
Ребрій О.В. (Харків)
Онтологією перекладу є система його понять як предметної галузі,
яка являє собою набір сутностей (властивостей), що поєднуються між
собою різними типами відношень та використовуються для
моделювання її знання. Образно кажучи, онтологія перекладу є свого
роду угодою про те, які схеми та/або теорії використовувати для його
опису як предметної галузі.
Украй важливим аспектом онтологічного перекладознавчого аналізу
є гіпотеза відносності онтологій В. Квайна, згідно з якою історична
перевага одних онтологій над іншими пояснюється їхнім релятивізмом,
адже наше знання про об’єкти, описувані мовою однієї теорії, можна
розглядати лише мовою іншої теорії, яка, у свою чергу, має розглядатися
відносно мови іншої теорії, – і так до безкінечності. Принцип
онтологічної відносності, застосований у площині перекладу, по-перше,
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обґрунтовує наявність (як симультанну, так і сукцесивну) декількох
різних теорій цього феномену; по-друге, пояснює логіку їхніх
взаємозв’язків. Разом із запровадженням все більшої кількості підходів
до дослідження перекладу починають формуватися його нові онтології,
у фокус інтересу яких потрапляють різні характеристики цього
феномену, кожна з яких прагне набути статусу, подібного до того,
що має еквівалентність в лінгвістичному перекладознавстві.
Виробити цілісний підхід до вирішення проблеми онтологічних
властивостей перекладу надзвичайно важко. На сьогоднішній день вона
залишається недостатньо типологізованою, а отже, як “набір”, так
і трактування цих властивостей можуть суттєво змінюватися не тільки
від однієї онтології перекладу до іншої, а й від одного дослідника
до іншого. Прагнучи аргументувати творчість базовою характеристику
усіх визначених і потенційно інших онтологій перекладу, ми спираємося
на актуальну для сучасної світоглядної та наукової парадигм гіпотезу
глобальної креативності, принципова ідея якої полягає у визнанні
первинного онтологічного статусу креативних процесів.
Таким чином, усі існуючі матеріальні, ідеальні та семіотичні
структури та системи (в тому числі і мова, і мовлення, і переклад)
можуть бути визнані продуктами креативних процесів, а їхнє минуле,
теперішнє та майбутнє буття залежить врешті-решт від різної
скерованості та форм реалізації потенціалів креативності. Ця остання
теза дозволяє нам зробити важливі висновки: по-перше, функцією
креативності є те, що вона виступає засобом “формування” онтології
перекладу; по-друге, креативність має різні форми маніфестації, які
проявляються (принаймні, потенційно) комплексно, проте
акцентуються по-різному, зважаючи на специфіку тієї чи іншої
дослідницької парадигми або інтересів конкретного вченого. Наприклад,
за умов системно-структурної онтології перекладу акцент закономірно
робиться на його мовотворчій функції за рахунок якої здійснюється
взаємозбагачення мов, розширення арсеналу їхніх лексико-граматичних
та жанрово-стилістичних засобів, тоді як, за умов художньо-естетичної
онтології перекладу у фокусі перебувала мистецька, загальнохудожня
потенція креативності. Культурологічний підхід, у свою чергу, робить
наголос на перекладі як засобі транспонування культурних цінностей
у часі та просторі, висуваючи на передній край його культуротворчу
та націєтворчу функції.
Принциповим аспектом запровадженого підходу до перекладацької
творчості є визнання її універсальності, тобто притаманності будьякому акту перекладу – чи то художньому, чи то інформативному.
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Це дозволяє певним чином демістифікувати поняття творчості
у перекладі й запровадити у перекладознавстві виважений науковий
підхід до вивчення цього складного феномену. Подібне ставлення
до творчості у перекладі генетично пов’язане з прагненням декількох
генерацій перекладознавців побудувати загальну теорію перекладу,
яке досі залишається предметом суперечок.
Водночас неможна не погодитися з очевидністю того, що саме
у царині художньої літератури якнайнаочніше та якнайяскравіше
проявляється творча природа перекладу та виникають передумови для
відчутних проявів перекладацької креативності.

ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Різниченко А.В. (Суми)
Одним з важливих напрямків вдосконалення підготовки студентів
в сучасному вищому навчальному закладі є впровадження
інтерактивних методів навчання під час викладання іноземної мови.
Тепер викладачу недостатньо бути компетентним в галузі своєї
спеціальності, він повинен використовувати активні підходи, що
сприяють ефективному навчанню студентів. Студенти легше розуміють
і запам’ятовують матеріал, який вони вивчали через активне залучення
в учбовий процес. Зважаючи на це, на сьогоднішній день основні
методичні інновації пов’язані з використанням саме інтерактивних
методів навчання.
Під час навчання іноземній мові потрібно звернути увагу перш
за все на ті методи, при яких студенти спонукаються до активних дій:
вступають в комунікацію один з одним, спільно вирішують певні
завдання, долають конфлікти, йдуть на компроміси. Цій вимозі в повному
обсязі відповідають саме інтерактивні методи.
Учбовий процес, що спирається на використання інтерактивних
методів навчання, організується з урахуванням залучення в процес
пізнання всіх студентів групи без винятку. Спільна діяльність означає,
що кожен робить свій особистий внесок, під час роботи йде обмін
знаннями, ідеями, способами діяльності. Організується парна та групова
робота, використовується проектна робота, рольові ігри тощо.
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Інтерактивні методи засновані на принципах взаємодії, активності,
обов’язкового зворотнього зв’язку. Створюється середовище освітнього
спілкування, що характеризується відкритістю, взаємодією учасників,
рівністю їх аргументів, накопиченням спільних знань, можливістю
взаємної оцінки та контролю.
Викладач разом з новими знаннями веде учасників учбового
процесу до самостійного пошуку. Він виконує функцію помічника,
який лише регулює процес і займається його загальною організацією,
готує завчасно необхідні завдання і формує питання чи теми обговорень,
дає консультації, контролює час і порядок виконання.
Отже, інтерактивні методи навчання у викладанні іноземної мови –
спеціальна форма організації пізнавальної діяльності студентів, що має
на увазі цілком чітку мету, а саме: створення комфортних умов
навчання, при яких учасник учбового процесу відчуває свою
успішність, розумову спроможність, що робить продуктивним саме
навчання, дає знання і навички, а також створює базу для роботи по
рішенню проблем.

РЕАЛИЗАЦИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
НЕСОГЛАСИЯ В КОНФЛИКТНЫХ
И НЕКОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
(на материале англоязычного кинодискурса)
Рыбакова Е.В. (Харьков)
1. Цель работы состоит в описании взаимодействия вербальных
и невербальных средств выражения несогласия в конфликтных
и неконфликтных гетерогенных коммуникативных актах,
смоделированных в англоязычном кинодискурсе.
2. Материалом исследования служат 103 фрагмента диалогического
дискурса, иллюстрирующие гендерно гетерогенные коммуникативные
акты несогласия. Фрагменты выделены из скриптов англоязычных
кинофильмов.
3. Инструментом анализа коммуникации в данном исследовании
выступает коммуникативная стратегия, понимаемая как
коммуникативное намерение говорящего, сформированное на основе
использования общественного опыта для удовлетворения
индивидуальных потребностей и желаний, реализация намерения
вербальными средствами и осмысление этой реализации всеми
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субъектами коммуникативной деятельности [2, с. 107]. Коммуникативное
намерение стратегии несогласия состоит в выражении мнения
относительно определенной сущности, свойства/действия или ситуации,
отличного от мнения собеседника.
4. Единицей анализа коммуникативной стратеги несогласия является
коммуникативный акт несогласия. Коммуникативный акт понимается
как метаструктура, объединяющая акт адресанта, аудитивный акт
адресата и коммуникативную ситуацию в целом [1, с. 121–122].
5. Конфликтные коммуникативные акты несогласия (28 из 103) имеют
место в случае конфликта интересов собеседников, что влечет за собой
враждебность в отношениях и отображается в выборе
коммуникативных средств выражения несогласия (как вербальных, так
и невербальных). Неконфликтные коммуникативные акты несогласия
(75 из 103) протекают при отсутствии конфликта интересов.
6. Согласно данным количественного анализа, в конфликтных
ситуациях коммуникативный акт чаще завершается несогласием,
коммуниканты остаются при своем мнении, не проявляя желания
принять позицию собеседника (82,1%). В неконфликтных ситуациях
процент таких актов ниже (61,3%).
7. Максимальное количество коммуникативных ходов,
зарегистрированных при конфликтных отношениях между
коммуникантами, – 10, а минимальное – 2. Максимальное количество
коммуникативных ходов, установленное в ходе анализа неконфликтных
коммуникативных актов, – 14, минимальное – 2. Следовательно,
неконфликтные коммуникативные акты несогласия характеризуются
большим количеством коммуникативных ходов, чем конфликтные. Это
говорит о том, что при неконфликтных отношениях коммуниканты
более расположены к развитию коммуникативного акта.
8. Наблюдения, сделанные в ходе интерпретационного анализа,
позволяют говорить о том, что в конфликтных и неконфликтных
коммуникативных актах используются одни и те же вербальные средства
выражения несогласия. Интенсивность негативных эмоций в
конфликтных ситуациях передается невербальными средствами,
главным образом, просодическими (интонацией), мимическими
(взглядом, жестами, сменой позы), а также проксемическими
(сокращением / увеличением расстояния между собеседниками).
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конфронтації в англомовному дискурсі [монографія] / І.Є. Фролова. –
Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 344 с.

ПРО ПОНЯТТЯ РИТУАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ ЕТНОКУЛЬТУРИ
Романенко О.В. (Запоріжжя)
Визначаючи ритуал як одну з форм існування і як одне з джерел
формування етнокультури, можна дійти висновку про обов’язкове
осмислення людиною власної етнокультури як категорії просторовочасової. Освоєння простору в етнокультурі пов’язане не стільки з його
фізичною трансформацією, скільки з пошуком значущих сутностей
всередині культури. Кожна етнокультура особливим чином семіотизує
простір, задаючи способи виділення його значимих відношень і норми
їх інтерпретації. Ритуал як система колективних символічних дій,
підпорядкованих усталеним правилам, – одна з форм цієї семіотизації,
яка має як схожість, так і відмінності з іншими формами. Оскільки ж
конкретні значення ритуальних дій можуть бути редуковані, то
найважливішою й найсуворіше дотримуваною стороною ритуалу є не
зміст, а форма. Взяті в аспекті своєї форми ритуальні дії слід розглядати
як значимі переміщення, суміщення і розташування людей і предметів
в семіотизованому просторі.
З цієї точки зору ритуал постає як “семіотичний механізм”, своєрідна
символічна “машина”, що функціонує за суворими правилами. Стани
цієї “машини” доцільно описувати у термінах, які корелюють
із поняттями механіки – за допомогою певної “семіокінематики”, котра
займалася б значимими переміщеннями в ритуальному просторі
та часі, однак цікавилась би ними лише тому, що вони співвіднесені
з певним смислом. При цьому в роботі ритуальної “машини”
виявляється той “істотний взаємозв’язок часових і просторових
відношень”, яку М.М. Бахтін назвав запозиченим із кінематики
А. Ейнштейна терміном “хронотоп”. Таким чином, в межах
семіокінематики ритуалу можуть бути виділені хроносеміотичний
(часовий) і топосеміотичний (просторовий) його компоненти. При
цьому просторові носії значень відрізняються від часових своїми
специфічними структурами і функціями.
Ритуальний простір семіотикою тлумачиться як особливий текст,
запис і читання письмового тексту правомірно розглядати як особливі
ритуалі. Однак, якщо правила письма гранично уподібнюють форму
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вираження в письмовому тексті структурі мовленнєвого потоку, лінійно
впорядкованого у часі, односпрямованого і необоротного, – то для
ритуального простору, як правило, значимі всі три виміри простору
та його оборотність.
Для ритуального простору характерні й інші семіотопологічні
властивості. Як і більшість семіотизованих просторів, він неоднорідний,
оскільки різні його ділянки наділяються різними значеннями, так само,
як і особи та предмети, які в ньому переміщуються. Ритуальний простір
анізотропний, оскільки рух в різних його напрямках мають різні смисли
та ціннісні значення. Він також дискретний у тій мірі, в якій зміни значень
людей і предметів під час їх переміщень у ньому відбувається
стрибкоподібно. Простір ритуалу динамічний, оскільки його стани
постійно змінюються, й відповідно, змінюються і значення одних і тих
самих його сегментів, які залежать від моменту часу.
Разом із цим, простір ритуалу семіотизується дещо інакше, ніж інші
простори. Наприклад, він має багато спільного з простором практичних
дій, які також підпорядковані певним правилам. Більше того, ритуал
може бути включений як обов’язків компонент до технологічного
процесу – мисливський, землеробський, гастрономічний, ремісничий
і ін. Однак ритуальні дії відрізняються від технологічних тим, що
безпосередньо не впливають на отримання певного практичного
результату, а залишаються лише низкою символів із більше чи менше
ясними значеннями. Відповідно, простір ритуалу відрізняється від
простору технологічної дії своєю семантикою – тим, що має
символічний характер і здатне репрезентувати інший простір.
Більше того, ритуальний простір можна порівняти з простором
соціальної поведінки, оскільки він також регламентований правилами,
тоді як певні ритуали виконують “соціально-технологічну” функцію.

КОММУНИКАЦИЯ
vs ПСЕВДОКОММУНИКАЦИЯ
Рыжова Л.П. (Москва)
Коммуникация является специфической формой взаимодействия
людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности
и предполагает обмен информацией, взаимное восприятие
общающихся, их взаимодействие и чрезвычайно сложную сеть
отношений полного или частичного понимания между ними. Как
взаимодействие, помещенное в социально-культурные условия
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определенной ситуации, коммуникативный процесс в определённой
степени организован и упорядочен. В обычной, непринуждённой
обстановке участники взаимодействия вольно или невольно,
сознательно или интуитивно, следуют тем или иным правилам
и принципам ведения разговора, которые предопределяет линию
коммуникативного поведения собеседников. Линия поведения каждого
из участников коммуникативного взаимодействия выстраивается как
последовательность целесообразных, с их точки зрения,
коммуникативных (в том числе и речевых) действий для достижения
некоторой неречевой цели и обусловливается совокупностью
их ситуационно релевантных характеристик и когнитивных состояний.
Условием нормально складывающегося успешного общения
является понимание интенционального смысла коммуникативных
действий партнеров. Любое действие, обращенное к другому человеку,
требует реакции с его стороны. Так, вопрос требует ответа, просьба –
либо ее выполнения, либо отказа и т.п. В основе адекватного
взаимодействия лежит принцип координации индивидуальных действий,
или шире – Принцип Кооперации, реализующийся в конверсационных
максимах Количества, Качества, Релевантности (отношения) и Способа
(образа действия). Он рассматривается как условие и тип интеракции
двух или более разумных деятелей, во-первых, принимающих друг друга
во внимание, во-вторых, стремящихся, по крайней мере, к одной общей
цели. Таким образом, эффективность общения возможна лишь при
достижении взаимопонимания между коммуникантами. Она зависит
от того, как собеседники поняли друг друга, как отреагировали на слова
и поведение другого, какими словами и действиями подтвердили
адекватность восприятия информации. Большую роль в регулировании
процесса языкового общения играет Принцип Вежливости.
Вежливость является действенным механизмом диалоговых
взаимодействий, так как коммуниканты выражают уважение к партнеру
с помощью речевых единиц. Следование Принципу Вежливости
накладывает определенные ограничения на поведение коммуникантов,
которые предполагают обязательно учитывать интересы партнера
и считаться с его мнением, желаниями и чувствами, облегчать задачи,
возлагаемые на него в процессе коммуникации. Имея целью добиться
максимальной эффективности речевого взаимодействия, принцип
вежливости представляет собой особую стратегию речевого поведения
по установлению контакта между собеседниками.
Эффективность коммуникации зависит от того, как поняли
собеседники друг друга, как отреагировали на слова и поведение,
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какими действиями подтвердили адекватность восприятия полученной
информации. Нарушение этих условий приводит к непониманию,
к нежеланию воспринимать друг друга, и может стать причиной
неудовлетворенности, обиды, нежелательных конфликтов и т.п. И в этом
случае можно говорить о коммуникативных сбоях, коммуникативных
неудачах.
Коммуникация, в которой отсутствует общий коммуникативный
смысл, взаимопонимание и речевое взаимодействие коммуникантов, в
ходе которой не реализованы коммуникативные намерения собеседников
в результате нарушения правил и принципов ведения разговора и
искажения линии коммуникативного поведения, предписываемой
ситуацией, может быть определена как ложная коммуникация или
псевдокоммуникация. Примеры псевдокоммуникативного общения
представлены в рассказах В.М. Шукшина, в пьесах С. Беккета.

ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОНЦЕПТА ВРЕМЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ
Рябенькая И.В. (Харьков)
Англоязычный песенный дискурс, являющийся феноменом
англоязычной культуры [4, с. 7], является также объектом
лингвистических исследований [4; 5]. Трудность изучения песенных
текстов состоит в том, что они представляют собой сложное единство
музыкального и вербального компонентов [4, с. 3].
Время в песенном дискурсе формируется на базе поэтических
представлений о нем в виде когнитивных структур, одной из которых
является концепт. Релевантным для нашего исследования является
лингвокультурологический подход [2], объектом которого является
концепт культуры, характеризуемый образной, понятийной и
ценностной составляющими. Концепт ВРЕМЯ, рассматриваемый
в работе, вербализуется в англоязычном песенном дискурсе лексемой
time [1]. Время играет особую роль в песенном дискурсе, т.к., помимо
семантической, является еще и структурообразующей категорией:
известно, что одним из определений лексемы time является “ритм” [7].
В нашей работе рассматривается ценностный компонент концепта
ВРЕМЯ, а именно мелиоративная (положительная) и пейоративная
(отрицательная) аксиологические составляющие. Мелиоративная
и пейоративная оценки рассматриваются как противоположные
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относительно некой нулевой, выступающей точкой отсчета в процессе
оценочной квалификации объекта [3, с. 3].
Материалом исследования являются 300 примеров песенных текстов
Э. Пресли.
ВРЕМЯ в таких текстах выступает, например, как ДВИЖУЩИЙСЯ
ОБЪЕКТ: It’s been so long now and it seems that / It was only yesterday /
Mmm, ain’t it funny how time slips away / How’s your new love, / I hope
that he’s doin’ fine (E. Presley). Герой дает негативную оценку
рассматриваемому концепту, поскольку у его любимого человека
появился новый возлюбленный. Пейоративная аксиологическая
окрашенность этой ситуации достигается фразой ain’t it funny how.
Время истекает, заканчивается, и уход времени связан с негативностью
его восприятия [6], т.к. ассоциируется с уходом любви.
В песенных произведениях Э. Пресли вербальные средства
реализации оценочного компонента концепта ВРЕМЯ в виде
метафорических сочетаний с лексемой time содержат различные
мелиоративные маркеры: near, so much, still, wonderful, best, big, good.
Пейоративными маркерами концепта ВРЕМЯ являются: ain’t it funny
how, too, old, blue, never, stood still, apart, long lonely, so slowly.
Литература
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2009. 6. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени / К. Г. Юнг. – М.,
1993. – С. 90–110. 7. The Longman Dictionary of Contemporary English
Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.ldoceonline.com/dictionary/time_1
Источники иллюстративного материала
Lyrics: Elvis Presley [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
lyrics.rockmagic.net/
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ІНТЕРАКТИВНИЙ КОНСПЕКТ ЯК МІКРОЖАНР
АМЕРИКАНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЛЕКЦІЇ
Рябих Л.М. (Харків)
Вивчення лекції як жанру американського академічного дискурсу
виявило, що лекція є макрожанром, оскільки складається не лише
з елементів, але й з мікрожанрів. Зокрема, підчас лекції може відбуватися
презентація та використовуватись хендаут (мікрожанри презентації та
хендауту). Також викладачі можуть вести інтерактивний конспект (class
notes), що є продуктом такого технічного засобу навчання як
графопроектор та належить до мікрожанрів, які охоплює лекція.
В процесі проведення аналізу лекцій було засвідчено, що
інтерактивний конспект використовується, зазвичай, на лекціях з фізичних
та біологічних дисциплін, де для пояснення матеріалу у великій кількості
використовуються формули, графіки тощо. Графопроектор (інші
назви – кодоскоп, оверхед-проектор), за допомогою якого створюється
інтерактивний конспект, являє собою прилад, призначений для проекції
інформації, що нанесена на спеціальну прозору плівку за допомогою
комп’ютера, копіювального апарату або вручну спеціальними
фломастерами [2]. По своїм функціям графопроектор збігається
з використанням аудиторної дошки, яка також використовується,
особливо, коли треба експонувати записи впродовж довшого часу [1].
Але порівняно зі звичайною дошкою, цей технічний засіб має низку
переваг, а саме: викладач може завжди стояти чи сидіти обличчям
до студентів, залишатись на своєму місці та користуватись стаціонарним
мікрофоном, оперативно надавати зображення [1].
З цієї причини викладачі Єльського університету, лекції яких
використано як матеріал нашого дослідження, іноді вдаються до
використання графопроектора.
За його допомогою й виникає такий сучасний мікрожанр
академічного дискурсу як інтерактивний конспект.
Основними комунікативними завданнями інтерактивного конспекту
є: (1) сприяти успішній рецепції усного мовлення викладача через
надання візуальної вербальної (писемне мовлення) та невербальної
(формули, графіки, рисунки) підтримки; (2) висвітлити ключові
положення лекції; (3) поінформувати студентів про основний зміст
і структуру лекційного курсу або конкретної лекції; (4) допомогти
студентам організувати самостійну роботу.
Для вирішення цих завдань викладач включає до інтерактивного
конспекту інформацію про характер курсу лекцій (Not a survey course –
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3 topics in depth), його цільову аудиторію (preference for fresh/soph),
необхідний рівень підготовки (high school algebra/geometry), відмінність
курсу від подібних (ASTR 120 has similar level, but better for math/science
phobic). Основна частина інтерактивного конспекту припадає
на візуалізацію ключових змістових положень, здійснювану графічно
та вербально. До того ж, викладач може записувати й інструкції щодо
аудиторної та позааудиторної роботи студентів (стосовно відвідування
занять, виконання домашніх завдань тощо). Таким чином,
в інтерактивному конспекті реалізуються обидві макротеми, властиві
жанру лекції –“наукова дисципліна” та “організація роботи”.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що студент, який самостійно
конспектує лекцію, має власні уявлення щодо того, що є у лекції
головним й складає свій конспект у відповідності до цього. Конспект
власне викладача, на наш погляд, є цінним з точки зору виокремлення
ключових питань та їх графічної ілюстрації саме з позиції викладача,
а до недоліків використання інтерактивного конспекту можна лише
віднести труднощі, пов’язані з розбором не завжди зрозумілого почерку
викладача.
Література
1. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства : [монография] /
Т.В. Габай. – М. : МГУ, 1988. – 256 с. 2. Что такое графопроектор?
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sites.google com/site/
grafoprektor/cto-takoe-grafoproektor

КОМИЧЕСКАЯ СТИЛИЗАЦИЯ
КАК ЧАСТНЫЙ ИМИТАЦИОННЫЙ ПРИЕМ
ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ПАРОДИЙНОМ ТЕКСТЕ
Савченко Н.Н. (Харьков)
Оценка пародии предстает в виде комического подражания образцу.
Под комическим подразумеваются как естественные события,
объекты и возникающие между ними отношения, так и определенный
вид творчества, суть которого сводится к сознательному
конструированию некой системы явлений или понятий, а также системы
слов с целью вызывать эффект комического.
Обладая всеми признаками смешного, комическое обладает еще
каким-то дополнительным признаком. Это признак общественной
значимости. Комическое – это общественно значимое смешное.
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Пародия связана, по преимуществу, с эстетикой комического.
Комическое – это один из дополнительных эстетических смыслов
пародийного текста, форма семантического шума в историкокультурном сознании.
Все виды пародии объединяют три чрезвычайно важных момента:
- двуплановость восприятия (как уже отмечалось, всякая пародия
вторична: должно существовать нечто первичное, самостоятельное для
того, чтобы могло осуществляться подражание ему);
- имитационность (использование различных приёмов имитации,
например, стилизации);
- насмешливое, ироническое отношение к имитируемому,
представление текста пародируемого автора в гротескном виде.
Понятие “пародийность” значительно шире понятия “пародия”.
В основе его лежит передразнивание, утрирующее и представляющее
в смешном виде те или иные черты своего прецедентного текста. Пародия
осмеивает уже не саму действительность, а её изображение
в художественном тексте, причем в тех же формах и теми же средствами,
которыми оно осуществлено.
Значительная часть пародии является комической стилизацией, но
не всякая комическая стилизация является пародией.
Пародия должна быть пародийной стилизацией. Пародия воссоздает
пародируемый язык как существенное целое, обладающее своей
внутренней логикой и раскрывающее неразрывно связь с пародируемым
языком.
Стилизация может быть пародийной и подражательной.
В пародийной стилизации наблюдается полное противопоставление
объекта пародии тексту пародиста.
Стилизация, комически мотивированная, становится пародией.
Разграничения стилизации и пародии обусловлено фактом невязки
планов пародии и гротескным, комическим их воссозданием с
помощью приёмов языковой игры.
Сопоставление двух планов пародии даёт возможность выявить
имитируемые черты.
Одним из конструктивных принципов языковой игры, является
имитационный принцип, заключающийся в воспроизведении эффекта
отклонения от нормы в речевом функционировании лексем, его
пародировании, экспрессивной стилизации особенностей речевого
функционирования лексем в разных сферах языка и речевом поведении
индивидуума.
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Пародия же есть форма имитации, но имитации с целью оценки
имитируемого объекта, выдвижения его характерных особенностей
в гиперболизированном виде.
В качестве основного стилеобразующего фактора для пародии
является имитационный принцип языковой игры, который предполагает
отталкивание от конкретного образца и реализуется в языке как явление
вторичное.
Данный принцип есть связующее звено между различными
принципами языковой игры и имитацией как механизмом создания
пародии.

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВ
В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ
Сазонова Є.О. (Луганськ)
Останнім часом Інтернет викликає дослідницький інтерес із багатьох
причин. Про важливість Глобальної мережі в сучасному житті можна
говорити нескінченно. У сучасних наукових дослідженнях вивчення
такого феномена, як Інтернет, на наш погляд, є більш ніж актуальним.
Про це свідчить, по-перше, масове використання Інтернету сучасною
людиною; по-друге, Глобальна мережа містить велику кількість
значущого матеріалу та стає все більш цікавою, зокрема й для наукових
досліджень з лінгвістики, психології, філософії, соціології тощо.
Інтернет як новий, сучасний (разом з цим і дискусійний) предмет
лінгвістичних досліджень, дає змогу розглядати функціонування мов
в усіх її аспектах. Це зумовлене тим, що Глобальна мережа виконує
різноманітні функції, серед яких найголовнішою є комунікативна. Нами
було досліджено використання в інтернет-просторі української,
англійської та італійської мов.
Українська мова та її існування в Інтернеті потребує ретельного
вивчення не тільки із загальногуманітарних позицій, а й докладного
дослідження в аспекті лінгвокультурології. ,,Статус української мови
значною мірою залежить від глобалізаційних процесів, які відбуваються
в суспільстві, зокрема, через активне впровадження в сучасний побут
українців комп’ютерних технологій, а особливо – Інтернету. Всесвітня
мережа позитивно вплинула на соціум, давши змогу вийти на інший
рівень комунікації, однак водночас було відкрито доступ для
проникнення в україномовне спілкування різних негативних явищ”
[1, с. 8]. Стрімкий розвиток комунікативного середовища в Інтернеті
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породжує нові явища в писемній і усній мові. Відбувається постійне
модифікування сучасної мови, її розвиток та трансформація.
Погоджуємось з С.Г. Чемеркіним у тому, що ,,функціонуванню
української мови в Інтернеті сьогодні приділено мало уваги. Недостатньо
досліджена сама система мови в Інтернеті, неактивно вивчаються
її соціальні різновиди, практично немає наукових праць з вивчення
комунікативного аспекту. Імовірно, причиною цього є те, що Інтернет –
явище з новою, іншою природою. Адже для нового явища варто
визначити параметри, у яких потрібно здійснювати опис, знати його
природу, та й сам дослідник має знати нове явище зсередини” [1, с. 7].
Інша ситуація склалася з англійською мовою, яка посідає перше
місце в Інтернеті. Досліджуючи інтернет-простір, ми відзначили високу
тенденцію використання іноземних лексичних одиниць (у першу чергу,
англізмів), що пояснюємо процесом світової культурної глобалізації,
активізованої останнім часом.
Італійська мова стає більш популярною та модною серед
користувачів Інтернету, але функціонування італійської у віртуальному
просторі, наскільки нам відомо, не було предметом спеціального
лінгвістичного дослідження. Отже, питання залишається відкритим.
В Інтернеті існують спеціальні сайти, що забезпечують інформацією
про використання різних видів веб-технологій та їхню статистику,
наприклад, широко відомі World Wide Web Technology Surveys в останніх
дослідженнях використання мов на веб-сайтах наводять такі цифри:
55,1% – англійська, італійська – 1,8%, українська – 0,1%. Зазначимо,
що серед перерахованих 36 мов перше місце посідає англійська, друге –
німецька мова, третє – російська. Італійська мова посідає дев’яте місце,
українська – тридцять п’яте, на останньому, тридцять шостому, місці –
латвійська мова.
Загалом, можна стверджувати, що лінгвістичні розвідки аналізованих
мов набувають значного смислу, оскільки вивчення та порівняння
слов’янських, германських і романських мов може стати вагомим
і важливим чинником базових висновків та подальших досліджень
у сучасному мовознавстві.
Література
1. Чемеркін С.Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та
внутрішньоструктурні процеси / С.Г. Чемеркін. – К. : Друк. ППВФ,
2009. – 240 с.
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МЕТАФОРА
ЯК ЗАСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТУ
З АДРЕСАТОМ
В ТУРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Саляк Ю.М. (Ялта)
Контакт є важливим компонентом комунікації і умовою успішної
реалізації комунікативного наміру мовця. Під контактом в комунікації
розуміється настанова на скорочення комунікативної дистанції,
емоційне налаштування на взаєморозуміння, довіру та взаємний
позитивний настрій [3, с. 306].
Встановлення контакту між комунікантами туристичного дискурсу
здійснюється за наявності декількох умов: 1) наявність якнайменш двох
учасників комунікації, 2) наявність наміру встановити контакт,
3) наявність інформації, яку автор хоче передати адресатові; 4) уява про
адресата, 5) привертання уваги адресата, 6) відправлення запиту на
встановлення контакту.
Привертання уваги та запит на встановлення контакту можуть
реалізовуватись в тексті в різних формах, таких, як звертання, привітання,
запит, вигук, риторичне питання, апеляція до емоційного стану, які
можуть містити емоційнозабарвлену лексику, в тому числі і метафору.
В процесі вживання та інтерпретації метафори відбувається
зближення комунікантів за наступним механізмом: 1) автор підправляє
адресатові своєрідне приховане “запрошення”, 2) адресат витрачає певні
зусилля, щоб прийняти це “запрошення”, 3) ця діяльність призводить
до відчуття спільності [1, с. 72].
Наказовий спосіб дієслова метафоричного вислову залучає адресата
до комунікації і спонукає до відвідування історчної пам’ятки:
Grâce au parcours spectacle des logis royaux, immergez-vous dans
l’histoire civile et militaire de la forteresse et glissez-vous dans la peau
des grands personnages qui ont marqué ces lieux de leur empreinte [1].
Вживання метафори як засобу встановити контакт пов’язане
з припусканням автора по те, що адресат має певні фонові знання,
необхідні для інтерпретації повідомлення. Метафору можна представити
як частину “коду”, яким володіють обидва учасники комунікації. Фонові
знання є джерелом асоціацій, які необхідні для адекватної інтерпретації
повідомлення, що містить метафоричний вислів [1, с. 99].
Відчуття та емоції – важливий компонент комунікативної ситуації,
вони також здатні передавати інформацію реципієнту, встановлюючи
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позитивні відносини та сприяючі позитивному настрою адресата.
Емоційне забарвлення, іронічні конотації, створені метафорою,
сприяють зближенню реципієнта з комунікатором [2, с. 104].
Встановлення контакту через метафору може реалізовуватись через
активізацію мислення адресата мовлення. Так, повідомлення може
починатися з метафори-загадки, яку адресат повинен розгадати,
що додає ефекту новизни, загадковості та сприяє викликанню інтересу
до представленої інформації.
Envie de vous concocter un grand bol d’air, de vert et de savoir? Les
Parcours-découverte, aménagés sur une quarantaine de kilomиtres et
s’étendant sur 7 000 hectares, vous permettront de flâner sur différents
lieux où se sont déroulés les évènements de 52 av. J.-C. [2].
Отже, метафора в туристичному дискурсі виступає як засіб
встановлення контакту з читачем, що створює позитивне емоційне
налаштування, залучає адресата до розмови, активізує уяву і мислення,
та сприяє переконанню адресата в необхідності відвідати туристичний
об’єкт.
Література
1. Агеев С.В. Метафора как фактор прагматики речевого общения : дис.
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ресурс]. – Режим доступу : http://www.forteressechinon.fr/fr/editorial/17/
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ДИНАМИКА ЮМОРА
В ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Самохина В.А. (Харьков)
История английского литературного юмора давно стала предметом
пристальных филологических исследований (напр., Лэстранже “История
английского юмора”; Дж. Бэрк “Английский юмор”, в котором дана
классификация форм английского юмора и остроумия, включая
пародии, лимерики, эпиграммы, практические шутки, игру слов,
сардонический юмор; Л. Казамян “Развитие английского юмора”).
История английской литературы свидетельствует о том, что почти
все крупные английские писатели и поэты, так или иначе, имели дело
с юмором. Огромное влияние на английскую литературу и языкознание
оказала теория “гуморов” Б. Джонсона.
В творчестве Шекспира четко прослеживаются два основных
источника его юмора: гуманистическая традиция куртуазного диалога
и обращение к образам и мифам античной древности. Это юмор,
высоко интеллектуальный, где остроумие основывается на культуре
и знании. У Шекспира необычайный талант воспроизводить народный
юмор, идущий от склада ума и характера, укоренившийся в оборотах
речи и традиционных типах поведения.
В XVII в. получает признание “комедия остроумия”, широко
использующая барочную эстетику и драматургию “острого ума”. По
мнению Конгрива, юмор – это то, что выражает истинную природу
человека, его подлинный характер. Именно это делает комедию
способной передавать правду в поведении персонажей и высмеивать
пороки, изображая их как то, что чуждо природе человека.
В XVIII веке юмор представлен творчеством Г. Филдинга и Л. Стерна.
Излагая свой взгляд на природу комического, Филдинг отмечал:
“Из распознавания притворства и возникает смешное, – что всегда
поражает читателя неожиданностью и доставляет удовольствие; притом
в большей степени тогда, когда притворство порождено было
не тщеславием, а лицемерием”.
В эпоху “золотого века” английской литературы национальное
остроумие и юмор находят выражение в творчестве Остин, Диккенса,
Смолетта и Теккерея – в романах которых сказалась новая стилистика
иронико-юмористической и сатирической прозы. Их юмор – это юмор
характеров. В статье “О различении остроумного, смешного,
эксцентрического и юмористического” Колридж различает юмор
и остроумие, полагая, что для этого периода гораздо более близок юмор,
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чем словесное остроумие: “Никакая комбинация мыслей, слов или
образов сама по себе не рождает юмора, пока она не окрасится личным
свойством характера человека”.
В конце XIX – начале XX века юмор Англии приобретает сложные
и многообразные формы. Это изысканная интеллектуальная литература
игры слов и нонсенса – типично английский феномен (ср. творчество
Э. Лира, Л. Кэролла и Г.К. Честертона). В литературе XX в. продолжается
традиция безобидного юмора, основанного на сентиментальности.
Наряду с этим типом юмора, в XX веке возникает остросатирическая
литература, передающая ощущение абсурдности мира (например,
романы Ивлина Во), высокоинтеллектуальная сатира (романы Олдоса
Хаксли).
Английская литература имеет глубокие традиции высочайшего
юмора. Английский юмор XXI ст. не ограничивается только
литературой: он проявляется в телевизионных передачах,
юмористических шоу, в играх, в особенности в каламбурах. Издаются
многочисленные сборники анекдотов, пародий, собрания детского,
высокого или “грязного” юмора. Широкую популярность имеют
юмористические журналы “Punch”, “Spectator”.
Большинство исследователей сходятся в том, что в английском юморе
присутствуют два равноправных элемента: юмор как таковой
и остроумие. Остроумие является постоянным спутником юмора
и оба они дополняют друг друга, придают английскому чувству
комического своеобразие и оригинальность, которые отличают его
от других национальных проявлений комического.

ТАМОЖЕННЫЙ ДОКУМЕНТ
КАК ВИД ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА
Светличная А.А. (Днепропетровск)
В современной лингвистике проблемы исследования дискурса
остаются самыми актуальными, так как дискурс является той
интегральной единицей языковой деятельности, которая вмещает в себя
целостность феномена речи и взаимодействие всех её составляющих.
В лингвистике представлены разные варианты типологии дискурса
(В.И. Карасик, А.Д. Белова, Г.М. Яворской, Ф.С. Бацевича).
В.И. Карасик предлагает выделять 2 основных типа дискурса:
персональный и институциональный. “Институциональный дискурс
есть специализированная клишированная разновидность общения
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между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться
в соответствии с нормами данного социума” [1, c. 5]. В.И. Карасик
предлагает следующие типы институционального дискурса:
политический, административный, юридический, военный,
педагогический, медицинский, мистический, деловой, рекламный,
спортивный, научный и массово-информационный. “Любой
институциональный дискурс использует определенную систему
профессионально-ориентированных знаков, или, другими словами,
обладает собственным подъязыком (специальной лексикой,
фразеологией) [2, c. 14].
Дискурс позволяет объединить проекции языка и речи и является
сложившейся (или складывающейся) практикой и традицией общения,
связанной с определённой сферой социальной деятельности.
В научных дискуссиях всё чаще звучит термин “язык для
специальных целей”. Быстрое развитие науки, техники, возрастающий
интерес к проблемам делового общения обуславливает актуальность
данного направления исследования.
Пытаясь упорядочить, классифицировать различные типы текстов
в зависимости от сферы их употребления, необходимо отметить, что
у данной проблемы не может быть абсолютных решений. Язык, который
используют в сфере таможенного дела, имеет определенные
особенности и характеристики. Весь пласт такой лексики адресован не
только к специалистам, а также всем юридическим и физическим лицам,
которые вступают в правовые отношения, регулируемые таможенным
законодательством.
Официально-деловой дискурс как один из видов
институционального общения представляет собой совокупность
письменных текстов официально-делового стиля, имеющих особую
стандартную структуру и определенный набор языковых средств.
Таможенная документация также обладает формой документа,
специфической терминологией, набором стандартов-клише,
точностью, что позволяет нам сделать вывод о принадлежности такого
рода документации к официально-деловому дискурсу.
Литература
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СПЕЦИФІКА
ІСПАНОАМЕРИКАНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
Світлична М.О. (Харків)
Модернізм в іспаномовній Америці почав розвиватись у 80-х роках
ХІХ століття під впливом французьких символістів та парнасців.
Опинившись на специфічному ґрунті, європейські течії та школи
породили нове унікальне явище, яке пізніше отримає назву
“іспаноамериканський модернізм”.
Поняття “модернізм” як літературознавчий термін з’явилось
у Латинській Америці завдяки нікарагуанському поетові Рубену Даріо
(1867–1916), головному ідеологу та найяскравішому представнику цього
руху [1, c. 552]. Вперше він запропонував цей термін в 1888 році в своєму
есе “Література в Центральній Америці”, в якому визначив його головні
риси: культ суверенної краси, свободи, творчої індивідуальності,
преціозність, “дисгармонійне різноманіття”, відсутність системи,
нестабільність, суперечність, міфологізм, сенсуалізм, космополітизм
[1, c. 554].
Установка на суверенність мистецтва та індивідуальність зумовила
ту особливу увагу, яка приділялась формі, образу, слову, і в той же час
породжувала екстравагантність самовираження. Сформувалась нова
жанрова система. У співвідношенні видів творчості переважне місце
в літературі кінця
XIX – початку XX ст. належить поезії, яка втрачає свій епічний
характер, в ній переважають малі ліричні форми. Для прози
іспаноамеріканського модернізму типові такі жанри, як оповідання, есе,
мемуарні оповідання, хроніка подорожей; стилістично вона зближується
з поезією: естетизація, орнаменталізм, ритмізація фрази [2, c. 102].
Іспаноамериканський модернізм розвивався в країнах, які відносно
недавно вибороли незалежність, тому для нього характерне
протистояння расистським, фаталістичним концепціям, що
стверджують “неповноцінність” континенту метисів.
Латиноамериканській літературі трапилась нагода заявити про себе
і вона вперше опинилась у центрі світової уваги. Експерименти з новими
течіями та напрямами, переосмисленими на латиноамериканському
ґрунті, допомагали виявити “своє у чужому” [1, c. 555] та
самовизначитись у мистецькому та духовному плані. Тоді як у Європі
модернізм стане трохи згодом відповіддю на кризисний стан суспільства
та буде орієнтований на пошук нових форм для вираження кризового
світосприйняття, іспаноамериканський модернізм у Латинській
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Америці став пошуком себе, будівельним матеріалом для створення
картини світу: “латиноамериканці знаходять себе у відкритті
множинності і варіативності культурних світів і у вічній актуальності
архаїки” [3, c. 12].
В рамках іспаноамеріканського модернізму самостверджується
латиноамериканський тип художньої свідомості як свідомості
синтетичної за своєю природою, яка засвоює і переробляє багатства
світової культури; визначаються найважливіші межі мовної і стильової
своєрідності іспаноамериканської літератури, що тепер і сама здатна
вплинути на “материнську” іспанську літературну культуру [2, c. 118].
Модернізм послужив поштовхом до бурхливого розвитку
літератури континенту. Головними фігурами іспаноамериканського
модернізму стали поети, письменники та есеїсти: нікарагуанець Р. Даріо,
аргентинець Л. Лугонес, мексиканець А. Нерво, уругваєць Х. Еррераі-Рейсиг, болівієць Р. Хаймес Фрейре, колумбієць Г. Валенсія та ін.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. ЯЗЫК
Семёнкина И.А. (Харьков)
До 60 годов прошлого века знание иностранных языков оставалось
главным образом привилегией образованных, богатых людей и
представителей некоторых профессий, однако сегодня это часть
повседневной жизни большинства. Владение ИЯ обеспечивает доступ
к информационным ресурсам, необходимо для поездок, работы,
обучения и т.д.
Общество и его члены пришли к осознанию того, что в условиях
глобализации, когда возможности получения информации и развития
контактов возрастают в геометрической прогрессии, вопрос
заключается не в том, изучать ли ИЯ, но, сколько языков изучать, каких,
и как это сделать наиболее эффективно.
Хотя английский язык сохраняет позиции лидера, он уже не является
единственным языком интернета; версии программного обеспечения,
разрабатываемого ведущими американскими корпорациями доступны
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на разных языках; международные медиагиганты (CNN, CBS, MTV)
ориентированы на локализацию; бурный экономический рост
некоторых государств (прежде всего Китая); эмансипация национальных
языков; возникновение и развитие так называемых “new Englishes” –
все эти процессы вызывают вопросы о будущем английского как
глобального языка.
По прогнозам специалистов к 2050 году доминирующее положение
будет занимать мандаринский китайский. Испанский, арабский, хинди/
урду и английский будут использоваться на равных. Наиболее активно
развивающимися языками являются бенгальский, тамильский
и малайский. Интересной тенденцией стало развитие новых гибридных
языков – существуют сотни вариантов английского с характерной
грамматикой и социо-культурным контекстом. Так, например,
Hinglish – смесь хинди и английского, сегодня используется 350
миллионами жителей Индии; Globish (English light) (e.g. du yu no wear
tha lybrari is? (Do you know where the library is?)) служит средством
коммуникации в международном бизнесе для людей, не являющимися
носителями английского языка.
Однако предположение, что рост употребления мандаринского
китайского будет происходить параллельно с экономическим ростом,
может быть ошибочным. Так, несмотря на стремительный
послевоенный рост, в результате которого японская экономика заняла
второе место в мире, японский язык не повысил свой престиж и уровень
влияния в глобальном масштабе. Следует учесть, что иероглифическая
система письма требует нескольких лет упорного изучения даже от
носителей языка, и представляет зачастую непреодолимое препятствие
для иностранцев.
Тем временем в Китае количество изучающих английский язык
неуклонно возрастает. Предприниматель Ли Янг разработал
нетрадиционный метод обучения, названный Crazy English, слоганом
которого стала фраза “Conquer English to Make China Strong”. Автора
метода обвиняют в расизме, но такой энтузиазм к поиску народного
метода изучения ИЯ несомненно является симптомом “английской
лихорадки”: уверенности в том, что изучение английского является
важнейшим навыком для выживания в современном мире.
Несмотря на огромные усилия, затрачиваемые на распространение
британского английского, в реальности английский приобретает все
больше черты местного “колорита”. Соответственно, в то время как
количество мировых языков сокращается, увеличивается количество
вариантов английского.
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ПРАВНИЧА МОВА ТА ПРОБЛЕМИ
ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Сергєєва Г.А. (Харків)
У сучасній мовознавчій науці велика увага приділяється зіставному
вивченню мов, виявленню спільних рис та специфічних національних
особливостей різних мовних картин світу. Найважливішим прикладним
аспектом науково-теоретичних досліджень у сфері зіставної лексикології
є переклад. Очевидним, зокрема, є значення таких досліджень для
вирішення багатьох проблем перекладної термінографії та тісно
пов’язаних із нею проблем теорії та практики галузевого перекладу.
Дослідники вважають, що вирішенню проблеми можливості перекладу
лексичної одиниці однієї мови на іншу мову сприяє порівняння
лексичних систем цих мов за допомогою універсальних за своєю
природою сем як елементів когнітивної свідомості [2, с. 306].
Одним зі складних і водночас, як свідчить аналіз відповідної наукової
літератури, найменш дослідженим питанням галузевого перекладу
є юридичний переклад. Актуальність питань контрастивного аналізу
мов в правничій сфері, а також теоретичних і практичних проблем
перекладу юридичних текстів обумовлена насамперед активним
співробітництвом України з європейським та міжнародним
співтовариством та загальними тенденціями глобалізації сучасного
правового простору. Ці чинники зумовлюють посилення інтересу
до дослідження насамперед проблем англомовної юридичної
термінології, оскільки саме англійська мова є мовою міжнародного
спілкування в усіх вищеназваних сферах.
Зрозуміло, що концептуальні, а отже і мовні картини світу юридичної
науки та практики різних країн мають певні відмінності. Це і обумовлює
мовну специфіку і є причиною суттєвих розбіжностей на рівні
терміносистем різних мов, де поряд зі спільними поняттями і термінами
існують відмінності та концептуальні неузгодженості, незбіг
семантичної структури та обсягу значення термінів, парадигматична
асиметричність та ін., що може бути причиною виникнення
термінологічних труднощів перекладу. Труднощі перекладу виникають
саме в тих сферах, де існують суттєві особливості правових систем.
Саме розбіжності в картині світу англійської і української мов (тобто,
розбіжності у членуванні дійсності за допомогою номінативних
елементів), парадигматичні особливості (полісемія і синонімія),
відсутність у мові перекладу термінологічних відповідників, особливості
термінотворення в англійській та українській мовах, як вважають
96

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

науковці, є головними причинами існування лексичних труднощів
перекладу [1, с. 274]. Контрастивні дослідження дадуть змогу встановити
структурні та семантичні особливості, закономірності творення термінів
у цих мовах та зрештою виявити можливі алгоритми перекладу
юридичних термінів.
Слід зазначити, що переклад тексту певної галузі потребує також
врахування лексичних та структурних особливостей побудови
термінологічних конструкцій, характерних для мови перекладу.
Юридичний переклад вимагає точності, повноти та адекватності
відтворення не лише форми, а й суті (значення) юридичного тексту,
тобто не лише “букви”, але й “духу” юридичного документу. Останнє
передбачає так би мовити перенесення тексту з однієї правової системи
в іншу, передавання сутності поняття, позначеного терміном вихідної
мови, а не механічний переклад його окремих складників.
Ці питання, вважаємо, потребують комплексного системного
аналізу правничих терміносистем англійської та української мов,
узагальнення та опису їх структурно-семантичних та функціональносинтаксичних особливостей, на основі чого можна було би визначити
та науково обґрунтувати прийоми та способи пошуку адекватних
перекладних еквівалентів та встановити загальний алгоритм перекладу
термінологічних конструкцій.
Література
1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.
Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні
проблеми / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 576 с.
2. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология / В.Н. Манакин. – К. :
Знання, 2004. – 326 с.

ПРАГМАТИКА РИТОРИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
В РЕАКТИВНЫХ ДИСКУРСИВНЫХ ХОДАХ
Сидорова М.О. (Харьков)
Доклад посвящен проблеме установления прагматических свойств
реактивных ходов немецкоязычного диалогического дискурса,
содержащих риторические вопросы (далее – РВ). Дискурсивный ход
понимается как последовательность речевых актов, соответствующая
реплике в диалоге и определяющаяся границами говорения одного
коммуниканта [1, с. 113].
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РВ представляют собой вопросительные по форме предложения,
выражающие невопросительный смысл – вопрос, ответ на который не
требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности.
Определить и объяснить функционирование РВ в дискурсе позволяет
речеактовый подход, согласно которому они рассматриваются как
языковая форма, которая используется коммуникантами в ходе
реализации дискурса для выражения различных иллокутивных смыслов.
Чаще всего иллокутивным смыслом, выражающимся при помощи
РВ, считается ассертив – непрямое утверждение. Как показывает анализ
эмпирического материала, РВ в ответных ходах диалогического дискурса
реализуют речевые акты не только ассертивного, но также
экспрессивного, комиссивного и директивного иллокутивного типов.
В ассертивных речевых актах происходит переосмысление
как пропозиции (с отрицательной на положительную или наоборот),
так и иллокуции (с вопросительной на утвердительную). Речевой акт,
реализующийся при помощи РВ, квалифицируется как экспрессивный,
если помимо переосмысления пропозиции имеет место выражение
говорящим эмоций или упрек адресата. Речевой акт упрека
реализуется, если объектным аргументом пропозиции выступает
адресат.
Речевые акты комиссивного типа, реализованные РВ, представляют
собой согласие или отказ на инициальный директив – категорический
или некатегорический. Директивный речевой акт РВ реализует
в реакциях на просьбу. Так, отказ может быть облачен в форму РВ
с несколькими импликатурами.
Импликатуры, которые актуализуются при реализации речевых актов,
выраженных РВ, являются конвенциональными, поскольку конструкция
риторического вопроса представляет собой фразеошаблон, согласно
которому строится вербальная оболочка речевого акта.
Структура РВ является одним из индикаторов имплицитного смысла.
При этом индикаторами выступают и другие лексико-грамматические
средства, входящие в состав РВ: модальные частицы schon, auch, wohl,
bloß, vielleicht, denn, eigentlich, halt, überhaupt, отрицательные,
неопределенно-личные и безличные местоимения, сравнительная
степень прилагательного, модальные глаголы, глаголы в сослагательном
наклонении, конструкции Ist es ein Wunder, dass p?, Wen wundert es,
dass p?, Ist es verwunderlich, dass p?, Kann man sich wundern, dass p?,
Warum / Wozu…Inf? и т.п., осложненные парентезными элементами
Glaubst du…, Meinst du… и т.п., эллиптические формулы Wozu auch?,
Warum (auch / denn) nicht?, Wo / Was (denn) sonst?, Was dann?, Wäre
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das nicht?, Wer weiß?, Was bringt’s?, Wer sagt, dass p?, Was verlangst du
mehr? Was soll’s schon? Ist denn nicht? и т.п.
Таким образом, РВ в реактивных ходах немецкоязычного
диалогического дискурса представляют собой фразеошаблоны
специфической структуры, реализуют речевой акт ассертивного,
экспрессивного, комиссивного или директивного иллокутивного типа
и предполагают передачу соответствующей импликатуры
(информационного ответа, эмоции, упрека, согласия, отказа).
Литература
1. Шевченко І.С. Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу /
І.С. Шевченко // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. –
Харків : Константа, 2005. – С. 105–117.

ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ
ЯК СКЛАДНИК ЗНАНЬ ПРО СВІТ,
ЗАФІКСОВАНИХ У МОВІ
Сімонок В.П. (Харків)
Ступінь концептуальної роз’єднаності і єдності різномовних
семантичних систем (що пояснюється у сучасній філософії і лінгвістиці
гіпотезами “лінгвістичної відносності” і “мовної додатковості”) сприяє
висвітленню міжмовних розбіжностей при номінації тотожних для носіїв
різних мов реалій. Це особливо яскраво проявляється при порівнянні
наївних картин світу різних народів. Українська, англійська, німецька,
французька мови репрезентують специфічні нерозчленовані
концептуально-мовні картини світу, які мають як схожі, так і відмінні
засоби відтворення об’єктивної реальності. Разом з тим, незважаючи
на відмінності національних мовних картин світу, аспект логікопсихологічного мислення людини як такої виступає передумовою
і їх подібності.
Лексико-семантична характеристика іншомовних запозичень дають
підстави вважати, що процес запозичення з європейських мов
в українську розпочався ще на доісторичних етапах суспільного
розвитку. У цьому процесі спостерігається певна хронологічна
послідовність у пріоритетах при запозиченні з тієї чи іншої мови.
Починаючи з ХІV ст., переважають запозичення з німецької мови,
пізніше (ХVІ–ХVІІІ ст.) – з французької, протягом останніх двох століть
зростає лексична експансія з англійської. Перевага певної мови не
означає відсутності в кожен період лексичних надходжень з інших мов.
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Відносна хронологічна послідовність зумовлена поступовим
розширенням зв’язків України з тими чи тими народами. Із посиленням
міжнародних зв’язків, особливо з їх глобалізацією в останні десятиліття,
хронологічна послідовність зникає і відбувається інтернаціоналізація
певної частини лексичного складу мов, при якій окремі слова й ЛСГ
запозичуються з одного джерела в різні мови.
Процеси запозичення лексики відбуваються згідно з дією законів
розвитку мови – універсальних, аналогійних, специфічних.
За універсальними законами, одне слово в своєму семантичному
розвиткові може наслідувати інше слово тієї самої семантичної сфери.
Такий смисловий розвиток семантично подібних одиниць пов’язують
з аналогіями, тобто процесами, коли компоненти однієї лексикосемантичної групи одного професійного кола у різних мовах на основі
певної подібності можуть розвиватися за однаковими семантичними
законами. Специфічні закони виражають особливості функціонування
і розвитку конкретної мови або конкретної її сфери. До них належить
закон нерівномірності розвитку різних складових частин мови.
Найдинамічнішою є лексика, більш стійкою до змін є та її частина,
що називається основним словниковим фондом, менш динамічними
і стійкішими щодо зовнішніх впливів є граматична структура
і фонетичний склад мови.
Особливістю процесу запозичення в українську мову
з європейських мов є тематична й лексико-семантична визначеність
запозичень із різних мов, наприклад, з німецької – назви знарядь
і виробничих процесів, військові терміни, з французької – побутова
лексика, зокрема, елітного побуту, з англійської – морська термінологія,
що призводило до появи нових концептуальних фрагментів у картині
світу українців і потребувало нових назв, які запозичувалися разом
із відповідним явищем. У ХХ ст. були залучені ідеологічні чинники,
що знайшло вияв у понятті престижності мови-донора.

ДИСКУРС ВЕДЕННЯ
ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ
У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
Скарлупіна Ю.А. (Суми)
У роботах сучасних дослідників дискурс визначається як певним
чином систематизоване і впорядковане використання мови, тобто
йдеться про змістовий склад сукупності текстів зі спільною тематикою,
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що сприймається як мовне відображення певної соціокультурної
практики. Межі дискурсу встановлюються, наприклад, відносно періоду
часу, сфери людської діяльності, області знань, типології тексту.
Відповідно, інституційний дискурс являє собою спілкування
в заданих рамках статусно-рольових відносин. Його ознаками
є конститутивність, інституційність, а також ознаки безпосереднього
типу дискурсу. Конститутивні ознаки включають учасників спілкування,
його умови і організацію. Ознаки інституційності, в свою чергу,
фіксують рольові характеристики учасників, типові хронотопи,
символічні дії, трафаретні жанри і мовленнєві кліше. Саме трафаретність
і стандартизованість і відрізняють інституційний дискурс від
персонального.
Серед жанрів офіційно-ділового дискурсу слід зазначити ведення
ділових переговорів, співбесід, нарад, проведення презентацій тощо.
Специфіка офіційно-ділової комунікативної діяльності полягає
в необхідності дотримання певних правил побудови текстів. Даний стиль
характеризується лаконічністю, економним використанням мовних
засобів. Регламентованість стосунків спричинює стандартизованість
мовлення.
Беручи до уваги вищезазначені ознаки ділового дискурсу, необхідно
також звернути увагу як велику кількість англомовних запозичень в
сучасній французькій мові ділового спілкування, так і на той факт, що
великі зусилля докладаються до того, щоб уникнути цих запозичень,
замінюючи їх суто французькими неологізмами. Прикладом може
слугувати виданий у 2012 році Загальною комісією з питань термінології
і словотворення “Vocabulaire del’économie et des finances”.
Література
1. Angenot M. Théorie du discours social. Notions de topographie des discours
et de coupures cognitives / M. Angenot [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://contextes.revues.org/229 2. Шлёпкина М.А. Деловой дискурс
какинституциональноеявление. Роль клише в деловом дискурсе /
М.А. Шлёпкина // Современная филология: материалы междунар. науч.
конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.) – Уфа : Лето, 2011. – С. 222–227.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ
КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ КУЛЬТУРНЕ
ВІДОБРАЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ МОВЛЕННІ
Скритуцька В.С. (Харків)
Китайська мова є однією з небагатьох мов, що зберегли на теперешній
час ієрогліфічну систему письма та пов’язану з нею спеціфичну
фонетичну систему, що характерізується наявністю музичного тона.
Сегментація китайського мовлення на смислові одиниці приводить
до розділення на морфеми. Складова морфема є мінімальною
значущою одиницею мови, далі якої не йде смислове розділення
мовлення. Склад відрізняється чіткою структурою. Послідовність звуків
суворо обмежена, а кожна фонема має як парадигматичні, так
і синтагматичні властивості, тобто здібна займати визначене місце
в складі та сполучуватися з іншими фонемами. Таким чином, кількість
складів китайської мови обмежена. Наявність смислорозрізнювального
тону значно збільшує кількість можливих слогів, але не кожний склад
може вимовлятися з усіма чотирма тонами, що в результаті дає нам
велику кількість омонімів.
Використання омонімів у народних забобонах, прислів’ях та приказках
стало невід’ємною частиною культури Китаю. Найяскравішим прикладом
є віра у “щасливі” та “нещасливі” цифри. В будинках Китаю немає
четвертого поверху, телефонні та автомобільні номери також не повинні
мати у складі четвірку, а все через те, що звучання цифри “чотири” (sì)
ğ Зараз, у час, коли
схоже за звучанням зі словом“смерть” (sı).
спілкування стає все простіше та швидкіше, виникає ціла система
написання цифр замість співзвучних із ними слів. Коли молодий хлопець
пише дівчині повідомлення із набору цифр “520” – це не що інше, як
ğ “2” (èr) співзвучно
ğ співзвучно із “я” (wo),
освідчення, тому що “5” (wu)
ğ Замість прощання у чаті
з “любити” (aì), à “0” (líng) – з “ти” (nı).
можна написати лише “88”, бо слово “вісім” (bā), повторене двічі,
звучить як англійське “Bye-bye”. Ще звучання цифри “вісім” схоже зі
звучанням слова “розбагатіти” (fā). Таким чином, кожен буде
задоволений мати у номері телефону набір з цифр “518 (wuyāobā)”,
š
ğ
бо він позначає “я скоро розбагатію” (woyàofā),
але нікому не
сподобається таке сполучення цифр як “514” (wuyāosì)
– бо це
š
ğ
ğ Задля швидкого спілкування в чаті
значить“я скоро помру” (woyàosı).
також виникає все більше й більше нових скорочень, таких як “687”
ğ “8147” (bāyāosìqī) – “не сердся на мене”
(liùbāqī) – “пробач” (duìbuı),
(búyàoshēngqì) та інші.
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Ще одним цікавим явищем, що породило нові форми слів у
спілкуванні через інтернет є помилки при друкуванні ієрогліфів. При
друкуванні тексту китайською мовою ми, зазвичай, вводимо
транскрипцію слова, не маючи можливості врахувати тони, тому слід
обирати серед великої кількості ієрогліфів, які пропонує нам словник,
оскільки у них однакове звучання. Таким чином, не можливо запобігти
друкарських помилок. Завдяки найпоширенішим помилкам та омонімії
в китайській мові інтернет-сленг поповнюється багатьма виразами.
Наприклад, замість слова “модератор” (版主 banzhu),
š š словник може
видати слово “бамбук” (斑竹 bānzhú). Якщо швидким засобом
набирати слово “не треба” (不要 búyào) можна помилково отримати
š яке й стало заміною цього виразу. Вираз
слово “таблиця” (表 biao),
ğ
“фруктовий соус” (果酱 guojiàng)
стали використовувати в чаті замість
š
“отримати нагороду” (过奖 guòjiang).
Із кожним днем кількість
незвичайних сленгових скорочень та перифраз, що виникають завдяки
поширенню явища омонімії в китайській мові, все зростає.
Література
1. О специфике фонетической системы китайского языка и её влиянии
на образ мышления и формирование языковой картины мира китайцев :
сб. научных статей и тезисов II межвузовской научн.-практ. конф. студентов,
аспирантов и молодых учёных [“Коммуникативные аспекты языка
и культуры”] (Томск, Томский политехн. ун-т, ин-т языковой коммуникации,
2002 г.). – Томск : Издательство Томского политехнического ун-та, 2002. –
С. 374–378. 2. 谐音构词研究 [Електронний ресурс] / 高慧娟//百度文库 –
2013. – Режим доступу : http://wenku.baidu.com/view/93072ded5ef7ba0d4a
733b92.html

ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СКЛАДНИХ АНГЛІЦИЗМІВ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Слобода Н.В. (Дніпропетровськ)
Лексична система сучасної української мови активно поповнюється
англіцизмами. Серед них фіксуються не лише окремі слова,
а й словосполучення, які у процесі адаптації до системи української
мови нерідко перетворюються в цілісне слово. Як результат виникає
прошарок не кодифікованих мовою слів складної структури,
що потребують спеціального дослідження в різних мовознавчих
103

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

аспектах. Зокрема такі складні слова не мають однозначно прийнятого
написання. Метою розвідки є огляд найбільш поширених на сьогодні
тенденцій написання складних англіцизмів і встановлення критеріїв
їх фіксації, адекватних нормам сучасного правопису.
У мові-донорі такі одиниці є словосполученнями: сервіс центр,
онлайн трансляція, топ клас, копі центр, дизайн студія. Однак
нетиповість зв’язку в подібних запозиченнях зумовлює їх активний
перехід у цілісні слова, що відображається в першу чергу графічно.
Старіші запозичення цього типу вже фіксуються у словниках в написанні
через дефіс, напр., бізнес-план, бізнес-проект, бізнес-центр [2, с. 33–
34]; топ-менеджер [2, с. 248]. За аналогією до вищенаведених мовних
одиниць через дефіс пишуться також деякі з подібних активно вживаних
новоутворених назв, які словниками поки що не фіксуються: бізнесклас, бізнес-ланч, боулінг-клуб, дисконт-центр та ін., а також новотвори
на базі давно запозичених слів (“Спорт-бар”, “Аптека Мед-сервіс”
і подібні). Частково таке написання можна співвіднести з чинними
правописними нормами, зокрема з § 26 п. 2 “Через дефіс пишуться:
1) Складні іменники, утворені з двох іменників без допомоги сполучного
звука, незалежно від того, чи в даному слові відмінюються обидва
іменники, чи тільки другий” [3, с. 39].
Однак такі одиниці частіше утворені не з двох іменників,
а з атрибутивних словосполучень. Так, у складному слові дисконтцентр перша частина мотивується словниковими значеннями
не іменника [див. 2, с. 69], а прикметника дисконтний – “Який стосується
системи знижок в оплаті за товари чи послуги” [2, с. 69]. Тобто,
як слушно зауважує К.Г. Городенська, переважно складні англіцизми
є мішаними абревіатурами (складноскороченими словами) [1, с. 6].
Відповідно до орфографічних норм, усі складноскорочені слова й похідні
від них пишуться разом [3, с. 36]. Показово, що у найбільш давно
запозичених назвах цей процес уже відбувся. Пор. групу слів з першою
частиною бізнес- [2, с. 32–34], зокрема, наприклад, бізнес-леді, з давно
запозиченою лексемою бізнесмен [2, с. 33], яка пишеться разом
відповідно до орфографічних норм української мови.
Отже, аналізовані мовні одиниці в українській мові можна розглядати
як лексеми на проміжному етапі їх засвоєння. Під впливом значного
поширення складних англіцизмів, писаних через дефіс, розхитуються
правописні норми, оскільки новотвори на базі питомих і давно
запозичених слів у мовленнєвій практиці також нерідко записуються
неправильно.
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АКЦЕНТНА СПЕЦИФІКА
МОВЛЕННЄВОГО АКТУ “РІПЛАЙ”
В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ
Смердова В.В. (Горлівка)
Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки орієнтований на розгляд
мовленнєвої діяльності у широкому соціальному контексті,
що виокремлює особистісно-орієнтований характер дискурсу
як суперсистеми. Дослідження соціальної диференціації мови
й взаємодії ситуативного й стратифікаційного параметрів забезпечує
можливість вивчення особливостей мовленнєвої поведінки комунікантів
згідно особистісних соціальних ознак. Саме тому важливим напрямком
соціолінгвістичних досліджень є виявлення гендерних розбіжностей
на різних мовних рівнях і, зокрема, фонетичних відмінностей у сфері
вербальних стереотипів поведінки мовців чоловічої та жіночої статі
[3, с. 131].
Інтерв’ю як особливий вид комунікації виокремлює перетинання
інтеракцій зі специфічним комунікативно-прагматичним
навантаженням.
Відмінною рисою дискурсу “інтерв’ю” є унісонний характер блоків
“квеситив-ріплай”, адже вектор інтенції запиту інформації співпадає
з комунікативним наміром дії у відповідь [1, с. 61]. Дискурс “інтерв’ю”
має безконфліктний характер алгоритму вирішення комунікативного
наміру, що підкоряється логічним закономірностям, або максимам
Герберта Пола Грайса, які певним чином маркуються на просодичному
рівні. З огляду на дискурс “інтерв’ю”, логічної значимості набуває
дотримання комунікантами постулату релевантності задля досягнення
бажаного перлокутивного ефекту.
У межах цієї публікації, що є результатом наших спостережень над
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комунікативною стратегією “інтерв’ю”, з урахуванням гендерної
дихотомії – мовців чоловічої (MG) та жіночої (WG) статі, увагу
зосереджено на акцентній специфіці фоносинтагм мовленнєвого акту
“ріплай” (А2).
Матеріалом нашого дослідження слугують англомовні зразки
дискурсу “інтерв’ю”, продуковані мовцями чоловічої (MG) та жіночої
статі (WG). Тривалість експериментального матеріалу становить
47 хвилин. Корпус дослідження представлено носіями британського
варіанту англійської мови.
В результаті перцептивного аналізу було встановлено, що
одноакцентні структури відображають конкретність, скомпресованість
мовленнєвої поведінки.
Двоакцентні структури є наслідком глибинних, складних суджень,
що призводить до більш складної моделі вербалізації задуму мовця
[2, c. 64]. Статистичні підрахунки засвідчують, що порівняно рівномірне
вживання одноацентних структур WG (A2) 45,8% vs MG (A2) 54,2%
можна інтерпретувати як спробу якомога детальнішого,
скомпресованого викладу подій та розгортання образу, вміщену в чітко
регламентовані темпоральні рамки, тоді як розбіжні показники
двоакцентності WG (A2) 27,6% vs MG (A2) 73,4% вказують на тяжіння
мовлення чоловіків до більш глибинних та складних суджень, що
є наслідком збільшення кількості комунікативних центрів висловлення
та акцентної виокремленості семантично вагомих квантів інформації.
Таким чином, наші спостереження над акцентною специфікою
мовленнєвого акту “ріплай” (А2) у гендерному аспекті дають змогу
дійти висновку, що гендерно обумовлені статусно-комунікативні ролі
та акцентні моделі оформлення мовлення комунікантів є вагомим соціокомунікативним фактором просодичного варіювання мовленнєвої
поведінки, що спонукає на подальший пошук особливостей
супрасегментного маркування моделей мовної комунікації.
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НІМЕЦЬКОМОВНІ МАКСИМИ
В КОНТЕКСТІ ПАРЕМІОЛОГІЇ
Смоляна Т.А. (Харків)
Паремії як об’єкт мовознавства є цікавою та недостатньо вивченою
темою.
Паремія – стала фразеологічна одиниця, цілісне речення
дидактичного характеру, мовне кліше, яке за образністю
та афористичністю схоже на крилаті вислови. Фундаментальними
у вивченні вітчизняних та німецьких паремій є праці З. Тарланова,
О. Райхштейна, М. Степанової, які переважно вивчали синтаксичні риси
паремій.
У філологічній літературі сформувалися два основних підходи
до вивченні паремій: фольклорний та лінгвістичний. Предметом
фольклористики у пареміях перш за все є їх логіко-тематичний план,
а також художня форма та зміст. Принципи розмежування народних
та літературних мікротекстів, критерії їх диференціації, основні підходи
до вивчення паремій – найактуальніші питання, що слід розглянути
та класифікувати.
Основною ознакою, яка буде відрізняти літературні афоризми
(крилаті слова, сентенції, максими, велеризми, апофегми, гноми)
від інших паремій, наприклад, від прислів’їв та приказок, є їх фольклорне
походження, при тому, що авторське походження тих чи інших сентенцій
або максим може забуватися у культурі , що часто приводить
до “фольклоризації” відповідних висловлювань [4].
Об’єктом нашого дослідження є максима, загальне правило,
формула, яка омовлює правило поведінки, логічний/правовий закон
або загальне спостереження. Якщо сентенція (афоризм, який має
повчальний, виховний та дидактичний характер, вживається найчастіше
у формі наказового способу), гнома (напущення, повчання у римованій
формі), апофегма (сентенція у дуже стислій формі), велеризм
(особливий різновид висловлювання, який поясняє хто і при яких умовах
озвучив висловлювання), то максима – це основне правило поведінки,
котрим людина керується у своїх вчинках.
Звісно, що максими, як і інші паремії одного разу кимось були
створені, і їх автор, по-перше, спирався на існуючі вже у фольклорі
традиції, кліше, моделі та сталі образи; по-друге, автор зробив
“апробацію” свого висловлювання на відповідність/ невідповідність
загальним традиціям мовленнєвої культури; по-третє, це висловлювання
автора з часом запам’ятовувалося,передавалося та імпровізувалося
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багатьма та сприймалося як “даність”, як те, що називається “народним
знанням”, “культурним досвідом” [2, с. 249]. Що стосується максим,
то існують не лише неавторські, а і максими відомих німецьких авторів,
таких як Й. В. Ґете та К. Ліхтенберг.
Максими (у більшості випадків) мають структурну організацію
речення та відносяться до синтаксичних одиниць.
1. Вони є одним з засобів формування, висловлення та повідомлення
відповідної думки, передачі емоцій та почуттів людини.
2. Максими виконують комунікативну функцію, оскільки вони
є засобами спілкування людей.
3. Максимам властиві такі ознаки речення як смислова, структурна,
граматична та інтонаційна завершеність, синтаксична предикативність.
Іншими найтиповішими ознаками максими є наступні: 1) максима
може існувати без контексту; 2) як референт виступають не окремі
максими, а ситуації; 3) максими мають пряму мотивацію, і не завжди
прив’язані лише до конкретних ситуацій [3, с. 4].
З лінгвістичної точки зори, перспективною є дослідження текстових
характеристик максим (інформативність, завершеність та членування,
когезія, автосемантія, партитурність, проспекція та ретроспекція,
пресупозиція тощо), а також їх когнітивні та прагматичні ознаки.
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Н.Н.Фаттахова. – Казань : РИЦ “Школа”, 2004. – 192 с. 4. Серёгина М.А.
Паремия и план ее выражения: признак структуры [Електронний
ресурс] / М.А. Серёгина. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/

ФЕНОМЕН “СТЕНЫ В ГОЛОВАХ”
И ТРУДНОСТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ
ЖИТЕЛЯМИ “НОВЫХ” И “СТАРЫХ” ЗЕМЕЛЬ ФРГ
Соболева М.Ю. (Харьков)
После фактической ликвидации немецко-немецкой границы её образ
не смог бесследно исчезнуть из лингво-культурной и исторической
памяти немцев. За психологическим барьером, созданным различиями
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в менталитетах жителей Западной и Восточной Германии, в немецком
медиапространстве закрепился термин „Mauer in den Köpfen“, обычно
переводимый на русский язык как “стена в головах” или “стена
в сознании”.
Причины возникновения феномена “стены в головах” следует искать
в послевоенной истории страны.
Будучи разделённой державами-победительницами на два
государства, Германия (“побеждённая нация”) переняла не только
экономические и политические уклады западно- и восточноевропейского миров, но и их ментальные модели и связанные с ними
представления о межличностной коммуникации, её вербальных
и невербальных составляющих [2, с. 4].
После падения Берлинской стены немецко-немецкая коммуникация
прошла три фазы.
Первая фаза – фаза эйфории. В этот период в обществе делался
акцент на культурную и языковую общность немцев.
Вторая фаза – фаза “отрезвления”. Характеризовалась поляризацией
в обществе. Из-за изменений экономических условий многие жители
“новых” земель оказались за бортом социальной жизни. Поскольку
при Воссоединении Западная Германия фактически “поглотила”
Восточную, у жителей “старых” земель сложился комплекс “хозяев”,
а у жителей земель “новых” – комплекс “граждан второго сорта”.
Третья фаза – фаза угасания интереса западных немцев к восточным.
В результате различий в менталитетах и укладах жизни в Восточной
и Западной Германии сложились социальные стереотипы [1, с. 8].
Стереотипизация жителей “старых” и “новых” земель закрепилась
в номенах Wessi и Ossi и их функционировании в немецко-немецкой
коммуникации. Так для характеристики Ossi, стереотипические черты
которого – провинциальность, консерватизм, депрессивность,
любопытство, приспособленчество – обычно используются эмотивнооценочные имена прилагательные „frustriert“, „nörgelnd“, „gestrig“,
„findig“, „listig“; аттрибутивные конструкции „Jammer-Ossi“, „NaziOssi“; имена существительные „Provinzler“, „Zoni“. Стереотипический
Wessi – это карьерист; сноб, мало интересующийся своими восточногерманскими соседями, поэтому для его характеристики используются
эмотивно-оценочные прилагательные „arrogant“, „hochnäsig“,
„ignorant“, „zurückhaltend“; аттрибутивные конструкции
„Besserwessi“, „Wichtig-Wessi“. Также отметим и самоуничижительную
характеристику, которую жители бывшей ГДР дают сами себе: Bürger
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der zweiten Klasse. Подобные характеристики в отношении самих себя
не свойственны их западногерманским соседям.
“Стену в головах” немцам пока что не удалось преодолеть, она создаёт
серьёзные сложности в немецко-немецкой коммуникации и восприятии
восточными и западными немцами друг друга. Однако в последние годы
наметилась тенденция к большему взаимопониманиями между
жителями некогда разделённой Германии.
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ІНТОНАЦІЙНІ МОДЕЛІ
ВИСЛОВЛЕНЬ ВІДМОВИ,
АКТУАЛІЗОВАНИХ ІЗ СЕРЕДНІМ
ЕМОЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ
Сокирська О.С. (Київ)
Результати досліджень представників вітчизняної експериментальнофонетичної школи А.А. Калити переконливо свідчать про те,
що провідними чинником, який впливає на просодичне оформлення
англійського діалогічного мовлення, є енергетична взаємодія емоцій
і прагматики у психічній сфері мовця.
Тому метою нашої роботи і стало експериментальне встановлення
закономірностей просодичного оформлення англомовних висловлень
відмови, актуалізованих на середньому рівні емоційно-прагматичного
потенціалу мовцями різних соціокультурних статусів.
Для структурування опису результатів виконуваного дослідження
експериментальний масив висловлень було систематизовано відповідно
до обґрунтованих і узагальненими нами [2, с. 214–222] чотирьох класів
причин відмови: “не хочу”, “можу, але не хочу”, “хочу, але не можу”
та “не можу”. Крім того, у процесі виконання аудитивного аналізу
варіативність просодичної організації висловлень відмови
співвідносилася з ситуацією спілкування (формальна або неформальна),
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соціокультурним статусом мовця (високий, середній, низький)
та характером вираження відмови (експліцитний або імпліцитний).
Проведений нами аудитивний аналіз 150 англомовних висловлень
відмови, актуалізованих в контексті творів англійської художньої
літератури і кваліфікованих за критерієм Калити-Тараненко [1, с. 476–
484] як висловлення з середнім рівнем емоційно-прагматичного
потенціалу, показав, що кожен з чотирьох класів зазначених висловлень
характеризується специфічними закономірностями взаємодії
просодичних засобів.
За результатами дослідження встановлено, що інтонаційне
оформлення висловлень відмови, причиною якою є “не можу”,
виконують відносно лексико-граматичних засобів підсилювальну
функцію, підкреслюючи однозначність відмови. Це досягається
за рахунок середньо-підвищеного тонального рівня початку репліки
відмови, актуалізації середньо-підвищеного спадного ядерного тону
з середньою швидкістю зміни напрямку його руху, однаковою
промінантністю наголошених складів, помірними темпом і гучністю.
До типових ознак інтонаційної організації висловлень відмови
з причиною “хочу, але не можу” належать, у першу чергу, тембральне
забарвлення голосу мовця, помірний темп, модифікації гучності,
високий спадний ядерний тон розширеного діапазону та розширений
діапазон усієї репліки, реалізуючи таким чином причину відмови –
хотів би допомогти, але не можу.
Інтонаційне оформлення висловлень відмови класу “не хочу”
вирізняється наявністю риторичних запитань, актуалізованих із
середньо-пониженим висхідним тоном, глузливим тембром, помірним
темпом і гучністю, висхідно-низхідно-висхідним мелодійним контуром,
які свідчать, з одного боку, про стриманість мовця, з іншого – його
небажання давати позитивну відповідь.
Характерним інтонаційним оформленням відмови, віднесеної
до класу причин “можу, але не хочу”, є актуалізація ковзної
шкали, висхідно-низхідного ядерного тону, стакатоподібного ритму
та поступового розширення тонального діапазону від звуженого
до широкого.
Проведене дослідження дає підстави констатувати, що виявлені
закономірності взаємодії просодичних засобів у вираженні відмови
є типовими для розглянутих класів, а їхня варіативність зумовлена
відповідними змінами емоційного стану мовця та його приналежністю
до певного соціокультурного прошарку суспільства. Встановлено
також, що середні показники інтонаційних параметрів або їхні
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модифікації в межах середньої зони можна вважати маркерами
актуалізації висловлювання відмови на середньому рівні емоційнопрагматичного потенціалу.
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КОНТЕКСТ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА
КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
Соколова І.В. (Суми)
Сучасне суспільство висуває нові вимоги до вивчення процесу
комунікації, що спричиняє зміщення дослідницьких акцентів
з міжособистісної комунікації на масову та міжкультурну комунікації,
з функціональних ознак об’єктів дослідження на їх системно-діяльністні
характеристики, все більше заглиблюючись у дослідження ролі та місця
індивідуума у процесі комунікації
Мовна комунікація є складною інформаційно-знаковою системою,
у якій взаємодіють індивідуальні, національні, інтернаціональні мовні
компоненти. В більш широкому сенсі комунікація визначається як обмін
значеннями або інформацією між індивідами засобами спільної системи
символів або коду.
Сучасне мовознавство визначає мовну (вербальну) комунікацію
як створення, обмін та інтерпретація повідомлень комунікантами
за допомогою мови як коду та позамовних кодів із метою досягнення
змін у поведінці чи свідомості адресата, необхідних для спільної
діяльності. Комунікативний процес, в свою чергу, визначається як форма
об’єктивації вербальної комунікації, за якої комуніканти вступають
у вербальний контакт засобами мовного та позамовних кодів з приводу
референта, продукуючи та інтерпретуючи дискурс згідно
з комунікативними інтенціями та з урахуванням контексту,
використовуючи певні комунікативні стратегії і тактики для досягнення
комунікативних цілей [2, с. 31].
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Отже, комунікативний процес як складний соціолінгвістичний
комплекс утворюють: 1) комуніканти; 2) вербальний контакт;
3) вербальний код, організований у формі повідомлення з урахуванням
контексту; 4) комунікативні стратегії й тактики; 5) невербальні коди.
Важливим елементом комунікативного процесу е контекст
комунікації. Контекст єокремим елементом мовного аспекту дискурсу,
який трактується як “мисленнєво-комунікативна діяльність, що
є сукупністю процесу та результату та включає екстарлінгвальний і суто
лінгвальний процеси” [3, с. 70]. У нашому дослідження використовується
поняття прагматичного контексту, яке услід за Т.А. Ван Дейком
трактується як теоретична і когнітивна абстракція різноманітних ситуацій
(фізико-біологічних, психологічних, соціальних, особистісних і т.і.),
що має вплив на реалізацію ілокутивної сили висловлення [1, с. 19].
Прагматичний контекст – це специфічні умови, що оточують
мовленнєву ситуацію, і які можуть вплинути на процес реалізації
мовленнєвого акту як позитивно, так і негативно. До елементів
прагматичного контексту ми відносимо: 1) інтелектуальний рівень
адресата; 2) психологічний стан адресата; 3) умови фактичного існування
дискурсу; 4) кількісно-якісні характеристики існуючих перешкод.
В процесі дослідження дискурсів масової комунікації, а саме
рекламного дискурсу, важливими елементами контексту комунікації
виступають умови фактичного існування дискурсу. Слід враховувати,
чи надрукований рекламний текст у каталозі поруч з іншими
рекламними текстами, на окремій сторінці, на рекламній дошці / плакаті
/ стенді, звучить по радіо, існує у вигляді телевізійного рекламного
ролику і т.і. Серед кількісно-якісний характеристик перешкод для аналізу
рекламного дискурсу важливе значення мають брак часу, неуважність,
іншомовна реклама і т.і.
Прагматичний контекст має бути врахований у процесі створення
рекламного тексту. Продуцент, на відміну від реципієнта, завжди має
змогу вибирати контекст комунікації та контролювати
метакомунікативні процеси з метою досягнення максимального
прагматичного ефекту реклами.
Література
1. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк; пер.
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ
КОМУНІКАЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНФРОНТАЦІЙНИХ НАМІРІВ У СУЧАСНОМУ
АНГЛОМОВНОМУ РОДИННОМУ ДИСКУРСІ
Солощук Л.В. (Харків)
Вибір конфронтаційно спрямованого родинного дискурсу
як об’єкта дослідження не є випадковим і може бути поясненим
споконвічним інтересом як до вирішення конфлікту поколінь, так
і до вирішення шлюбних проблем, що становить предмет вивчення
для багатьох наукових дисциплін: психології, педагогіки, соціології
і, власне, конфліктології.
Визначальними особливостями конфліктно спрямованого
родинного дискурсу стають суперечності, що виявляються
в аксіологічному дисонансі, у зіткненні світоглядних позицій членів
родини та їхніх уявлень про життєві цінності.Розбіжності в ціннісних
категоріях є приводом до виникнення конфліктних ситуацій.
Аксіологічний дисонанс зумовлює тематичний репертуар
досліджуваного типу дискурсу, тобто набір тем, які порушують
учасники конфлікту і з приводу яких виникають суперечки.
Загальна стратегія конфліктності в конфліктно спрямованому
родинному дискурсі зумовлює вибір відповідних вербальних
і невербальних засобів спілкування й застосування тактик відповідного
комунікативного наповнення, використання яких надає спілкуванню
некооперативного характеру і трансформує його в суперечку або сварку.
До основних дискурсотвірних компонентів конфліктно
спрямованого родинного дискурсу відносимокатегорію заперечності
й категорію модальності. Семантика негативності дозволяє реалізувати
протиставлення, суперечність думок.Категорія модальності надає
конфліктно спрямованому родинному дискурсу характеру
категоричності, спонукання, наказовості. Універсальність, життєва
значущість і когнітивна складність цих категорійведуть до необхідності
пошуку і визначення оптимальних засобів їх вираження, до яких можна
віднести й невербальні компоненти комунікації [2].
Протистояння у родинному конфлікті з метоюдоведення своєї
правоти змушує учасників конфлікту, особливо на його початку,
аргументувати свою позицію.Під час спонтанного спілкуванняелементи
невербальної комунікації мають більшу дієвість у вираженні погрози,
наказу, спонукання, вказівок [1]. З наростанням конфліктності вербальне
спонукання поволі поступається місцем невербальному, тобто
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екстремальність ситуації, підвищена емоційність зумовлюють перехід
до мови жестів і далі до використання інших компонентів невербальної
комунікації.
Арсенал невербальних засобів, що використовується для реалізації
конфронтаційних намірів у родинному дискурсі, залежить від статуснорольових, гендерних та вікових конфігурацій комунікантів. На кінцевій
стадії конфлікт у родинно-побутовій сфері може розвиватися за різними
сценаріями: або відбувається його закріплення, або один з учасників
(а іноді й обидва) змінюють стратегічну спрямованість діалогу, вдаючись
до “примирливо спрямованих” тактик спілкування, які у першу чергу
реалізуються на невербальному рівні, сигналізуючи співрозмовнику
про подальші наміри опонента та створюючи підгрунтя до відкритого
вербального примирення.
Перспективність цього напряму досліджень полягає у подальшому
вивченні взаємодії вербальних та невербальних компонентів у різних
типах конфліктно спрямованого особистісного дискурсу.
Література
1. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации : монографія / Алла
Дмитриевна Белова. – К. : Изд-во Киев. нац. ун-та имени Тараса Шевченко,
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ЕКСПЛІКАТИВНА ФУНКЦІЯ ДОДАВАННЬ
У ПРОЦЕСІ МІЖМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Cопилюк Н.М. (Чернівці)
На нинішньому етапі розвитку людського суспільства, етапі
глобалізації, інтеграції та інтенсифікації контактів між людьми, народами
й цивілізаціями, особливого значення й, відповідно, масштабів набуває
перекладацька діяльність. Переклад у сучасному світі виступає
важливим засобом спілкування між індивідами, які розмовляють
різними мовами й належать до різного лінгвокультурного ареалу.
У зв’язку з цим, перед перекладачем постає не просте завдання –
встановлення взаєморозуміння між учасниками такої міжмовної
та міжкультурної комунікації із урахуванням відмінностей їх фонових
знань. Саме тому, для забезпечення відповідного прагматичного ефекту
обсяг передаваної інформації при перекладі часто збільшується.
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Збільшення обсягу інформації, важливої для адекватного сприйняття
першотвору, досягається за допомогою адаптивної стратегії додавання
необхідних для розуміння вихідного повідомлення пояснювальних
елементів. Під поняттям „додавання” розуміють появу в цільовому тексті
слів і словосполучень, які формально не виражені у вихідному тексті
[1, с. 221]. Додаткові уточнювальні елементи, що переводять частину
імпліцитного смислу оригінальної мовної одиниці у вербальний
контекст друготвору, виконують денотативну функцію й забезпечують
експліцитність висловлювання. Появу в перекладі таких інформативних
одиниць часто спостерігаємо при відтворенні ономастичних реалій:
…laquelle n’est autre que le
…як баня церкви святого
dôme de Saint-Augustin [3, с. 85];
Августина [2, с. 55];
… quand nous étions encore
…а ми все ще сиділи над
assis devant les assiettes des Mille тарілками зі сценами „Тисячі й
et une Nuits [3, с. 89];
одної ночі” [2, c. 59];
... car s’il y a à Saint-Hilaire
…у храмі святого Іларія є на
des parties qui méritent d’être
що подивитися [2, c. 85];
visitées [3, с. 118];
… le nombre singulier des
…чималій кількості випитих
bouteilles d’eau de Vichi
тіткою пляшок мінеральної води
consommées [3, с. 121];
віші [2, c. 89];
… comme elle disait avoir
… коли вона висловила
envie d’assister à la saison de
бажання побувати на
Bayreuth [3, с. 293];
театральному сезоні в
Байрейті [2, c. 248];
… comme une apparition de
… що ніби зійшла з картини
Gustave Moreau [3, с. 264];
Гюстава Моро [2, c. 221];
… il était persuadé qu’une
… він міг би битися об заклад,
Toilette de Diane [3, с. 339];
що полотно „Туалет Діани”
[2, с. 292];
Як видно із наведених прикладів, додавання окремих елементів
у цільовому тексті забезпечує більшу експліцитність, зрозумілість
висловлювання й створює необхідні умови для тотожності реакцій
читачів оригіналу та перекладу.
Література
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод : Вопросы общей и частной теории
перевода / Л.С. Бархударов. – Изд. 3-е. – М. : Изд-во ЛКИ, 2010. – 240 с.
2. Пруст М. У пошуках втраченого часу / М. Пруст ; пер. із фр.
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“DOTHRAKI LANGUAGE” ДЖ.Р.Р. МАРТИНА
НА МАТЕРИАЛЕ САГИ
“A SONG OF ICE AND FIRE”
Старостенко Т.Н. (Харьков)
Одним из наиболее изучаемых аспектов саги Дж.Р.Р. Мартина “Песнь
льда и пламени” является искусственно созданный “Dothraki
Language”. Появление данного языка является продолжением традиций
Дж.Р.Р. Толкиена, поклонником творчества которого несомненно
является автор. При этом если языки Толкиена Квенья, Синдарин
и проч. так и остались “мёртвыми языками”, то дотракийский язык
Мартина не только стал предметом изучения, но и активного общения,
языком блогов среди поклонников произведения.
На данный момент дотракийский язык имеет свой собственный
уникальный фонетический словарь, состоящий из более чем 1800 слов
и сложных грамматических структур. В дотракийском определяется
пять падежей: именительный; родительный; винительный;
творительный; и аблатив. Интересно то, что сам Мартин, не будучи
лингвистом, является автором лишь части окказионализмов. Идеи
Мартина были оформлены в языковую форму Д. Дж. Питерсоном
(Language Creation Society), который при разработке дотракийского
опирался на русский, турецкий, эстонский, инуктитут (крайний север
Канады) и суахили.
Фонетической особенностью дотракийского являются гортанные
звуки, свойственные тюркским языкам, что не случайно. По сюжету
книги дотракин является языком диких кочевников, по своему описанию
во многом напоминающих хазар. В то же время в разработанном языке
немало староанглийских элементов и аллюзий к мифическим
существам. Так, “addrivat” – дотракийское “убивать” состоит из
староанглийской приставки “ad” = “fire”, “funeral pile” и глагола
“adrifan / drafend” = “hunter, defend” or “drive away” [5]. Имя
предводителя дотракийцев, символом которых являлась лошадь,
“Drogo”, вероятно, происходит от OE “draca” = “dragon”.
Примечательно, что в своём романе Мартин соединяет последнюю
представительницу династии Драконов Daenerys Stormborn
и дотракийского вождя путём их брака, что символично: “Древнейшие
китайские изображения дракона очень похожи на изображение
лошади” [1, c. 185]. Кроме того, имя созвучно со старославянским
“дрога” (дорога) и русским “дрожки”, которое семантически связано
с дорогой и путешествием. Имя же будущего сына пары наполовину
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греческое. Первая его часть “Rhae” происходит от греч. Rhea =“flowing”,
что является своего рода призывом: не останавливайся, продолжай род.
Второй элемент “Mhar” – аллюзия к “one of the Great Old Ones who
tried to birth itself into Golarion eons ago. Its birth failed, and the alien
creature was still born” [4]. Мёртвым рождается и Rhae. При этом его
обозначение как “haj” [3, 473] в переводе с венгерского обозначает
“волос”. Известно, что дотракийские воины славились длинными
волосами, отсечение которых было признаком поражения в бою. Также
волос всегда мыслится как часть целого, а в данном случает – как часть
многочисленного кхаласара, племени кочевников.
Таким образом, искусственный язык Мартина и его истоки важны
не только для постижения основных идей саги, но и стал действительным
средством коммуникации определённой группы людей, своеобразным
мартиновским дотракийским слэнгом.
Литература
1. Керлот Х.Э. Словарь символов / Хуан Эдуардо Керлот. – М. : REFLbook, 1994. – 608 с. 2. Littauer R. Словарь Дотракийского языка
[Электронный ресурс] / R. Littauer. – Режим доступа : http://
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Martin. – Falkirt, Stirlingshire : Clays Ltd. – 803 p. 4. Mhar [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://pathfinderwiki.com/wiki/Mhar 5. The
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МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ПРИМУСУ
В УКРАЇНСЬКІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ КУЛЬТУРІ
ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ
Старух В.О. (Харків)
На сьогодні співробітництво військових і цивільних є невід’ємною
частиною суспільних відносин. Через відмінності між названими
субкультурами можуть виникнути непорозуміння, особливо
в дискурсах примусу. Соціальна потреба у встановленні відмінностей
мовного вираження примусу у військовій та цивільній комунікативних
культурах та недостатня вивченість цього питання свідчать про
актуальність обраної теми дослідження.
Ознайомлення з теоретичними джерелами засвідчило, що мовні
аспекти вираження примусу в аспекті зіставлення комунікативних
субкультур військових і цивільних поки що не досліджені.
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Метою нашого дослідження є виявлення особливостей мовного
вираження примусу в українській комунікативній культурі військових
та цивільних.
Л.О. Введенська, Л.Г. Павлова та Є.Ю. Кашаєва зазначали, що
“у відповідності з вимогами комунікативного аспекту культури мови,
носії мови повинні володіти функціональними різновидами мови,
а також орієнтуватися на прагматичні умови спілкування, які суттєво
впливають на оптимальний для певного випадку вибір та організацію
мовних засобів” [1, с. 27]. Отже, якщо спілкування відбувається між
військовим та цивільним, мовне вираження примусу повинно
здійснюватися з урахуванням відмінностей у прагматичних елементах
названих субкультур.
Звернемося до тлумачення поняття примусу. Аналіз наукової
літератури дозволив виявити, що у філософському словнику “примус –
одна з форм регулювання суспільної дисципліни, а також метод впливу
на свідомість і поведінку людей з боку певного класу і держави”
[3, с. 409]. У новому тлумачному словнику української мови
“примус – це натиск з чийогось боку; примушування, принука,
силування, змушування, неволення, зневолення, приневолення, мус”
[2, с. 898]. В останній словниковій дефініції подано не тільки пояснення
сутності примусу, а і його види, що виявляються в різних типах дискурсу
і відрізняються за інтенсивністю і характером мовного впливу.
Спостереження за засобами здійснення примусу дали підстави
розподілити їх на дві підгрупи: дискурсивні та власне мовні, які
в реальному спілкуванні є неподільними і можуть бути відокремленими
лише в науковій абстракції з метою аналізу. До дискурсивних ми віднесли
використання комунікативних стратегій і тактик, а також силу голосу,
інтонацію, тон розмови. Власне мовними засобами вважаємо арсенал
мовних одиниць, когнітивно-семантичні ознаки яких несуть інформацію
про примус, а також стилістичні засоби та граматичні структури із такою
ж семантикою.
Виявлено, що спільним у засобах примусу двох різних субкультур
є орієнтування на конвенційні норми спілкування, зафіксовані для
військових у статутах, а для цивільних – у національно прийнятих правилах
поведінки та формулах мовного етикету. Відмінності охоплюють не
тільки комплекс дискурсивних і власне мовних засобів, а й варіювання
самих форм примусу. Встановлено ознаки комунікативних субкультур
військових і цивільних, що зумовлюють розбіжності у мовному
вираженні примусу.
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Перспективу дослідження вбачаємо в обґрунтуванні комунікативних
стратегій гармонізації стосунків між представниками аналізованих
субкультур у дискурсах примусу.
Література
1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие
для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Катаева; 12 изд. –
Ростов н/Д : Феникс, 2005. – С. 27. 2. Новий тлумачний словник української
мови / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. – 2-ий том. – К. : АКОНІТ,
2006. – С. 898. 3. Філософський словник / [за ред. В.І. Шинкарука]. – К. :
Головна редакція УРЕ, 1973. – С. 409.

МОНОСЕМІЯ ПРИЙМЕННИКІВ
У КОНТЕКСТІ ПОШУКУ
ЇХ ІНВАРІАНТНОГО ЗНАЧЕННЯ
Стефурак О.В. (Чернівці)
Загальноприйняте у когнітивній лінгвістиці положення про наявність
значення у будь-якої мовної одиниці також стосується й закритих
граматичних класів до яких належать прийменники. Одним із актуальних
підходів до розв’язання проблеми семантики прийменників є намагання
знайти інваріантне значення, наявне в усіх вживаннях мовної одиниці.
Концепція інваріантного значення прийменника змінюється залежно
від позиції науковця. Отже мета пропонованої розвідки – проаналізувати
мовознавчі концепції, зосереджені на пошуку інваріантного значення
цих мовних одиниць.
Теоретики сучасного мовознавства пропонують різні
концептуальні підходи до пошуку інваріантних значень мовних одиниць.
Серед найбільш відомих є: топологічний інваріант (В. Флажель) [1],
ідеальне значення (А. Герсковіц) [2], мотив (П. Кадіо та І.-М. Вісеті) [3].
У працях В. Флажель та А. Герсковіц пошук інваріантного значення
прийменника зосереджений у просторовому домені, відповідно,
інваріантним значенням прийменника визнається певний топологічний
інваріант, або геометричний ідеал. Зокрема А. Герсковіц співвідносить
ідеальне значення прийменника з певним геометричним ідеалом, який
лежить в його основі. Геометричний ідеал є вираженням найпростіших
просторових понять (Евклідова геометрія), таких, як точка, лінія,
поверхня, або певних просторових відношень (інклюзія, контакт тощо).
Всі інші функціональні варіанти просторового прийменника
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є відхиленнями від ідеального значення та зумовлені певними
прагматичними інференціями [2].
В інших працях поняття інваріантне значення розповсюджується як
на конкретні (просторові), так і на абстрактні значення прийменників.
Французькі мовознавці П. Кадіо та І.-М. Віссеті [3] розглядають
процес представлення мовних значень як побудову семантичних форм,
що відбувається за умови єдності перцепції, дії та вираження.
Відкинувши тезу про первинність просторових значень слів, автори
намагаються встановити певний мотив, який, на їхню думку, лежить
в основі всіх вживань прийменників. Мотиви, за визначенням П. Кадіо,
– це „необхідні граматичні значення, що систематично та неодмінно
з’являються та опрацьовуються у кожному випадку вживання
прийменника” [3, с. 11]. Мотиви не стабільні та уточнюються у процесі
профілювання, який сприяє виникненню різноманітних лексичних
профілів (вживань) слова. Можливість використання поняття „мотив”
у дослідженні семантики прийменників П. Кадіо вважає підтвердженням
моносемії цих мовних одиниць.
Таким чином, одним з раціональних підходів до розв’язання
проблеми значення прийменників є намагання знайти їх інваріантне
значення, яке вчені тлумачать двозначно. Із визнанням первинності
просторових значень прийменників інваріантне значення пов’язують
з вираженням окремих геометричних концептів, дотичних до понять
Евклідової геометрії. З іншого боку, спроби встановити певний мотив,
який лежить в основі всіх вживань прийменників та уточнюється
у процесі профілювання не розмежовують просторові і абстрактні
значення прийменників.
Література
1. Flageul V. Description sémantico-cognitive des prépositions spatiales du
français: Thèse de doctorat / Valéry Flageul. – Université de Paris – Sorbonne,
1997. – 296 p. 2. Herskovits A. Semantics and pragmatics of locative
expressions / A. Herskovits // Cognitive science. – 1985. – № 9. – P. 341–378.
3. Visetti Y.-M. Instability and theory of semantic forms. Starting from the case
of prepositions / Yves-Marie Visetti, Pierre Cadiot // Prepositions in their
Syntactic, Semantic and Pragmatic Context. – 2002. – P. 9–39.
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О ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАПРАВЛЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Стрельцова В.Ю. (Луганськ)
Интеграционный курс Украины в мировое образовательное
пространство выдвигает новые требования к иноязычной подготовке
современного специалиста, способного свободно ориентироваться
в поликультурном мире, взаимодействуя с представителями различных
пррофессиональных сообществ на международном уровне.
По окончании обучения в вузе у студентов, в соответствии
с “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти” [1], должна
быть сформирована иноязычная профессионально-ориентированная
компетенция, включающая в себя речевые компетенции (чтение,
говорение, аудирование, письмо), языковые компетенции (фонетика,
лексика, грамматика, техника чтения, письмо), лингвосоциокультурную
компетенцию, стратегическую компетенцию.
Современные методы обучения иностранным языкам основаны
на коммуникативном подходе и включают в себя использование
различных интернет технологий, интерактивных форм и методов, а также
технологии смешанного обучения, что вносит в образовательный
процесс демократичность, открытость, мобильность.
В обучении иностранным языкам интернет является интерактивным
средством обучения, средством телекоммуникации с огромными
дидактическими возможностями в глобальном масштабе.
Функционально можно выделить:
– коммуникативную (электронная почта, телеконференция, вебфорум, видеоконференция, чат);
– информационную (система гипермедиа WWW, поисковые
системы, информационные каталоги, служба FTP);
– исследовательскую функцию;
– функцию общения (общение в чатах с носителями языка,
проведение устного обсуждения);
– обучающую функцию (компьютерные обучающие программы,
тренажеры и программы тестирования).
Преимущество интерактивных форм и методов в формировании
иноязычной профессионально направленной компетентности
не оспоримо. Модель “многостороннего” общения имея сложную
структуру взаимоотношений и взаимосвязей между участниками
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образовательног процесса, способствует свободному раскрытию
личностных возможностей, креативного мышления, развитию языковых
навыков.
Интерактивной деятельности способствуют: Student Team Learning;
Learning Together; Student–Team–Achievement Divisions; Teams–
Games–Tournament и мн. другие формы обучения в сотрудничестве.
Технология смешанного обучения (Blended Learning) в последнее
время становится все более востребованной и эффективной, как
комбинирование различных способов подачи цчебного материала
(очное fact-to-face, электронное online learning и самостоятельное
обучение self-study learning) с использованием методики управления
знаниями [2].
Перед преподавателем иностранного языка на неязыковых
специальностях в вузе встает вопрос об определении подходов
к обучению, которые обеспечили бы эффективную работу при
формировании иноязычной профессионально направленной
компетентности.
Литература
1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання / Наук. ред. укр. видання д. пед. н., проф. С.Ю. Ніколаєва. –
К. : Ленвіт, 2003. – С. 261. 2. Костина Е.В. Модель смешанного обучения
(Blended Learning) и ее использование в преподавании иностранных
языков / Е.В. Костина // Известия высших учебных заведений. Серия:
Гуманитарные науки. – 2010. – Т. 1, № 2. – С. 141–144.

АЛЬТЕРНАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОДОВ
В КОММУНИКАЦИИ
Стулина Е.В. (Запорожье)
Проблема чередования лингвистических кодов остается объектом
научного анализа множества зарубежных исследователей. Впервые
термин “альтернанс кодов”, “code-switching”, был использован Гансом
Вогтом [1, с. 27]. В общем виде чередование лингвистических кодов
определяется как “использование двух или более языков одновременно
в беседе, разговоре” [2, с. 165]. Оно состоит из таких параметров, как
выбор языка (использование языка или варианта в зависимости от
сферы или ситуации коммуникации), выбор другого языка
(применение во время обмена репликами языка, отличного от ранее
использованного) и чередования или альтернации (одновременное
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использование двух или многих языков одним и тем же говорящим
в одном и том же высказывании).
Возникновение чередования или альтернации лингвистических
кодов связано с би/плюрилингвистическим контекстом, который
позволяет всякому говорящему – билингву переходить с одного языка
на другой или включать языковые элементы другого языка на
протяжении всего процесса высказывания.
Данное явление исследуется с позиций социолингвистики (ситуации
использования и сосуществования языков разных статусов),
психолингвистики (процесс восприятия и производства высказывания
на различных лингвистических кодах), коммуникативной лингвистики
(стратегии коммуникации, ресурс, позволяющий подчеркнуть широкие
языковые возможности, установка, поведение во избежании
коммуникативной проблемы).
Факторы, влияющие на возникновение чередования кодов
в высказывании, могут быть различными: социо-культурная ситуация,
участники коммуникации и т.д. Принимая во внимание концепцию
плюрилигвизма и мультикультурализма современной единой Европы,
становится очевидным появление научной проблематики, связанной
с чередованием лингвистических кодов.
Высказывания, включающие чередование лингвистических кодов,
классифицируются в зависимости от способа появления и функций
элементов не основного лингвистического кода в рамках основного.
В подобном акте коммуникации один язык выступает как
доминирующий, он носит название “язык матрица”. Язык, который
помогает выразить мысль, называется “встроенным”. От порядка
следования “языка-матрицы” и “встроенного языка” зависит тип
высказывания, включающего чередование кодов. Так выделяются
интрафрастические синтаксические структуры, где используется
чередование кодов в рамках одной простой фразы : “Mais gaayi, ou est
le juge?”. Слово gaayi, которое означает “gar(s)” на французском, не
нарушает синтаксическую модель. Или “Les veritable problemes des
senegalais sont les guewels et les faux marabouts”. И интерфрастические,
где смена чередования кодов используется на уровне двух и более
простых фраз: “…ça fait plaisir! Nathi nieup diapp rek dina bakh , gayi
mome bougnouy gagne toubab bi dagnouy diokh tieur”.
Не смотря на активную увлеченность западной лингвистики
проблематикой альтернации лингвистических кодов (некоторые
исследования стали классическими работами в этой области),
возникают вопросы, требующие дополнительных исследований.
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В контексте диглоссии, например, где язык, который используется
в официальной коммуникации, сосуществует с одним или многими
другими языками, употребление которых ограничивается
индивидуально-личностной коммуникацией, альтернация
лингвистических кодов может служить базой для исследования
отношений между макросоциальным использованием языка
и языковым поведением отдельных индивидов.
Литература
1. Auer Р. Code-switching in Conversation: Language, Interaction, and
Identity / Peter Auer. – London : Routledge, 1998. – 199 р. 2. Myers-Scotton C.
Social motivations for codeswitching. Evidence from Africa (Oxford studies in
language contact.) / Carol Myers-Scotton. – Oxford : Clarendon, 1993. – 177 р.

МОДЕЛЮВАННЯ
КОГНІТИВНО-КРЕАТИВНОГО МЕХАНІЗМУ
ДЕКОДУВАННЯ ЗАГАДКИ
Тараненко Л.І. (Київ)
Характерною ознакою фольклорної загадки є чіткий її поділ на дві
частини, відтворювані різними індивідами: зміст загадки та відгадка як її
кінцевий структурний елемент, що виникає у свідомості реципієнта
внаслідок його мисленнєвої діяльності. Тому особливого значення
набуває пошук когнітивно-креативної моделі декодування загадки
реципієнтом, який і став метою цієї праці.
Методологічною основою побудови шуканої моделі була обрана
концепція, викладена в працях А.В. Клименюка [1, с. 205–234], згідно
з якою перебіг мовленнєво-мисленнєвої діяльності реципієнта
відбувається на чотирьох рівнях його духовного буття: свідомість
та сфери трансцендентного, ментального й екзистенціального.
При цьому відповідно до первинної топології З. Фрейда,
трансцендентне й ментальне буття розгортаються у сфері підсвідомого,
а екзистенціальне – у позасвідомому.
За такого інтерпретування змістове насичення озвученої або
матеріалізованої у вигляді письмового тексту загадки, яке транслюється
мозком у підсвідоме й позасвідоме реципієнта, збуджує когнітивноасоціативний механізм його мислення. За таких умов і відбувається
переосмислення загадки як комплексного концепту, існуючого
в свідомості та закріпленого в мові одиницями первинної номінації, які
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трансформуються психофізіологічною енергією реципієнта у різні
за своєю природою вторинні одиниці (асоціації, образи, аналогії).
Рушійною силою механізму реалізації когнітивно-асоціативних
процесів як сукупностей мисленнєвих актів виступає психічна енергія
позасвідомого, з царини якої в сферу підсвідомого спрямовуються
конкуруючі енергетичні потоки, притаманні збуджуваним змістом
загадки емоційним концептам.
Унаслідок емоційно-енергетичного конкурування енергетично
найпотужніший емоційний концепт здобуває статус базового елементу
асоціації. Будучи зафіксованим свідомістю, ця асоціація виконує роль
додаткового змістового елементу, що здійснює запуск механізму пошуку
відповідного образу у психічній сфері реципієнта.
Подальший когнітивний пошук образу або змісту відгадки
здійснюється за такою ж самою схемою енергетичної конкуренції
концептів. Сформований внаслідок цього образ у взаємодії з асоціацією
несе гіпотетично-інтуїтивну інформацію, яка забезпечує запуск
останньої мисленнєвої операції в загальному структурному ланцюжку
пошуку відгадки реципієнтом. Вона спрямована на пошук аналогії
за вже відомим механізмом конкурування альтернатив емоційних
концептів. Унаслідок цього енергетично найпотужніший концепт,
підіймаючись до рівня підсвідомого, відіграє основу виникнення
аналогії, відповідно до якої у сфері свідомості формується референтпрототип, перетворюваний на ґрунті діалектичної логіки у відгадку, що
вербалізується реципієнтом. При цьому емоційні концепти сфери
позасвідомого, збуджувані змістом загадки, можуть мати різну природу:
вербальну, образну, дотикову, смакову, звукову, запахову і т.п.
Проведене інтерпретування схем розгортання реальних процесів
декодування загадки дозволило диференціювати два їхніх основних
різновиди. У першому випадку відгадування відбувається за послідовнологічною схемою, яка має одноходовий характер та характеризується
пошуком асоціації у сфері підсвідомого індивіда. Другий сценарій
реалізації зворотно-послідовної схеми з притаманним їй багатоходовим
характером є більш складним. Багатоходовий пошук відгадки полягає
в повторюванні реципієнтом попередніх мисленнєвих актів (напр.,
“асоціації”), що недостатньо узгоджуються з наступними (напр.,
“образи”). За обставин табуювання психікою реципієнта попереднього
результату креативного пошуку відгадки внаслідок його суперечності
зі створюваним свідомістю образом, індивід змушений удаватися
до нової повторної послідовної реалізації мисленнєво-розумових
операцій.
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Обґрунтований нами підхід до моделювання когнітивно-креативного
механізму декодування загадки здатен слугувати методологічним
орієнтиром теоретичного поглиблення існуючих лінгвістичних уявлень
щодо розглядуваного феномену.
Литература
1. Клименюк А.В. Знание, познание, когниция : монография / Александр
Валерианович Клименюк. – Тернополь : Підручники і посібники, 2010. –
304 с.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ
Тарасенко І.В. (Харків)
Головною метою навчання іноземної мови є формування
комунікативної компетенції та навичок міжкультурного іншомовного
спілкування. У зв’язку з цим усне мовлення займає провідне місце
в системі навчання іноземної мови, являючи собою один з основних
засобів оволодіння іноземною мовою.
Комунікативні навички і власне спілкування – це багатоплановий
процес, необхідний для організації контактів між людьми в ході спільної
діяльності; і в цьому розумінні відноситься до явищ матеріальних. Але
в ході спілкування його учасники обмінюються думками, намірами,
ідеями, переживаннями, а не тільки своїми фізичними діями або
продуктами та результатами праці.
Для формування навичок усного мовлення на уроці, які б
відповідали вимогам Програми [1], слід активно впроваджувати наступні
ідеї, а саме:
1. Особистісно орієнтоване спілкування. В навчальному процесі
вчитель виступає і джерелом інформації, і організатором якісної
колективної діяльності, здійснює взаємодію на уроці та поза ним
як цілісний процес. Особистісно орієнтоване спілкування спрямоване
на розвиток особистості учня. Вчитель створює сприятливий
психологічний клімат в колективі. Він відноситься до студента, як
до особистості, враховує його власну думку та позицію, допомагає
стати активним співучасником педагогічного процесу. Необхідно
ставитися до студентів з довірою, цікавитися їхнім життям, проблемами,
звертати увагу на їхній внутрішній світ. Застосування особистісно
орієнтованого спілкування сприяє позитивному ставленню до вчителя,
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навчання, викликає почуття задоволення від вивчення предмета.
Розвиваючи в студента відчуття власної цінності, компетентності,
формуючи в нього надію на успіх, вчитель створює необхідні умови
для плідного навчання та виховання.
2. Діалог між студентами, студентами і вчителем як домінуюча форма
навчального спілкування. Діалогічне мовлення є невід’ємною
складовою навчального процесу. Діалог – це бесіда між двома людьми,
це мовленнєвий акт, де кожен з учасників по черзі виступає як мовець,
і як слухач. Діалог вчить студентів висловлювати свою думку, думати,
шукати рішення разом, використовувати загальноприйняті шаблони
і кліше, стійкі формули спілкування, обмінюватись судженнями
та враженнями. Вчитель допомагає починати розмову ініціативною
реплікою, правильно і швидко реагувати на репліку співрозмовника,
підтримувати бесіду, виправляє помилки. Формування вміння
спілкуватися у форматі діалогу сприяє підвищенню самооцінки того,
хто навчається, розвитку деяких рис його характеру, що в свою чергу
стимулює для подальшого ефективного спілкування у реальному житті.
Створення позитивної емоційної атмосфери і духовного
взаємозбагачення, надання можливості кожному студентові
випробувати себе в різних видах творчості допомагає успішному
розвитку усного мовлення.
Література
1. Програма з англійської мови для університетів/ інститутів (п’ятирічний
курс навчання) : проект / Колектив авт.: С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей
(керівники) та ін. – Британська Рада, Міністерство освіти і науки України,
2001. – 245 с.

КОНТРАСТИВНИЙ АСПЕКТ
ФЕНОМЕНУ ГРИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ
ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ
Тарасюк І.В. (Запоріжжя)
Метою дослідження є виявлення мовної реакції носіїв французької
та української мов на феномен гри, як особливий різновид людської
діяльності, спрямованої на розвагу та отримання задоволення.
Матеріалом виступають фразеологічні одиниці обох мов зі словами
“jeu”, “jouer” та “гра”, “грати”, як найбільш насичені культурними
змістами знаки [1, с. 108], оскільки їх образна складова може
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співвідноситись з різними типами культурної інформації. На нашу
думку, аналіз значення цих фразеологізмів дозволить встановити
культурно значущі ознаки феномену гри у двох лінгвокультурах.
Отже, об’єктом нашого дослідження є контрастивний аспект
феномену гри у французькій та українській лінгвокультурах. Предметом
дослідження виступають культурно марковані змісти у семантиці
фразеологічних одиниць зі словами “jeu”, “jouer” та “гра”, “грати”.
Культурно марковані змісти є складовими відповідних компонентів
у структурі культурних домінант – найбільш важливих для даної
лінгвокультури концептів (в термінах В.І. Карасика [3, с. 142]). Так,
культурно марковані змісти, виявлені у значенні фразеологічних
одиниць зі словами “jeu”, “jouer” та “гра”, “грати”, утворюють образний
(образно-перцептивний і образно-метафоричний) та ціннісний
компоненти (у термінах В.І. Карасика та Г.Г. Слишкіна [2, с. 13]) концептів
“jeu” та “гра” у французькій та українській лінгвокультурах.
Контрастивний аналіз значення фразеологізмів зі словами “jeu”,
“jouer” та “гра”, “грати” показав деякі спільні напрями концептуалізації
образних та ціннісних ознак гри. Гра в обох лінгвокультурах
сприймається як поведінкова тактика, яка підлаштовується під потреби
ситуації комунікації, наприклад: 1) “грати – прикидатись, не бути
щирим”: фр. jouer la comédie “affecter des sentiments qu`on n`a pas” –
укр. грати комедію “прикидатись, обманювати”; фр. jouer à l`imbécile
“faire l`imbécile” – укр. грати дурня “видавати себе за дурня,
прикидатись дурнем”; 2) “грати, щоб привернути до себе увагу”: фр.
jouer de la prunelle “lancer des œillades complices ou provocantes” –
укр. грати очима “грайливо поглядати на когось, прагнучи звернути
на себе увагу, викликати до себе інтерес”; 3) “грати – поводитись
необережно”: фр. jouer avec le feu “jouer avec le danger” – укр. грати
з вогнем “займатися чимось небезпечним, не думаючи про наслідки;
ризикувати”, 4) “грати – мати певне значення у суспільстві”: фр.
jouer un rôle, un personnage “exercer une influence sur, remplir une
fonction” – укр. грати/зіграти роль “1. мати певне значення,
виконувати якісь функції”.
Спільні змістові ознаки утворюють специфічні комбінації в кожній
мові. Наприклад, свідомості французів та українців властиві опозиції
“гра/ не гра”, “розвага/серйозна справа”: одні види діяльності
виконуються легко, без примусу, “ніби граючись”, а інші – з необхідності.
Вербалізація цієї опозиції відображена у фразеологізмах двох мов: фр.
ce n`est qu`un jeu (це тільки гра) – укр. грати (гратися) в ляльки –
через ознаки “діяти без наслідків”, “без великих труднощів”
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у французькій мові, та “діяти несерйозно” та “бути нещирим з кимнебудь” – в українській мові.
Отже, контрастивний аналіз реалізації культурно значущих ознак
феномену гри у значенні фразеологізмів зі словами “jeu”, “jouer”
та “гра”, “грати” дозволив виявити як спільні напрями концептуалізації
його образних та ціннісних ознак, так і специфічне комбінування цих
ознак у кожній лінгвокультурі.
Література
1. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение.
Употребление. Культурологиче ский комментарий / Отв. ред.:
В.Н. Телия. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 782 с. / Ф.Б. Альбрехт //
Вестник ПСТГУ. Серия ІІІ: Филология. – 2008. – Вып. 3 (13). – С. 107–111.
2. Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М. :
Гнозис, 2007. – 512 с. 3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты,
дискурс / В.И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 390 с. 4. Словник української
мови: в 11 томах / І.К. Білодід, А.А. Бурячок та ін. – Том 2. – Київ : Наукова
думка, 1971. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/
ghraty (12.11.2013). 5. Trésor de la Langue Française [Электронный
ресурс]. – Режим доступу : http://www.cnrtl.fr/definition/jeu (10.06.2013).

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
АСОЦІАТИВНИХ ПОЛІВ СТИМУЛУ СЛАВА
В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА БІЛОРУСЬКІЙ
МОВАХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ
ВІЛЬНОГО ТА СПРЯМОВАНОГО А
СОЦІАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Терехова Д.І. (Київ)
Мета дослідження полягає у застосуванні психолінгвістичного
підходу до зіставного аналізу та встановлення етнокультурної специфіки
мовної свідомості українців, росіян, білорусів за наслідками
асоціативних експериментів.
Основним методом дослідження є асоціативний експеримент
(вільний і спрямований). Асоціативний експеримент дає багатий
матеріал для міжкультурних досліджень, дозволяє виявити як
“загальнолюдські” характеристики вільних асоціацій, так і специфіку
зв’язків між словами в умовах різних культур. У таких працях, на думку
О.О. Леонтьєва, важлива не новизна відкриття, а сам факт відповідності
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результатів асоціативного експерименту загальновідомим культурним
традиціям того чи іншого народу [1, с. 46].
Вільний та спрямований асоціативні експерименти надають
можливість вивчати образи мовної свідомості, репрезентовані у вигляді
асоціативних полів слів. Асоціативне поле слова-стимулу являє собою
вербальну репрезентацію мовної свідомості, “фрагмент” загального
образу світу народу.
Термін “мовна свідомість” ми розуміємо слідом за Н.В. Уфімцевою
як опосередкований мовою образ світу певної культури, тобто
сукупність перцептивних, концептуальних та процедурних знань носія
культури про об’єкти реального світу [2, с. 162].
У доповіді подано результати аналізу асоціативних полів стимулів
СЛАВА / СЛАВА / СЛАВА для виявлення національно-культурної
специфіки мовної свідомості українців, росіян, білорусів.
У вільному асоціативному експерименті проаналізовано ядерну
та периферійну зони. Загальні та специфічні риси мовної свідомості
виявлено в ядрах асоціативних полів:
Таблиця 1
Ядра асоціативних полів стимулів СЛАВА / СЛАВА / СЛАВА
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Укр. мова
гордість 6
гроші 5
честь 5
велич 3
влада 3

Рос. мова
известность 12
деньги 4
почет 4
Богу 3
орден 3
успех 3
честь 3

Білорус. мова
гонар 26
героі 6
перамога 6
герой 5
вядомасць 4
вечная 3

Для загальної характеристики асоціативних полів слів використано
методику “асоціативного гештальту”, виявлено кількість зон у гештальтах
кожної мови, їх обсяг, подано кількісну та якісну характеристику, ядерні
зони.
Асоціативні поля слів СЛАВА / СЛАВА / СЛАВА, одержані внаслідок
проведення спрямованого асоціативного експерименту на підбір
прикметників до стимулу-іменника, складаються з численних
характеристик поданих слів. Прикметники подають різнобічні
характеристики. Укладено класифікацію основних характеристик,
а її наповнення, що відрізняється кількісними та якісними показниками
у кожній мові, відображає неповторність, національно-культурну
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специфіку образів мовної свідомості представників трьох етносів.
Застосування цієї методики дає можливість виявити структуру
та етноспецифіку аналізованої ділянки мовної свідомості східних слов’ян.
У подальшому для найповнішої характеристики стимулів
та моделювання фрагментів образів мовної свідомості східних слов’ян
залучено результати спрямованого асоціативного експерименту
на підбір порівнянь.
Література
1. Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А.А. Леонтьева. –
М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 192 с. 2. Уфимцева Н.В. Языковое сознание:
этнопсихолингвистическая парадигма исследования // Методология
современной психолингвистики / Н.В. Уфимцева. – М., 2003. – С. 162–174.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА
В АМЕРИКАНСЬКОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ :
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
Теряник Ж.В. (Харків)
Сучасна політична лінгвістика визнає політичний дискурс як будьяку мовну діяльність з комунікативною домінантою, найважливішими
постулатами якої є інформування адресата, вплив на його свідомість
та світосприйняття [1]. Слід зазначити неабиякий вплив гендерного
фактору як важливого елементу мовного ідиостилю політика при
здійсненні політичної комунікації. В межах цієї публікації наведено
приклади наших первинних спостережень щодо метафоричності
вербального контексту політичної промови та особливостей
вербалізації гендерного стереотипу політичної комунікації. У нашому
розумінні ефективна комунікативна стратегія певним чином
маркується вербальними засобами й прогнозує успішність маніпуляцій
задля досягнення запланованого перлокутивного ефекту. У наведених
прикладах простежуються моделі концептуальної метафори, що
віддзеркалюють особливості вербального стереотипу американського
політичного дискурсу.
And there is no doubt that getting to that future will be difficult and
will require every single tool in our toolkit [2]. У метафоричному
висловленні will require every single tool in our toolkit в основі ядерної
зони концепту “інструментарій” / “знаряддя, механізм” знаходиться його
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смислова домінанта – позитивне усвідомлення адресатом значущості
лексичної одиниці “toolkit”, яка в контексті політичної промови жінкиполітика (WG) отримує експресивне значення й маркує прагнення
політика вплинути на актуальний стан речей.
Expectations are high. They are high for the United States, perhaps
even more so for Russia to deliver on the promise of this moment. This is
not a game, and I said that to my friend Sergey when we talked about it
initially. It has to be real. It has to be comprehensive. It has to be verifiable.
It has to be credible... [3]. На відміну від промов WG для концептосфери
політичної риторики чоловіків (MG) характерним є використання
лексики, яка вербалізує ідею боротьби за пріоритет країни, що спонукає
до активізації діяльності політикума в певній сфері взаємовідносин
з політичними опонентами. Лексична одиниця “game” у наведеному
прикладі символізує типовий підхід політика MG щодо вирішення
різноманітних питань й виокремлює ідею змагання, динаміку політичної
боротьби з метою перемогти на світовій арені у вирішенні значущих
політичних завдань.
Наведені приклади свідчать, що концептуальні метафори
є когнітивною домінантою політичної риторики й обумовлюють
метафоризацію гендерного стереотипу політичної комунікації.
Вербалізація політичного задуму, як свідчать результати наших
спостережень, виокремлює специфічну лексику, що маркує
американський політичний дискурс й створює моделі вторинної
номінації. Метафоричність політичних промов WG вербалізується
за допомогою таких лексичних одиниць, які демонструють більшу
зосередженість на адресанті – використання природоморфної
та ідеоморфної лексики. Політичний дискурс з гендерним маркером
MG має свою концептуальну домінанту, яка пов’язана з психологічними
особливостями гендера, насамперед, впевненості у досягненні
позитивних результатів у політичних змаганнях й з метою закріплення
домінувальних позицій під час вирішення актуальних політичних задач.
Подальше дослідження концептуальної динаміки політичних промов
у гендерному аспекті має бути зосереджено на особливостях
просодичної актуалізації когнітивного страту гендерного стереотипу.
Література
1. Чудинов А. П. Политическая лингвистика / А.П. Чудинов. – М., 2006. –
39 c. 2. Senator Warren explains everything you need to know about the GOP
shutdown [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.dailykos.com/story/2013/10/04/1244137/ 3. Sarah Palin on faith and
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freedom conference in 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.maggiesnotebook.com/2013/06/sarah-palin-faith-and-freedomconference-2013-allah-fertility-the-least-untruthful-state-transcript/

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОККАЗИОНАЛИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
Тимошенкова Т.М. (Харьков)
Как отмечают многие исследователи, современный английский язык
переживает так называемый „неологический бум” (Зацный, 2000),
и в процессе словообразования формируются не только новые
лексические единицы, но и новые словообразовательные средства,
новые механизмы вербокреации [1, с. 174].
Среди языковых инноваций особый интерес представляют
окказионализмы – новообразования, отличительными чертами которых
являются: нерегулярность употребления, творимость, ненормативность,
контекстуальная зависимость, новизна/ необычность, прагматическая
маркированность [2, с. 6].
Как свидетельствует анализ языкового материала, окказионализмы
способны передавать значительный массив информации минимальным
количеством языковых средств, обладают высокой экспрессивностью
и определяют стилистическую тональность высказывания [3, с. 236].
В художественной литературе и публицистике окказионализмы
эффективно используются как средство выражения качественной
оценки.
Знак оценки: [+] [–] – может формироваться:
• на уровне отдельного слова (высказывания):
e.g. Viscount Althorp was titled, moneyed and well-connected
(Campbell, p.11). She endured a life-time of battery remaining with
her wife-beater because marriage was for life and divorce meant a
loss of social position and banishment from Court (Campbell, p.14).
This eating-your-cake-and-having-it approach is typical of the
immature and unrealistic point of view… (Campbell, p.196).
• за счет уточняющего контекстуального окружения:
e.g. Dodi was the greatest people-pleaser they had ever known. He
was the very soul of kindness and generosity (Campbell, p. 266).
Весьма выразительным средством качественной характеристики
является окказионализм на базе аллюзии, созданный по аналогии
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с языковой единицей, называющей широкоизвестное событие, лицо,
понятие и т.д., за которым в общественном сознании закреплена
положительная или отрицательная оценка:
e.g. Unlike many other of her ideas, which were blocked while she was
spearheading the War of the Waleses, this request was granted
(Campbell,p.251. Cp: The War of the Roses). …This man was locked onto
and recorded the amorous conversation that became known as
Camillagate tape (Campbell, p.175. Cp: Watergate scandal).
Тот факт, что в качестве иллюстративного материала нами был
использован один источник, свидетельствует о том, что создание
окказионализмов относится к числу характеристик индивидуальной
авторской литературной манеры.
Литература
1. Еникеева С.М. Синергетические параметры словообразовательных
процес сов в современном английском языке / С.М. Еникеева // Вісник
ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2006. – № 726. – С. 171– 78. 2. Ребрий А.В.
Окказионализмы в современном английском языке (структурнофункциональный анализ) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд.
филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Ребрий Александр
Владимирович. – Х., 1997. – 18 с. 3. Тимошенкова Т.М. Грамматические
окказионализмы: структурные,семантические, функциональные
характеристики / Т.М. Тимошенкова // Вестник Иссык-Кульского ун-та. –
2011. – № 30. – Ч. I. – Каракол, 2011. – С. 234–238. 4. Campbell C. The Real
Diana / C. Campbell. – N.-Y. : St. Martin’s Press. – 1998. – 308 p.

ХУДОЖНЯ ФАНТАСТИЧНА
КАРТИНА СВІТУ ЯК ОБ’ЄКТ
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Тіліга А.Ю. (Харків)
Поняття “картини світу” традиційно привертає увагу багатьох
дослідників перекладу, які, проте, розглядають його не стільки
як самостійний об’єкт дослідження, скільки як складову теоретичного
обґрунтування концепції перекладності / неперекладності. Сьогодні,
з розвитком етнолінгвістики та усвідомленням перекладу як форми
міжкультурної комунікації, в теорію перекладу все активніше проникає
термінологія когнітивної лінгвістики. Так, поняття картини світу вводиться
в схему міжкультурної комунікації, коли фрагмент індивідуальної
картини світу одного суб’єкта (адресанта) отримує певне викривлення
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в свідомості іншого суб’єкта (адресата), враховуючи специфіку його
власного світосприйняття [1, с. 15], що можна поширити і на переклад
як проекцію етноментального досвіду однієї лінгвокультурної спільноти
через інтеграцію ментальних просторів перекладача як представника
іншої лінгвокультурної спільноти [2, с. 33].
При дослідженні перекладів літературних творів використовується
поняття “художньої картини світу” (ХКС) як вторинної картини світу,
що виникає у свідомості читача під час сприйняття ним художнього
твору. Картина світу, що створюється в художньому тексті і відображає
індивідуальну картину світу письменника, репрезентується низкою
змістових елементів, мовних і образних засобів [3, с. 42]. На основі
поняття ХКС нами виводиться поняття фантастичної художньої картини
світу (далі – ФХКС) як цілісного образу уявного, можливого світу,
змальованого у художньому творі. ФХКС формується в уяві автора,
який моделює і змінює реальну картину світу, що його оточує,
і вимислом перетворює її на зображення фантастичної дійсності.
Фрагменти вигаданого фантастичного світу, що конструюються
на ознаках реального світу, знаходять своє вираження на всіх рівнях
художнього твору, чим і створюється цілісність його фантастичного
образу.
Здатність реципієнта до виокремлення змістових елементів
в структурі ФХКС дозволяє говорити про певні лінгвальні актуалізатори,
або маркери, якими користується автор задля забезпечення
формування у його свідомості власної ФХКС, максимально наближеної
до авторської. Такі маркери можуть знаходитися на різних рівнях мовної
ієрархії, однак в перспективі перекладу найочевиднішими та
найвагомішими є маркери лексичного рівня. Серед останніх ми
виділяємо одиниці на позначення онімного простору фантастичного
твору, квазиреалії та квазіфразеологізми.
Виходячи з традицій системно-структурного перекладознавства,
зазначені категорії лексичних одиниць зазвичай аналізуються як
самостійні об’єкти, що не дозволяє побачити специфіку їхньої взаємодії
як засобів створення цілісного образу вигаданого художнього світу.
Таким чином, обраний нами комплексний підхід видається
перспективним для аналізу перекладу художніх творів у жанрі фентезі.
Література
1. Бойко Л.Б. К вопросу об отражении картины мира в переводе /
Л.Б. Бойко // Проблемы семантики и прагматики : сб. науч. тр. –
Калининград : Калининград. ун-т. 1996. – С. 15–17. 2. Фесенко Т.А.
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К проблеме когнитивной модели перевода / Т.А. Фесенко // Филология
и культура : тезисы докл. V междунар. науч. конф., – Тамбов : ТГУ
им. Державина, 2005. – С. 32–35. 3. Язык и национальное сознание: вопросы
теории и методологии : [под ред. И.А. Стернина]. – Воронеж : Воронеж.
гос. ун-т, 2002. – 314 с.

ПРОСТІР
ВЕЛИЧЕЗНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Ткаля І.А., Черкашина Н.І. (Харків)
Свого часу К. Л. Льюїс метафорично висловився: “Завдання
сучасного педагога не вирубувати джунглі, а зрошувати пустелі”.
Ми бачимо в цьому висловлюванні актуальний заклик до нас, що живуть
в епоху стрімких технологій, які проникають в усі сфери життя, в тому
числі і в освіту. Тема навчання онлайн звучить все наполегливіше.
І так само ростуть вимоги до впровадження новітніх форм навчання.
Все більш драматично, майже по-гамлетівськи, ставиться питання шляху
розвитку навчання – традиційного або винятково у форматі онлайн.
Особливо це стосується того, що до недавнього часу ми називали
“заочне” навчання. Ми схильні до компромісної відповіді. Не можна
знищувати те, що ми маємо, тільки лише з міркування, що нове є краще
колишнього.
Отже, мова йде про дистанційне навчання. Перш за все, треба
враховувати цілі навчання, ясно представляти, до яких результатів
повинні привести ті, чи інші завдання. Ми вітаємо все позитивне,
що несе в собі і з собою навчання онлайн. У той же час не “вирубуємо”
традиційний формат з його багатьма позитивними властивостями.
Ми за формат “змішане навчання”. Ми підтримуємо підхід, суть якого
передає англійський термін Blended Learning. Цей загальний термін сам
по собі не розкриває всі подробиці того, що ховається під його назвою.
Насамперед змішане навчання являє собою підхід до навчання
і викладання, який поєднує в собі і вирівнює навчання, здійснюване
в безпосередньому контакті, тобто форматі “face-to-face”, і в режимі
онлайн. Такий підхід у більшості випадків покращує і розширює
можливості для навчання в 21 столітті.
Можна відзначити переваги нового типу навчання, які найбільш
корисні в забезпеченні повних умов для ефективного навчання наших
студентів. До них відносяться: повне забезпечення модуля відповідною
документацією в електронному форматі, можливість регулярного
оцінювання за наявності зворотного зв’язку, можливість спільно вчитися
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один у одного, а також подання всіх необхідних підсумкових оцінок
електронним способом. Головна перевага полягає в тому, що все
навчання у форматі “face-to-face” набуває інтерактивного характеру.
Це означає, що кожен студент може мати цілодобовий доступ до всього
змісту навчання, оцінити свій прогрес у досягненні результатів навчання,
контролювати свою успішність, отримуючи оперативний відгук на свої
результати. Також перевагою є використання асинхронного спільного
навчання. Студенти отримують можливість адаптуватися до часу і місця,
які найкращим чином підходять для їхніх потреб. Таким чином, учні
можуть краще усвідомити своє місце в навчальному процесі. Перед
ними розкриваються реальні перспективи стати більш ефективними та
успішними, а надалі і конкурентоспроможними на ринку праці.
Викладач, зі свого боку, постійно отримує інформацію про досягнення
студента. До переваг онлайн навчання можна віднести значну економію
друкованої (паперової) продукції. Все перераховане цілком служить
вагомим обгрунтуванням підтримки використання і подальшого
розвитку дистанційного навчання, як компонента сучасного змішаного
навчання, який передбачає використання елементів онлайн для
традиційної аудиторії. Для здійснення стикування різних форматів
необхідні, звичайно, технічні засоби та відповідні умови їх використання.

ОЗНАКОВИЙ КОНЦЕПТ
КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СКРОМНІСТЬ
В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Турченко В.О. (Харків)
Концепт СКРОМНІСТЬ у британській і американській
лінгвокультурах пов’язаний з поведінкою людини: він служить
регулятивом ідеальної поведінки як реальної якості особистості
і заснований на понятті скромності як способу поведінки стосовно
чуттєвих задоволень, які мають підкорятися вимогам доброчесного
розуму. СКРОМНІСТЬ характеризує самопрезентацію людини
відповідно до правил пристойності. Відповідно, СКРОМНІСТЬ доцільно
віднести до концептів поведінкового, а саме ознакового типу, які
нещодавно поповнили відомі типології лінгвокультурних концептів.
Концепти комунікативної поведінки, що належать етиці, за
І.С. Шевченко, фіксують домінантні риси англійського поводження
[3, c. 18]. Поведінковий концепт визначається І.І. Чесноковим
як “відображена у свідомості індивіда модель поведінки (діяльності)”,
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що описується “у термінах соціальної взаємодії – з точки зору мотиву,
цілі, а також стратегій і тактик її досягнення”. В англійській лінгвокультурі
поведінковий концепт розглядається у сукупності “репрезентацій
концепту в мовній свідомості і форм його представлення
у комунікативній поведінці” або дискурсі, в якому акцентується
“усвідомлена цілеспрямована знакова діяльність, пов’язана
з вираженням досліджуваного концепту в практиці соціальної
взаємодії” [2]. У нашій роботі концепт СКРОМНІСТЬ тлумачимо як
ознаковий концепт – регулятив, “усвідомлена норма комунікативної
поведінки у суспільстві, етнокультурний стереотип, який втілюються у
відповідних ситуаціях вербально (різними стратегіями ввічливості),
паравербально і відповідними невербальними способами” [3].
СКРОМНІСТЬ вербалізується в мові іменем концепту (modesty)
та його синонімами і отримує дискурсивну актуалізацію в дискурсі
у вигляді стратегій ввічливості. Скромність зазвичай є проявом
ввічливості дистанціювання: за М. Гартманом, “зі скромністю пов’язані
стриманість, почуття дистанції і її збереження щодо чужої особистості.
Будь-яка людська близькість вимагає дотримання межі, за якою вона
стає нав’язливістю” [1, с. 444]. Згідно теорії ввічливості Дж. Ліча,
СКРОМНІСТЬ є одним із принципів спілкування – це максими схвалення
і симпатії, дотримуючись яких адресант повинен якомога частіше
хвалити адресата і водночас критикувати себе.
У комунікативній поведінці відображається менталітет народу –
сукупність когнітивних стереотипів сприйняття і розуміння дійсності
(народом, групою, індивідом). Так, англомовна специфіка скромності
полягає у дотриманні релігійних чеснот, засоромленості у зв’язку
з оголеністю та сексом, високій моральності, надмірній покірності,
смиренності, неприйнятті будь-якого приниження, невисокому
соціальному статусі, а також у шанобливості, самоконтролі та вмінні
володіти собою. Концепт СКРОМНІСТЬ як поведінковий стереотип
втілюється у лінгвальних та позалінгвальних формах, де перші (слова,
словосполучення, висловлення), як правило, супроводжуються
останніми – демонстрацією скромного одягу, прикрас, жестів,
поведінки в цілому, адекватних вимогам скромності у конкретних
ситуаціях з огляду на такі параметри ситуації як цілі, мотиви, очікування,
взаємини мовців.
Отже, ознаковий концепт СКРОМНІСТЬ, регулюючи соціальну
активність людини, знаходить своє вираження як у предметній, так
і вербальній діяльності, проявляючись на рівні дискурсу в комунікативній
поведінці.
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КФО КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ
КАТЕГОРИИ КОМПАРАТИВНОСТИ
Удилова Т.Н. (Запорожье)
Познание человеком окружающего мира не может происходить
без сравнения информации с уже воспринятой действительностью.
Данный процесс сравнения интерпретируется в лингвистике как:
сопоставление с целью определить сходство/несходство (между двумя
объектами реальности), или отношение сходства, существующее между
двумя членами высказывания благодаря третьему вводящему члену
(comme, ainsi que, ...) [4].
Сравнение может осуществляться между двумя объектами,
имеющими общее качество, двумя ситуациями (во времени
и в пространстве), двумя качествами одного обладателя
(эпистемическое сравнение [3]). Различают сравнения равенства/
неравенства, мотивированные и немотивированные, эксплицитные
и имплицитные [1], логические (языковые) и образные [2, с. 82].
Полная структура сравнения состоит из 4 элементов: компаранта
(фр.: le comparé, субъекта сравнения или сравниваемого объекта,
реально существующего,), компарата (фр.: le comparant, объекта
сравнения, с которым сравнивается, образного элемента), основания
(фр.: le point de comparaison, общего признака для утверждения их
сходста/различия), компаратора или коррелятора (фр.: l’outil de
comparaison, средства выражения компаративного значения). Однако
не все употребляемые в речи сравнения имеют полную структуру, они
могут быть трехкомпонентными, двухкомпонентными и даже
однокомпонентными.
Сравнение выражается на лексическом, лексико-грамматическом,
грамматическом (морфологическом и синтаксическом) и
стилистическом уровнях. Особое место среди лексических и лексикограмматических форм занимают компаративные фразеологические
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единицы. Их можно отнести к эксплицитным логическим и образным
сравнениям равенства, имеющим трех- или двухкомпонентную
структуру.
У большинства трехкомпонентных компаративных фразеологизмов
во французском языке базовый элемент (основание) выражен глаголом
или прилагательным: avancer comme un escargot, bête comme chou, но
может также выражаться глагольным оборотом – locution verbale
(Prendre feu comme (de l’) amadou) или причастием (criblé comme une
écumoire), кроме этого, встречаются наречия (Alors comme alors) и
существительные (Сamarades (copains, amis) comme cochons).
Двухкомпонентные КФО не содержат основания.
Анализ значений компаратов (comparant) показывает, что они могут
означать: этническую принадлежность (boire comme un polonais),
библейский персонаж (pleurer comme madeleine), исторический или
литературный персонаж (fier comme Artaban, riche comme Crésus),
профессию (menteur comme un arracheur de dents), животное (bavard
comme une pie), растение (blond comme les blés), часть тела (bête comme
ses pieds), различные явления природы (belle comme le jour), предметы
повседневной жизни (con comme un balai).
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ЗООНІМИ У СТРУКТУРІ
ДИТЯЧОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ:
ЛІНГВО-КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ
Українська К.О. (Харків)
Ономастичне забезпечення дитячої літератури має свої власні
пріоритети та завдання, зумовлені психологічними особливостями
сприйняття дитиною дійсності. Основу ономастикону у художніх творах
для дітей анімалістичного жанру становлять зооніми, оскільки саме
тварини є їхніми головними героями.
Власні назви взагалі й зооніми, зокрема, є одним із яскравих засобів
художнього мовлення, що грає важливу роль у формуванні дитячої
концепції світобачення (“дитячої мовної картини світу” або ДМКС),
адже зооніми, особливо промовисті, сприяють активізації яскравих
асоціацій у дитини, відбиваючи у собі етноспецифічні риси сприйняття
дійсності носіями певної мови й культури. Враховуючи це, природнім
видається той факт, що такі одиниці становлять досить численну
тематичну групу у художньому дискурсі для дітей, яка активно
функціонує і розвивається.
Концептуалізація дійсності у дитячій свідомості ґрунтується на
співвіднесенні стереотипів тваринного світу з рисами або поведінкою
людини, які притаманні їй в тій чи іншій життєвій ситуації. Однак взяті зі
світу людей образи на позначення тварин відображають не тільки окремі
риси характеру людини, а й деякі побутово-соціальні зв’язки між носіями
мови. Зооніми відображають суб’єктивне ставлення письменника до
свого персонажу і, тим самим, допомагають дитині отримати
інформацію про культурне, соціальне життя та надбання певного
суспільства. Таким чином, персонажі у творах дитячої літератури
сприяють наочності дій для дитини, а їхня поведінка слугує ціннісним
орієнтиром.
За структурно-семантичним та функціональним параметрами ми
виокремили та проаналізували наступні типи лексем-зоонімів:
Перший представлений узуальними власними назвами тварин, які
зазнають оказіональної дискурсивної персоніфікації, внаслідок якої
відповідні лексеми пишуться з великої літери і часто втрачають артикль:
(1) “My wife will be anxious! Just another nut or two nuts, let me crack
them for you,” said Chipmunk (“The Tale of Timmy Tiptoes”, B. Potter).
До другого типу належать узуальні власні назви, які ґрунтуються
на метонімічних за своєю суттю переносах власних назв з одного об’єкта
номінації на інший: (2) He saw a small wooden hut, made his way to it,
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and crept inside – “I am afraid it is a hen house, but what can I do?” said
Pigling Bland, wet and cold and quite tired out (“The Tale of Pigling
Bland”, B. Potter).
Третій тип представлений зоонімами, утвореними шляхом
персоніфікації власних узуальних назв тварин з використанням типових
в англомовному соціумі форм звертання: (3) “Thank you, thank you,
thank you, Mrs. Tittlemouse! I’ll sit awhile and dry myself,” said Mr. Jackson
(“The Tale of Mrs. Tittlemouse”, B. Potter).
Четвертий тип складають зооніми, в яких лексема-назва тварини
та/або її ім’я сполучаються зі словами-характеризаторами, що
ґрунтуються на спільному для дорослої людини та дитини сприйнятті
явищ навколишньої дійсності, у свою чергу, заснованому на реальних
асоціаціях. Зооніми такого типу вказують на різноманітні факти,
пов’язані з поведінкою тварини, її зовнішністю, звичками тощо.
Наприклад, в імені персонажа Johnny Town-mouse міститься важлива
інформація про те, де мешкає ця миша. Зоонім pig Spot ознайомлює
дитину з особливостями окрасу тварини.
До п’ятого типу відносимо оказіональні зооніми, у межах
індивідуального мовного простору письменника. Наприклад, ім’я
такого персонажа, як squirrel Nutkin одразу дає змогу зрозуміти, чим
він харчується.
Доходимо висновку, що більша частина досліджених зоонімів
походить від антропонімів і безпосередньо пов’язана з людиною.
Тваринам у художніх творах для дітей притаманні певні людські риси,
а саме сфера діяльності людини, її емоції, почуття, соціальне становище,
інтелектуальні здібності, характер, та ін. Таким чином, зооніми
створюють наочну модель поведінки для дитини.

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА
БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ПИТАЛЬНИХ РЕПЛІК
АДРЕСАТА У СУЧАСНОМУ ПОБУТОВОМУ
ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ ТИПАХ
АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ
Устименко С.Є. (Харків)
Сучасна лінгвістика визначається загальною спрямованістю
на дослідження умов забезпечення успішної та ефективної комунікації,
що відповідає функціональній парадигмі сучасного мовознавства.
Актуальність даного дослідження обумовлена загальною
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спрямованістю сучасної лінгвістики на аналіз проблем мовленнєвих
актів та їх різновидів, що пов’язано з більш пильним підходом до вивчення
суб’єктивного фактору у мові та необхідністю вибору комунікантами
оптимальних мовленнєвих одиниць для успішної реалізації своїх
комунікативних інтенцій.
Згідно зі стереотипними уявленнями вважається, що реакцією
на питання повинна бути відповідь, але іноді за певних умов адресат
порушує типовий порядок організації комунікативного процесу,
в результаті якого адресант отримує питання від адресата. Питальні
речення є одним із засобів запиту необхідної інформації. Інтерогативне
значення можуть мати й інші комунікативні типи речення, семантика
яких відповідає умовам успішності мовленнєвого акту квеситиву.
Основними мотивами, котрі обумовлюють появу такого мовленнєвого
акту, є: відсутність необхідної інформації, що викликає в адресанта
психологічну необхідність в її одержанні, а це, в свою чергу, спричиняє
необхідність апеляції до адресата з метою ліквідації інформаційної
прогалини в знаннях адресанта [1, с. 12].
У дослідницькому корпусі даної роботи здійснюється аналіз
фрагментів мікродіалогів побутового та інституціонального типів
дискурсу, в яких реалізуються різноманітні мовленнєві акти, адже
у діалогічному дискурсі імпліцитність діалогічної єдності “питання –
питання” знаходить найяскравіший прояв.
Мета дослідження полягає у порівнянні та характеристиці
особливостей організації дискурсивної діалогічної взаємодії
у побутовому та інституціональному дискурсі, коли реакцією
на питання адресанта є питання з боку адресата.
Результати аналізу нестандартних комунікативних ситуацій
демонструють, що у межах інституціонального дискурсу, який
представляє собою мовленнєву взаємодію представників певних
соціальних груп або інститутів, де комуніканти реалізують свої статуснорольові потенції [2, с. 190–191], тактика уникнення адресатом прямої
відповіді на питання адресанта, реалізує намір адресата перевести діалог
у бажане русло спілкування, уточнити або приховати інформацію
стосовно референта мовленнєвого акту.
У сфері особистісно-побутового спілкування на комунікативнопрагматичному рівні питальне речення у репліці адресата виражає
незгоду, здивування, обурення, вираження емоційного ставлення
адресата на репліку мовця відносно положення справ, представленого
пропозиціональним змістом висловлення співрозмовника.
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Перспективи дослідження полягають у подальшому аналізі реалізації
тактик і ходів учасників комунікації в рамках кооперативно та
конфронтативно спрямованих комунікативних стратегій, які визначають
характер реалізації комунікативних актів у дискурсі.
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STRUCTURING STUDENT INTERACTION
TO PROMOTE LEARNING
Florya E.P. (Tiraspol)
Learning a foreign language through a number of various communicative
activities nowadays plays a significant role and is motivated by different
needs and interests. An average teacher, as a rule, takes more teachertalking time in his or her classes, while less time is left to the students.
Therefore pedagogical approaches and ways must be maximized student
learning through student-student rather than direct teacher-student
interaction.
Organizing students simply in groups isn’t enough. Student interaction
needs to be structured to match instructional goals. Teachers should control
the interactive work in three ways: 1) by structuring the group activities; 2)
by teaching students the skills necessary to work efficiently in groups and
3) by walking from group to group helping in some problems and making
sure that students stay on their task.
Developing proficiency in reading, writing, listening and speaking
English, a teacher should teach students to use four skills during interactive
classes [1]:
- sharing information;
- directing everybody of the group to stay on task trying not to use
the native speech;
- encouraging and providing task-related contributions and active
participation;
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-

making sure that everyone in the group understands what is being
spoken about.
The use of these skills helps students work with each other effectively
and attentively.
Another task for the teacher is to decide how many students to put into
a group and which students to put together. As practice shows the groups
of three or four are the best especially when students are first learning to
work together. As to the question who to put into which group there may
be groups with mixed abilities and some other characteristics (such as, for
example, gender, etc.) [2]. It’s necessary to give one student in each group
the role of monitoring the group members speaking English.
Another aspect of group management that some teachers may be
concerned about is that students may use their native language during
interacting learning. Certainly they should be discouraged from doing so.
Teachers may wonder how to determine what each student actually did
and knew during the cooperative learning activities. First, individual
assessment is often a part of interactive method. For example, students can
be tested individually by answering questions on the material studied in a
group. Second, teachers have opportunities to evaluate their students
during other activities. Here regular textbooks can be adapted without too
much effort on the teachers’ part.
Structuring student interaction teachers may act as a spectator, listening
and making records of students’ mistakes which will be discussed later,
because error-correction de-motivates the students and lessens the success
of the activity. The teacher may act as a facilitator walking from one group
to another and he may act as a participant.
Using interactive method in promoting learning English gives such
advantages as:
- motivational and effective results thanks to creative freedom;
- gives real-life way to the academic material in mixed ability groups;
- it promotes maximum student activity comparing with other
traditional methods and activities as reading, rendering, each student
is active almost 100% of time;
- interacting in groups gives students a chance to practice their
conversational skills without the direct control of the teacher;
- employing different functional strategies of a language and practicing
the skills on using learning vocabulary the students feel selfmotivation and self-confidence.
The effectiveness of applying interactive activities should be evident if
they are not too long (10-15 min); manageable (i.e. students should be able
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to cope with it); attractive (interesting, funny, unusual or even silly);
challenging (create a wish to interact); motivating (have a definite purpose);
connected with what the students recently learnt or are about to learn, etc.
Thus, structuring student interaction helps students improve academic
achievement in learning English, creating friendship among them and using
collaborative skills.
Literature
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ
Фролова І.Є. (Харків)
Антропоцентризм сучасних мовознавчих студій виводить
лінгвістику на якісно новий рівень розвитку: у фокус досліджень
потрапляє не мова як система, чи мовлення як функціонування цієї
системи, а людина, що мислить і спілкується за допомоги природної
мови, мовленнєва діяльність як невід’ємна складова розумової
та практичної діяльності соціалізованого індивіда. Із цих позицій розгляд
вербалізованої діяльності людини дає можливість пролити світло
на чимало важливих явищ, забезпечити доступ до адекватного опису
цих явищ та їх аргументованого пояснення. У зв’язку з цим виникає
ціла низка напрямів аналізу, де лінгвістика поєднується із іншими
теоріями та дисциплінами, зокрема лінгвістична конфліктологія.
У межах конфліктології увага дослідників зосереджена на
особливому психологічному стані людини й на особливій
комунікативній практиці – конфліктній ситуації. Перший аспект –
психологічний стан людини, яка, сприймаючи світ навколо себе, відчуває
наявність якогось протиріччя – може бути або не бути релевантним
лінгвоконфліктологічним студіям, залежно від того, чи внутрішній
конфлікт виходить назовні (вербалізується), або ж виявляється лише
у формі внутрішніх переживань, роздумів, які не виражені вербально
чи актуалізовані у внутрішньому мовленні. Другий аспект – поведінка
людини в конфліктній ситуації є, як правило, релевантним лінгвістичній
конфліктології, оскільки така поведінка охоплює й мовленнєву.
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З теоретичної точки зору вивчення мовленнєвої поведінки
англомовних індивідів у конфліктних ситуаціях спирається на здобутки
конфліктологічного досвіду та положення дискурсології. Динамічна
взаємодія структур мовного й немовного знання, призначена
для досягнення соціально значущих з погляду індивіда цілей,
та вербалізація результатів розумових операцій становить суть
дискурсивної діяльності. У цій діяльності індивід використовує мову
як ресурс, а дискурсивну стратегію як інструмент реалізації певної мети.
У конфліктній ситуації завжди наявна мета регуляції міжособистісних
взаємин, яка може бути головною або додатковою. Суть регуляції,
її бажаний результат визначає вибір індивідом відповідної стратегії –
конфронтації, компромісу, конформізму тощо. Кожна з цих стратегій
має здатність творення певного різновиду дискурсу. У термінах
теоретичної лінгвістики евристичну цінність становить як аналіз усіх
можливих стратегій, застосовуваних індивідом у конфліктній ситуації,
та утворених ними різновидів розумово-комунікативної діяльності, так
і дослідження специфіки взаємодії зазначених різновидів із типами
дискурсу – політичним, науковим, сімейним тощо. Інтерес становить
також специфіка вербалізації дискурсивних стратегій у різних соціальних
групах, групових практиках тощо. Результати теоретичних мовознавчих
розвідок можуть суттєво посилити не лише дискурсологічні основи,
але й поняттєву базу конфліктології, де припущення та здогадки можуть
набути пояснювальності й обґрунтованості, або ж навпаки не дістати
підтвердження.
У прикладному аспекті розвиток лінгвістичної конфліктології також
видається перспективним. Його набутки є безперечно корисними
в практиці викладання англійської мови та перекладу, у практичній
перекладацькій діяльності: комунікативна компетенція майбутніх
фахівців має включати фонові знання про способи і засоби
використовувані індивідами в конфліктних ситуаціях, вміти розпізнавати
їхні стратегічні цілі та адекватно реалізувати їх за допомоги рідної/
іноземної мови. Слід також узяти до уваги ту обставину, що відкритість
кордонів та розвиток інформаційних технологій сьогодні надає
можливості безпосереднього спілкування широкому колу осіб, що
не є фахівцями у галузі іноземної мови й перекладу. Зважаючи
на культурно-мовну специфіку спілкування в конфліктній ситуації, усім
цим індивідам також необхідні знання про специфіку англомовної
поведінки в конфлікті, а саме її стратегічні цілі та засоби реалізації.
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ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА:
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
Ходаковська О.О. (Харків)
Мова і право дуже тісно пов’язані між собою, а завдання
юрислінгвістики –зробити так, щоб у випадку їхньої взаємодії
не виникало непорозуміння.
Перші дослідження мови права в російській мові почалися ще
у минулому столітті. Тоді вчені приділяли увагу дослідженню
функціонального стилю мови, який вживався для написання законів.
Науковці ставили за мету розробити загальні правила написання законів
таким чином, щоб не виникало суперечок під час їх застосування.
Представники американської й англійської юрислінгвістики
в основному вивчають мову і стиль юридичних документів з точки
зору нефахівців у галузі права. Основними питаннями, якими
займаються англомовні юрислінгвісти, є такі: лінгвістична експертиза
в судовому процесі, проблеми комунікації на дізнанні в поліції, роль
юридичного перекладача на судовій і досудовій стадіях у процесі,
проблеми розуміння мови суддів та інструкцій судді присяжними.
Активно вивчається взаємодія мови і права в німецькій мові. Однією
з центральних тем у дослідженнях німецьких вчених посідає питання
про те, що обумовлює перешкоди в комунікації між юристами
і не юристами.
Юридична лінгвістика або юрислінгвістика – є відносно новою
галуззю мовознавства. Особливістю цієї дисципліни є те, що вона має
міждисциплінарний характер, тому що поєднує мову та право.
Звичайно, питання точності та зрозумілості юридичних тексті уже було
предметом уваги науковців, але юристи та філологи завжди займалися
цими питаннями окремо.
Важливість цієї науки, її актуальність підтверджує те, що у 2001
в Алтайському державному університеті та на філологічному факультеті
МДУ була створена окрема спеціальність “Лінгвокриміналістика”.
Об’єктом юрислінгвістики є взаємодія мови та закону, юридичний
аспект мови. Дослідники відзначають, що юрислінгвістика вивчає
відношення мови до закону. Натомість, лінгвоюристика, як окрема
галузь, вивчає відношення закону до мови (мовні аспекти права).
Юридичний аспект мови – це, по-перше, власне мова з елементами
права. У цьому аспекті науковці зазначають про актуальність
онтологічного розуміння мови як об’єкта правового захисту.
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По-друге, юрислінгвістика займається такими проблемами
закономірностей мови, що є підґрунтям тексту закону, визначають його
створення та практичне застосування.
Таким чином, дві фундаментальні, пов’язані між собою проблеми,
є основою досліджень юрислінгвістики. Перша проблема – це проблема
співвідношення мовних законів (норм) з юридичними законами
стосовно рівня юридизации. Проблема співвідношення природньої
та юридичної мови є другою.
Право посідає чільне місце у вивченні лінгвоюристикою мовноправових аспектів. У цьому випадку говорять про сукупність
вже сформованих історично юридичних законів і традицій, а юридична
мова розглядається як система, яка до певної міри прагне до все більшої
автономізації від природньої мови.
Основна мета лінгвоюристики – вивчення соціальної взаємодії
людей на мовному тлі крізь призму закону. Мета юрислінгвістики –
вивчення змін норм мови, які відбуваються при її наближенні
до юридичного узусу.
Методологічна специфіка юрислінгвістики, на думку науковців,
має бути розглянута з урахуванням таких лінгвістичних параметрів:
1) природнє – штучне, 2) таке, що відображається (стосовно мови) –
умовне (стосовно мови), 3) стихійно-чуттєве – раціонально-логічне,
4) консервативно-статичне – творчо-динамічне, 5) безперервне –
дискретне.

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
ІНТРОДУКТИВНОГО І ЗАВЕРШАЛЬНОГО
БЛОКІВ БРИТАНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ П’ЄСИ
Холмогорцева І.С. (Харків)
Британська фольклорна п’єса (далі – БФП) – це автентичний жанр
британської фольклорної традиції, що представляє собою віршований
трагікомічний твір, для якого характерна певна структура і композиція,
що включає в себе інтродуктив, трагічний комплікативний блок “битва”,
комічний комплікативний блок “чудове зцілення” і завершальний блок,
сюжет і фіксований набір персонажів. Якщо обидва комплікативні блоки
є текстоцентрованими, то інтродуктив і кінець є напрямленими
на інтеракцію з аудиторією.
Інтродуктивний і завершальний блоки створюють каркас для
виконання комплікативних блоків і сприяють вертикальній зв’язаності
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тексту БФП. Вони є дискурсотворчим елементом і виконують
такі функції:
Контактовстановлююча. Для БФП інтродуктивний блок є засобом
уведення фольклорної дійсності, що часто знаходить своє вираження у
розгорнутих висловленнях, наприклад: Gentlemen & or ladys all Im glad
to see you here / Im come to let you know it wont be long before my actors
doth appear / Tho my company is but small / All do the best we can to
please you all / To get your love & gain your favour… [1, с. 297]. Контакт
між виконавцями БФП і потенційними реципієнтами встановлюється
експліцитно за допомогою прямого звертання до аудиторії,
актуалізуючи головну мету по відношенню до глядача – розвагу.
Встановленню контакту сприяє дотримання стратегії ввічливості,
яка реалізується у прямому звертанні до публіки, номінуючи
її як представників вищого класу.
Інформативна функція. Досліджуючи інформативність інтродуктиву
і завершального блоків БФП, можна відмітити, що для цього типу тексті
характерним є наявність виключно змістовно-фактуальної інформації,
яка представляє собою повідомлення про події, що будуть мати місце
у певному середовищі через певний проміжок часу. Завершальний
блок може виступати метатекстом по відношенню до всієї п’єси,
приймаючи форму анотації до змісту вистави, що була тільки-но
виконана.
Естетичну функцію можна назвати домінуючою, що обумовлено
особливим методом освоєння дійсності. Основною специфікою
цієї функції є особлива організація самих різних мовленнєвих засобів,
яка визначається їх функціонально-комунікативною спрямованістю.
Це дозволяє припустити, що експлікація естетичної функції відбувається
на композиційному рівні. БФП є гібридним жанром за своєю
структурою. Це відображається на композиційному рівні,
де інтродуктивний і завершальний блоки можуть комбінувати елементи
драми і лірики. Поряд з основними функціями, що розглядалися, можна
виділити специфічні:
Організація простору є важливим елементом інтродуктивного блоку,
що обумовлено особливістю виконання тексту БФП – виконавці
не забезпечені сценою, дійство відбувається спонтанно для аудиторії
в місцях, які не призначені для драматичних виступів.
Ритуальна функція актуалізує у знаковій системі традиційне
світосприйняття і має на увазі індивідуальну практику, наприклад,
змістовно-концептуальний план завершального блоку може
корелюватися із традицією, згідно якої, відпускати колядувальників
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без винагороди не можна, бо це приносить сім’ї нещастя.
Функція отримання винагороди напряму пов’язана із ритуальною,
проте має не сакральний, а прагматичний характер. Її можна описати
як егоцентричну із постатями виконавців у фокусі уваги: Here am I, wee
Johnny Funny, / Wi’ my tunny, / I’m the man that takes the money [2, с. 201].
Реалізація отримання винагороди відбувається через експліцитний опис
функції персонажу, що виковує відповідну функцію.
Джерела ілюстративного матеріалу
1. Deacon G. John Clare and the Folk Tradition / G. Deacon. – London :
Sinclair Browne, 1983. – 397 р. 2. Lawrence M. J. P. Guisers’ Play /
M.J.P. Lawrence // Scots Magazine. – NS 66. – Dec. 1956. – №. 3. –
Р. 197–201.

ПОРУШЕННЯ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД
УЖИВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКА В МОВІ
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТАХ
Чепурко К.О. (Сімферополь)
У мовній практиці сучасних українських друкованих засобів масової
інформації спостерігаються різноманітні відступи від нормативних засад
української морфології загалом і дієприкметника зокрема. Такі відступи
від нормативних засад сучасної української літературної мови
спостерігаються передусім у вживанні активних дієприкметників
теперішнього часу на -чий, які у власне дієприкметниковому значенні
тепер кваліфікуються взагалі як позанормативне явище, а в похідних
ад’єктивованому та субстантивованому значеннях хоча й допускаються
(зокрема, в термінології), але також із застереженнями про нечастотність
такого вживання. “Дієприкметники на -чий, – слушно зауважує
І.С. Гнатюк, – поширені мало, тому що народнорозмовна мова,
яка лягла в основу нової української літературної мови, майже не знала
їх (як книжних форм давньоруського походження). У мові 20 ст.,
особливо в період 30 – 80-х рр., вони дещо активізувалися, зокрема
у зв’язку з творенням науково-технічних термінів (крокуючий
екскаватор, блукаючий нерв), але останнім часом їх відповідність
нормам української мови дедалі більше піддається сумнівам” [1, с. 159;
пор. також: 2, с. 96]. Можна відзначити вживання, хоча й нечастотне,
таких форм у складі дієприкметникових зворотів: … лабораторії, діючі
на територіях ринків (КВ, 14.07.2000, с. 22); … літаючий на висоті
трьох метрів пінопластовий слон (УМ, 24.09.2013, с. 12); та ін. Частіше
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ж вони виступають у похідних ад’єктивованому та субстантивованому
значеннях (беремо до уваги лише ті випадки вживання дієприкметників,
замість яких сучасні нормативні джерела дають інші, не
дієприкметникові відповідники – прикметники на -льний, відповідні
іменники та ін.: 2012 року Єгипет прийняв близько 11 мільйонів
відпочиваючих (УМ, 23.02.2013, с. 5) – замість відпочивальників; – Чи
приніс перший твір Вам істинну насолоду як початкуючому
прозаїкові? (ЛУ, 7.10.1998, с. 7) – замість прозаїкові-початківцю та ін.
Рідше трапляються іншого роду відхилення у вживанні активних
дієприкметників – як відповідники до російських дієприкметників
на -ся: … обличчя ще одного претендента на прізвище Єрофєєв –
таке запам’ятовуюче… (КВ, 8.08.2000, с. 21); … Донбас є єдиним
регіоном, що може постачати енергетично якісне, коксуюче вугілля
(УС, 3.01.2002, с. 4) та ін. Є й випадки прямого запозичення таких
російських дієприкметників (у прямій мові): Він зголодавшийся.
Наївся … – помер (ГПУ, 23.11.2012, с. 14).
Трапляються окремі випадки позанормативного вживання
в українському тексті російських форм пасивних дієприкметників
теперішнього часу: У лабораторії у протестованих вин перевіряли
два показники: міцність і масову концентрацію титруємих кислот
(УМ, 28.02.2013, с. 14); … другий – страхом гонимий (ЛУ, 12.10.1995,
с. 5) та ін.
Отже, порушення норм уживання дієприкметникових форм у мові
сучасних друкованих ЗМІ зумовлене найперше такими чинниками:
1) недостатнім засвоєнням норм літературної мови й, зокрема, правил
українського правопису; 2) звичайною неуважністю внаслідок
ослаблення контролю за мовною якістю матеріалів ЗМІ; 3) поспішним
і неуважним перекладом із російської мови, особливо в мові вміщуваних
рекламних текстів, оголошень.
Література
1. Гнатюк Г.М. Дієприкметник / Г.М. Гнатюк // Українська мова :
Енциклопедія. – Вид. третє, випр. і доп. – К. : Українська енциклопедія,
2007.– С. 158–160. 2. УП-93 – Український правопис. – К. : Наукова думка,
1993. – Вид. 4, випр. і доп. – 240 с.
Джерела ілюстративного матеріалу
ГПУ – Газета по-українськи
КВ – Київські відомості
ЛУ – Літературна Україна
УМ – Україна молода

153

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

НАДФРАЗОВА ЄДНІСТЬ
ЯК МАКРООДИНИЦЯ ДИСКУРСУ
Чернiкова Н.В. (Київ)
Поступовий рух думки супроводжується зупинками (перехватами),
які завершують послідовні етапи цього руху і уявно фіксуються мовними
позначеннями, які у результаті формують мовно-мовленнєві знаки.
Отже, у процесі безперервного породження мовно-мовленнєвого
акту в актуальному плані (мовленні) віртуальні можливості (мова)
реалізуються суб’єктом у певній ситуації за допомогою лінгвістичних
знаків, посередниками між ментальною сферою і сферою безпосередньої
мовленнєвої реальності [6, c. 9] з урахуванням їхньої граматичної
та семантичної доречності у структурі висловлення [1, c. 35].
Поняття оперативного часу дає можливість аналітично представити
у динаміці когнітивних операцій взаємодію складників семантичної
структури знака: сигніфікативного (семасіологічного) та денотативного
(смислового) значень та результат цієї взаємодії у прагматиці мовлення.
Семасіологічне та смислове значення загального змісту знака
знаходяться у відношеннях взаємної додаткової відповідності, що
є фундаментальною якістю його організації [3, c. 17]. Відповідність
містить у собі відношення симетрії / асиметрії плану змісту та плану
вираження знаку. Зміст значення знаку у мові та мовленні
неоднозначний: у мові – сигніфікативне значення, у мовленні – комплекс
сигніфікативного та денотативного значень. Неоднозначність змісту
зумовлена тим, що мова як знакова система відрізняється подвійним
модусом існування. Мовні знаки мають подвійну співвіднесеність
з предметним рядом: як номінативні знаки як складові предикативних
знаків-висловлень, комплексних висловлень, ПК (ПК – приєднувальна
конструкція), НФЄ (НФЄ – надфразова єдність) – в актуальному
мовленні:
Знаки називання
Знаки судження
простий знак
складний знак
(слово)
(висловлення, ПК, НФЄ)
Структуру семіозису простого та складного знаку формують три
складники: знаковий засіб, десигнат (те, на що вказує знак) та інтерпретатор
або користувач [2, c. 31]. У процесі семіозису складний знак-висловлення
є інтерпретатором ситуації, події, а простий – інтерпретантом компоненту
події, ситуації. Простий знак втрачає свою “системну” індивідуальність
і пристосовується структурно і семантично до комунікативних функцій
складного знаку. У мовленні взаємовідношення сигніфікативного
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та денотативного значень знаку регулюється мовленнєвими стратегіями
мовця, його комунікативною інтенцією, загальним контекстом [4, c. 7].
Отже, семіозис простого та складного знаків розглядається у трьох
вимірах: синтаксичному, семантичному і прагматичному [4, c. 8].
Надфразова єдність, як мовно-мовленнєвий знак макросинтаксису,
становить своєрідну ієрархію простих та складних знаків, яку можна
представити схематично:
слово
↓
синтагма
↓
висловлення
↓
комплексне висловлення та ПК
↓
НФЄ
Висловлення та приєднувальні конструкції характеризуються
завершеністю мовно-мовленнєвого акту, що припускає наявність
узагальненого уявлення про подію, мікроситуацію. У свою чергу, НФЄ
є макроодиницею дискурсу з різноманітними котекстуальними
та контекстуальними взаємовідношеннями знаків, що розвиває низку
подій, тобто макроситуацію.
Література
1. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимняя. –
М. : Моск. психол.-социальный институт; Воронеж: НПО “МОДЭК”,
2001. – 432 с. 2. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика : [учебник] /
И.М. Кобозева. – М. : Едиториал УРСС, 2000. – 352 с. 3. Минкин Л.М.
Некоторые вопросы теории языка и речи / Л.М. Минкин // Вісник Київ.
лінгв. ун-ту. – № 2. – Т. 3. – Київ : Видавничий центр КДЛУ, 2000. –
С. 15–25. 4. Минкин Л.М. Аспекты когнитивно-лингвистической
парадигмы / Л.М. Минкин // Структурно-семантичні і когнітивнодискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали
Першої Всеукраїнської наукової конференції романістів 5–6 жовтня
2006 року. – Чернівці, 2006. – С. 6–9. 5. Реферовская Е.А. Философия
лингвистики Гюстава Гийома / Е.А. Реферовская. – СПб. : Академический
проект, 1997. – 128 с.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Черныш И.В., Черныш Т.В. (Харьков)
Владение иностранным языком становится одним из главных
условий востребованности специалиста на рынке труда и проблема
эффективного обучения иностранному языку взрослых приобретает
особое значение.
Рассматривая андрагогическую модель обучения иностранному
языку, мы считаем психологический аспект основным. Взрослый, как
субъект учебной деятельности, характеризуется рядом специфических
особенностей, которые в зависимости от контекста обучения могут
выступать либо резервами, либо барьерами в обучении. В процессе
обучения взрослых иностранному языку необходимо учитывать как
факторы, стимулирующие или затрудняющие процесс обучения,
так и психолого-возрастные, личностные и культурные особенности
обучаемых.
Учет специфики развития таких психологических функций взрослых
учащихся, как внимание, память и мышление, которые играют ведущую
роль в учебном процессе в целом и процессе обучения иностранным
языкам в частности, позволяет наиболее рационально организовать
процесс обучения.
Внимание, как и любая другая функция, изменяется в течение всей
жизни человека. Произвольное внимание у взрослого человека
приобретает особенно важное значение, т.к. в течение жизни приходится
получать информацию, которая не вызывает интереса, но необходима
для общественной, производственной или учебной деятельности.
Развитое произвольное внимание взрослых людей позволяет им
сосредотачиваться длительное время на учебном материале. Различные
свойства внимания людей проявляются неравномерно, так наибольшим
возрастным изменениям подвергаются объем, избирательность
и переключение внимания. Определенное влияние на объем
и концентрацию внимания взрослого обучающегося оказывают
его общий культурный уровень и степень грамотности. Образованному
человеку требуется больше времени на восприятие ряда предметов,
предъявляемых в учебном процессе. Это приводит к необходимости
распределения аудиторной и внеаудиторной работы в пользу
аудиторной. Нужно помнить о возможном отвлечении внимания
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обучающихся, которое наступает в результате утомления в течение
рабочего дня. Это особенно важно при организации обучения
иностранному языку, когда необходимо использовать большое
разнообразие форм и видов работы для поддержания внимания
обучающихся на занятиях.
Память взрослого человека подвергается изменениям в процессе
жизнедеятельности, причем разные стороны памяти в разные периоды
жизни проявляются неодинаково. У большинства взрослых наиболее
распространен смешанный тип памяти. Опора на зрительную память
приводит к более высоким результатам запоминания, чем на слуховую.
Уровень развития механической и смысловой памяти у взрослых выше
аналогического уровня памяти у детей.
Образное мышление у взрослых не утрачивает своего значения,
а практическое мышление, развитие которого связано с учебной
и трудовой деятельностью, приобретает особую роль. На развитие
вербального мышления взрослых обучающихся, фактор возраста
оказывает более слабое влияние, чем фактор их общего образования.
Возраст сам по себе не снижает способности обучающихся овладевать
знаниями и интеллектуальными умениями, более того, в процессе
длительного обучения у взрослых людей развиваются общие
и специальные способности, синтезирующиеся в способности
к учению. Следует также заметить, что у взрослых людей особую роль
приобретает практическое мышление, развитие которого связано
с учебной и трудовой деятельностью.
Учет особенностей мышления, внимания и памяти несомненно
способствует повышению уровня обученности и обучаемости
обучающихся, а следовательно является одним из принципов
интенсификации процесса обучения.
Задача преподавателя заключается в реализации образовательного
процесса таким образом, чтобы учитывалась специфичность
характеристик обучаемых взрослых. Решение такой задачи возможно
лишь при успешном освоении преподавателем знаний из области
андрагогической науки, возрастной психологии и психологии
личности.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТАКТИКИ НЕГАТИВІЗМУ
У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ США
Чорновол-Ткаченко О.О. (Харків)
У 80-90 роки XX сторіччя в американському електоральному
процесі намітилась помітна тенденція до використання негативізму у
проведенні виборчих кампаній. З точки зору здорового глузду, тактика
переконання електорату через жорстку критику, сарказм, чорний
гумор, загострення уваги на недоліках та неприкриту образу опонентів
є антидемократичною та отже неприпустимою у боротьбі за політичну
владу. Такі технології підривають позитивний імідж виборів та руйнують
довіру виборців до конкретних політиків та уряду у цілому. Однак
негативізм надалі обирає обертів та стає розповсюдженим явищем
у сучасній політиці. Очевидною причиною цього вбачаємо
в ефективності агресивно побудованої передвиборчої кампанії.
Незаперечним прикладом того, що негативізм приносить політикам
бажані результати, стали вибори до органів федеральної влади у США
у 2006 році. Не дивлячись на низку законів, які було спрямовано на
обмеження негативізму у політичній рекламі, агресивні методики
передвиборчої боротьби різко зросли у досить короткий термін. Так,
якщо у 2004 році лише 1% та 46% політичної реклами демократів
та республіканців відповідно носили негативний характер, у 2006 році
ці показники збільшилися до 83% та 89% [2].
Пояснення ефективності негативізму у політичній рекламі
є чисельними та різноманітними. По-перше, агресивна реклама,
на відміну від нейтральної та менш провокативної, привертає увагу
виборців та краще запам’ятовується [3]. По-друге, негативна реклама
є афективною та розрахованою на те, що у виборця з’явиться стійке
емоційне ставлення до предмета реклами (опонента) та до суб’єкта
критики (атакуючого кандидата). Емоційне залучення і є саме тим дієвим
інструментом, на який покладаються мовці будь-якого персуазивного
дискурсу, включаючи політичний. Цим також пояснюється і загальне
збільшення зацікавленості виборців у передвиборчих кампаніях
з елементами негативізму [1, с. 1180].
Негативізм у політичній рекламі підлягає класифікації з огляду
на методику атакування опонента. Так, особливо ефективними
є, наприклад, методика нападу, спрямованої на точку зору опонента
стосовно якогось соціально вагомого питання (наприклад, війни
в Іраку), або агресивна критика особистості опонента (наприклад,
подружньої зради). Ті реклами, що добре запам’ятовуються виборцями,
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в основному апелюють до глибинних загально-людських емоцій, таких
як страх, представляючи політичного опонента небезпечним
(наприклад, у серії телевізійних реклам 2004 року, загально відомих
як Swift Boat Veterans for Truth ads).
З іншого боку, ми не можемо ігнорувати ті випадки, коли негативізм
не лише не спрацьовував, а, навпаки, приводив до втрати голосів
виборців. Наприклад, цілковито неефективною стала реклама, в якій
представника демократичної партії агресивно критикувала його
екс-дружина під час виборів на пост губернатора штату Нью-Джерсі
у 2005 році. Ця атака мала зворотній результат, і республіканець програв
вибори.
Таким чином, зауважимо, що на сучасному етапі розвитку
політичного процесу США негативізм є поширеною та досить
ефективною тактикою у боротьбі за голоси електорату. Вважаємо,
що подальше дослідження механізмів лінгвістичної реалізації цієї тактики
є перспективним напрямком дослідження.
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ФОРМУВАННЯ
ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Чрділелі Т.В. (Кременчук)
Наука сьогодення виходить із необхідності плюралізму підходів
та поєднання наукових парадигм. Аналіз тенденцій і напрямів досліджень
у галузі перекладу свідчить про перетин перекладознавства
з психолінгвістикою, соціолінгвістикою, культурологією,
літературознавством, етнолінгвістикою і т. ін. Досягнення науковців у цих
галузях спонукають до переосмислення змісту і цілей навчання перекладу
як майбутнього фаху.
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Однак перш за все для теорії і практики перекладу особливу
важливість мають лінгвістичні наробки. Передусім йдеться про
прагмалінгвістику та когнітивну лінгвістику, оскільки комунікативна
орієнтація лінгвістичних досліджень становить одну із домінуючих
тенденцій сучасного мовознавства, а функціональний підхід вважається
одним з найбільш визнаних магістральних напрямків. Функціональний
підхід до мови знаходить логічне продовження в категорії дискурсу.
Увага зосереджується на комунікативно-дискурсивних процесах та їх
прагматичних складових, таких як: інтенції мовця, реципієнт тексту/
повідомлення, спільні фонові знання про світ тощо. Все вищезгадане
свідчить про необхідність виходу на передній план у навчанні перекладу
такого макрооб’єкту як дискурс, який уособлює мову в її використанні,
залучаючи соціальний контекст, інформацію про учасників,
процесуальність, знання механізмів породження і сприйняття
інформації, вмотивованість.
Багатоплановість дискурсивних студій і широкий обсяг поняття
“дискурс” обґрунтовують як можливість, так і необхідність залучення
дискурсивного аналізу до процесу перекладу. Зокрема, сприйняття
тексту не тільки на лексико-граматичному, але і на дискурсивному рівні
спонукає студентів звертати увагу на такі чинники, як когезія
і когерентність, контекст ситуації, інтенціональність, когнітивний простір
комунікантів тощо. Важливим для формування комунікативної
компетенції майбутнього перекладача є поняття процесуальності
дискурсу, яка пов’язана з мовною свідомістю особистості, обумовлює
вибір мовних засобів, впливає на породження і сприйняття тексту
висловлювань. У цьому випадку перекладацький аналіз спрямований
на “семантичний концепт, що включає текст, організований
у відповідності з інтеракційними, когнітивними і лінгвістичними
принципами” [1, c. 94].
У руслі дискурсології нове бачення отримують й комунікативні
та функціональні теорії перекладу, які розглядають переклад як акт
міжкультурної комунікації і стверджують, що лінгвістичні
характеристики тексту, що перекладається, визначаються функцією,
яку переклад буде виконувати у цільовій аудиторії. Розуміння
цілеспрямованості перекладу перегукується з поняттям комунікативної
мовленнєво-впливової сили дискурсу як цілісної мовленнєвої події.
Це дає поштовх, зокрема, для вивчення теорії скопосу у сучасному
перекладознавстві.
Суттєвим для перекладача є також розуміння дискурсу
як комунікативно-прагматичного зразка мовленнєвої поведінки,
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що протікає в певній соціальній сфері і має певний набір змінних:
соціальні норми, конвенції, ролі, ціннісні параметри і т.ін. [2, c. 8–11].
Таке значення дискурсу корелює з поняттям жанру і стилю, урахування
особливостей яких вкрай важливо при виконанні перекладів.
Таким чином, розгляд певних підходів до дискурсу та притаманних
йому характеристик дозволяє зробити висновок про те, що у навчанні
перекладу доцільно послуговуватися поняттям дискурс. Дискурсивна
компетенція майбутнього фахівця в галузі перекладу передбачає: знання,
розуміння і володіння різними типами дискурсів; спроможність
зіставити мовні засоби з конкретними ситуаціями, цілями, учасниками,
сферами спілкування; свідоме застосування цієї системи вмінь для
забезпечення адекватності перекладу.
Література
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УРАХУВАННЯ
СУЧАСНОГО СТАНУ ГРАМАТИКИ
У ВИКЛАДАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Шапарєва Н.О. (Харків)
Традиційно, відповідно до навчальних планів та програм, при
викладанні французької мови викладачі посилаються на граматичний
матеріал основних підручників, призначених для викладання
граматичного аспекту. Це, насамперед, “Граматика французької мови.
Практичний курс”, автори Попова І.Н., Казакова Ж.О. та “Граматика
французької мови”, автори Никольська К.К., Гольденберг Т.Я, 2000
та 1982 року випуску відповідно. Безумовно, цінність цих підручників
незаперечна. Проте, як відомо, мова – це система, що схильна до змін
з плином часу. Мова, як будь-який організм, не застигає на місці,
а постійно розвивається, вбираючи зміни, що відбуваються у мовленні.
Отже, беручи до уваги дату видання цих граматик та наш час, випливає
висновок, що не все, що міститься у цих підручниках, є актуальним,
і має викладатися студентам у такому вигляді. Має рацію поєднувати
їхній матеріал з інформацією з сучасних автентичних французьких
джерел, які б найбільш повно відображали еволюцію мови та її сучасний
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стан. Бо між нашими підручниками та французькими існують
розбіжності по декількох позиціях.
Вже починаючи з діакритичних знаків, у студентів виникають
запитання, чому, наприклад, в слові espion його немає, а в règle він є.
Наші підручники дають нам інформацію, що перед подвійною
приголосною він може стояти, а може й не стояти, при чому в обох
випадках звук буде відкритим. Відповідь знаходимо в “Pratique du français
de A à Z”: якщо друга з цих приголосних r або l та відрізняється
від першої, то значок ставимо за звичним правилом відкритих
чи закритих складів [4, с. 119].
Граматика Нікольської К.К. наводить список прикметників на -аl,
які складають виключення і беруть фінальну -s на позначення множини,
замість -аuх за правилом: banal, bancal, boréal, glacial, natal, naval,
fatal, final [1, с. 68]. “Pratique du français de A à Z” звужує цей список
до bancal, fatal, natal, naval та додає tonal. Щодо austral, boréal, causal,
final, final, glacial, marial, pascal, узус вагається, приймаючи обидва
варіанти [4, с. 21].
Граматика Попової І.М. у розділі способу Subjonctif підкреслює,
що у вислові je ne doute pas (я не маю сумніву) зберігається Subjonctif,
хоча сам вислів вже не несе в собі сумніву [2, с. 287]. “Pratique du français
de A à Z” однозначно відмічає, що це дієслово, вживане у заперечному
значенні, виключає Subjonctif, оскільки ні в якій мірі не виражає сумніву:
Je ne doute pas qu’il réussira [4, с. 299]. Крім того граматика Попової
І.М. стверджує, що звороти, що виражають сумнів та погляд (être sûr,
être certain, être convaincu, trouver, affirmer, croire тощо) вимагають
Subjonctif, якщо вони вживані у питальній формі [2, с. 288]. Alter ego
додає, що вони вимагають Subjonctif після питальної форми лише
в тому випадку, якщо питання утворено за допомогою інверсії. Якщо
питання сформовано з прямим порядком речення, вживається Indicatif:
Est-ce que vous croyez qu’on pourra changer la société? [3, с. 164].
У тому ж розділі граматика Попової І.М. вимагає вживання
Subjonctif після зворотів de manière que, de façon que, de sorte que
у підрядних реченнях наслідку [2, с. 304]. Alter ego навпаки підкреслює,
що при вживанні для позначення наслідку, ці звороти вимагають
виключно Indicatif, а Subjonctif виражає підрядні речення мети: Le
vendeur nous a répondu de façon que nous avons été choqués (наслідок –
Indicatif). Il cria de façon que les spectateurs du fond de la salle puissent
l’entendre (мета – Subjonctif) [3, с. 171–172].
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ТЕМА БАТЬКІВЩИНИ І ВИГНАННЯ
В РОМАНІ Е.М. РЕМАРКА “НІЧ У ЛІСАБОНІ”
Шапошнікова К.О. (Харків)
Е.М. Ремарк є однією з ключових постатей в контексті німецької
літератури вигнання (Exilliteratur), тобто творчості письменників,
які виїхали з політичних, економічних, релігійних причин на чужину
на постійне або тривале проживання в період з 1933 по 1945 рр. Він
є автором низки романів, що тематизують причини і наслідки приходу
Гітлера до влади та відчайдушну боротьбу за виживання в еміграції
і є важливим документом свого часу. Проте саме цей аспект творчості
письменника, який емігрував у 1933 році з Німеччини до Швейцарії,
а згодом до США, й так і не повернувся на батьківщину, залишається
мало дослідженим.
“Ніч у Лісабоні” (1962) є останнім романом, який Ремарк встиг
закінчити за життя, та, на нашу думку, підсумковим твором
письменника, що відображає критичну точку зору автора, сформовану
усім життєвим досвідом. У романі письменник знову звертається
до теми еміграції після написаних ним раніше “Возлюби ближнього
свого” (1939) та “Тріумфальна арка” (1945). Оповідь у книзі починається
від імені героя-оповідача. Рятуючись від нацистів, оповідач разом
зі своєю дружиною опиняється в Лісабоні, де марно намагається
роздобути гроші на фальшиві американські візи й квитки на пароплав
до США – останню надію біженців. Однієї ночі 1942 року він зустрічає
на набережній незнайомця, який готовий подарувати йому два квитки
на пароплав, але за однієї умови: герой роману має провести всю ніч
з незнайомцем і вислухати його. Розповідь незнайомця постає повною
драматизму історією життя людини, яка залишилася без батьківщини
та вимушена ховатися за кордоном.
Долі героїв творів Ремарка про вигнання є втіленням подій його
власного життя та спостережень за долею інших вигнанців. Більшість
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з них втратили вітчизну, а з нею й свою ідентичність, знаходячись
під переслідуванням або під загрозою знищення. Вони вимушені
перебувати за кордоном без документів, у постійному страху бути
викритими та схопленими, і позбавлені права на працю. Вони змінюють
місця перебування та країни, досконало знають усі кордони та,
у більшості випадків, голодують. Емігранти не мають зв’язку з друзями
та повністю відрізані від свого колишнього життя. У суспільстві панує
страх та розпач. Але на прикладі головного героя твору “Ніч у Лісабоні”,
незнайомця Шварца, ми бачимо, що незважаючи на всі поневіряння,
батьківщина постійно залишається у думках емігрантів. Для нього
повернення на батьківщину, аби побачити своє рідне місто та дружину,
стало нав’язливою ідеєю, хоча ця ідея фактично означала самогубство.
У ході розповіді Шварца та його розмови з оповідачем ми дізнаємось
про повернення героя до Німеччини та повторний від’їзд.
Крізь призму почуттів Шварца постає образ батьківщини у творі.
Здебільшого її риси є негативними, тому що пов’язані з жахливими
подіями у житті емігранта. У творі неоднократно зображуються німецькі
концтабори та тюрми й умови перебування там, а також працівники
гестапо та їхні способи катування. Це – батьківщина, яка залишила
по собі спогади про біль та страх. На противагу негативним складовим –
жахіттям нацистської Німеччини та відчаю емігрантів – образ батьківщини
в романі доповнюється почуттями героїв: любов’ю до батьківщини,
до її природи. Такою позитивною характеристикою виступають,
наприклад, мальовничі ландшафти, які так захоплюють Шварца на шляху
додому та викликають спогади про безтурботне дитинство.
На основі проведеного дослідження ми спостерігаємо подвійність
у зображенні Ремарком батьківщини – з одного боку, це – територія
небезпеки та недовіри, з іншого – простір, з яким пов’язані спогади про
часи безпечного життя. Образ німецького вигнанця набуває в романі
детальних та вичерпних рис, основними з яких є відчуження, страх
та відчай.

КОНЦЕПТ “HUMANITAS”
И ЕГО ОБЪЕКТИВАЦИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Шаронова А.В. (Харьков)
1. Одним из направлений, характерных для когнитивной
лингвистики, является исследование всего многообразия функций языка
и языковых единиц как составных элементов общей языковой системы.
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Поскольку язык – по образному сравнению В. Губольдта – есть призма,
через которую мы воспринимаем и вербализуем реальный мир
(“Sprache ist das Prisma, das uns Realität erfaßbar und artikulierbar macht”),
то через неё следует рассмотреть используемые языковые формы,
значения которых являют собой определённые структуры знания,
называемые концептами. Являясь результатом познавательной
деятельности человека, обладая упорядоченной внутренней структурой,
концепт содержит в себе целый блок информации о предметах
и явлениях, которые он отображает. Ядром же концепта – по мнению
Е.А. Селивановой – является понятие, фиксированное в виде
пропозициональной структуры и обозначенное знаковой единицей.
А если есть ядро, то есть и периферия, поэтому концепт многомерен.
В нем можно выделить – справедливо считает В.А. Маслова – как
рациональное, так и эмоциональное, как абстрактное, так и конкретное,
как универсальное, так и этническое, как общенациональное, так
и индивидуальное. Поскольку концепт “humanitas” не был объектом
филологических штудий, то заявленная тема представляется актуальной.
Предметом наблюдений является концепт “humanitas” и его
объективация в немецком языке.
2. Гуманизм как мировоззрение сформировалось в эпоху
Возрождения в Италии, а затем распространилось в других европейских
странах. Гуманизм призывает к построению более гуманного общества:
в направлении его развития ключевой является морально-этическая
составляющая. Всё, что было создано европейской цивилизацией, имеет
свои корни в так называемой христианской морали, именно в ней были
порождены идеи свободы, толерантности, уважения и равенства. Этот
процесс был сложным, со многими отступлениями, с большими
катаклизмами и т.д.
3. Вместе с распространением гуманистических идей в
немецкоязычном лексиконе появляется заимствованная из латыни
лексема human, первоначально функционировавшая как адъектив
в качестве определения в субстантивной группе, затем как составная
часть сложного слова в той же функции, и с той же семантикой в сфере
медицины, где гуманное отношение особенно востребовано
(Humanmedizin, Humanmediziner). Далее human вступает в вербальные
сочетания, где выполняет адвербиальную функцию, и переходит в иную
категорию, функционируя как глагольная единица humanisieren. “Wie
lange humanisieren wir eigentlich die Bestie schon?” (M. Walser: Halbzeit).
Расширяя свою родословную, human обретает антонимичную единицу
inhuman, а глагол humanisieren даёт суффиксальные дериваты
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Humanisierung, Humanismus, Humanist, Humanistin, прилагательные
humanistisch и humanitär, и прилагательное antihumanistisch. В свою
очередь Humanismus служит базой для образования новых производных
единиц Antihumanismus и сложных Frühhumanismus, Neuhumanismus,
Renaissance-Humanismus, что обусловлено темпоральной
периодизацией. Лексическая единица die Humanitas в немецкоязычном
пространстве адаптировалась как единица, коннотированная высоким
стилем. Более употребительной становится суффиксальная единица
Humanität, образованная по существующей в языке модели со
значением “гуманность, человечность” и антонимическая единица
Inhumanitдt со значением “бесчеловечность, жестокость, зверство”.
Die Humanität темпорально не лимитирована. Следует заметить, что
словообразовательные возможности Humanität достаточно
ограничены, что можно объяснить свойствами самой заимствованной
единицы, а также ограничениями, которые диктует система языкарецептора: Humanitätsauffassung, -duselei (с негативной коннотацией),
-forderung, -ideal и -idee. Для дальнейшего раскрытия заявленной
темы считаем правомерным проанализировать реализацию
гуманистических идей в художественном тексте, а именно
в литературоведческом аспекте.

УСТОЙЧИВЫЕ НОМИНОВЕРБАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ
Шаронова Е.В. (Харьков)
1. Известно, что самым ценным специфически культурным
богатством любого этноса является его словарный фонд, сохраняющий
в своих тайниках всё национальное многообразие. Проходя
своеобразную фильтрацию через языковую систему, лексические
единицы приобретают право на реализацию своих валентных свойств
в процессе коммуникации как этнической, так и межкультурной.
В любом случае только в интерактивном контексте человеческих
взаимоотношений возникает культура, отражающая в языке, искусстве,
символах, ритуалах формы мышления и ментальности, духовную
деятельность индивидов и групп, и “формирующая универсальное поле
взаимодействия образа мышления, практики и социальных институтов”
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(Л.Т. Репина). В общей парадигме культуры этноса одной из важнейших
составляющих является культура речи (КР).
2. Поскольку языковые формы в культурологическом аспекте
изучены недостаточно, то заявленная тема представляется актуальной.
Предметом же наших наблюдений являются УНВК, их роль в контексте
КР. Рассматривая языковые структуры в таком ракурсе, мы имеем дело
с конкретными нормами данного языка, а КР базируется, в первую
очередь, на его нормативной стороне, поскольку правильность речи
является одним из главных её коммуникативных качеств (Б.Н. Головин),
наряду с такими как: логичность, содержательность, адекватная
выразительность, обусловленные дискурсивной целесообразностью и
уровнем коммуникации. Таким образом, КР – это фактически
использование языковых средств и возможностей, адекватных
содержанию, обстановке и цели высказывания.
3. УНВК как языковые формы особой структуры объединяют в
себе VS, т.е. глагол эволюционирует в аналитическое сочетание, образуя
семантический блок, в котором глагол десемантизуется, вследствие чего
и появляются УНВК: in Erwägung ziehen (erwägen), Befragung
durchführen (befragen), zur Anwendung bringen (anwenden), in Wegfall
kommen (wegfallen) и т. д.
4. УНВК, сохраняя в себе вербальную семантику, могут выражать
и другие оттенки: фазовость, процессуальность и др. Кроме этого
их смысловая структура может включать терминологические
и переносные значения, напр.: in Beschlag nehmen – юр. конфисковать,
наложить арест на что-либо; перен. полностью завладеть чем-либо;
in Umlauf bringen – фин. пустить в оборот; перен. распустить слухи
и др. УНВК – общеупотребительны в немецкоязычном пространстве,
но среди них есть единицы, которые носят локальный характер
и употребительны только в Австрии: zur Besetzung gelangen,
in Verwendung nehmen, in Verwendung stehen, in Krankenstand sein,
in Krankenstand gehen и др. Таким образом, их можно считать
маркерами только австрийской культуры. Некоторые исследователи
считают, что УНВК являются одним из признаков “субстантивной
инфекции” (Substantivitis). Мы не разделяем такой точки зрения: УНВК
предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходимо выделить
какой-то смысловой фрагмент, усилить его выразительную силу.
Учитывая, что одним из основных условий выразительности
и разнообразия речи считается искусное применение синонимов,
то умелый выбор близких по значению слов и выражений помогает
охарактеризовать понятие, предмет, событие, ситуацию с разных сторон,
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полнее выявить и представить сущность явления. Прав Г. Мёллер,
полагающий, что, чтобы выбрать релевантную структуру, необходимо
владеть всем арсеналом возможностей. Например: Wir haben einen
europäischen Binnenmarkt ohne Grenzen, der vom Polarkreis bis zum
Mittelmeer reicht, ein Europäisches Parlament, das an Gesetzen mitwirkt,
die in der ganzen EU Geltung erlangen (Media-Inform). Арсенал
возможностей: gelten; gültig sein; Gültigkeit haben; Geltung erlangen;
etw. geltend machen.
Анализ УНВК в функционально прагматическом аспекте
в контексте речевой культуры позволяет выявить релевантные для них
закономерности и тенденции в процессе когнитивно-коммуникативной
деятельности социума.

ОСОБЛИВОСТІ
АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ
Шевніна І.О. (Харків)
Медичний переклад сприяє обміну інформацією та досвідом
між вітчизняними і закордонними фахівцями, а таким чином, і розвитку
вітчизняної медицини. Особливу роль у цьому сенсі відіграє адекватність
перекладу, оскільки помилки, зроблені у перекладі медичних текстів
(інструкцій, діагнозів, показань тощо) можуть призвести до невиправних
наслідків, коштуючи людині не лише здоров’я, а й, вірогідно, життя.
Мета цього дослідження полягає в окресленні лексико-граматичних
особливостей англо-українського перекладу медичних текстів.
Матеріалом дослідження слугували медичні статті з книги “Emergency
Medicine” Шона О. Хендерсона.
На підставі проведеного аналізу перекладів медичних текстів можна
зробити висновок, що для забезпечення адекватності перекладу
використовується низка лексико-граматичних трансформацій.
Найпоширенішим типом граматичних трансформацій є субституція
або граматична заміна, наприклад: In general, tumors occur when cells
divide excessively in the body. – Загалом, пухлини з’являються
в результаті надмірного ділення клітин організму. У перекладі має
місце заміна частин мови (дієслово було замінено іменником,
прислівник – прикметником), членів речення та типу речення (складне
речення МО було замінено на просте речення МП).
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Найбільш продуктивною лексичною трансформацією в англоукраїнському перекладі медичних текстів є транскодування:
транскрипція (lymphoma – лімфома, shock – шок), транслітерація
(anemia – анемія, bronchospasm – “бронхоспазм, astigmatism –
“астигматизм), змішане транскодування (leukemia – лейкемія,
alveola – альвеола, bacteria – бактерія) та адаптивне транскодування
(antisepsis – антисептика, axial myopia – аксіальна міопія,
chemotherapy – хіміотерапія, saturation – сатурація, pneumothorax –
пневмоторакс).
Серед лексико-граматичних трансформацій домінує описовий
переклад. Наприклад, термін cachexia перекладено за допомогою
словосполучення відчуття виснаженості, а термін constriction –
як відчуття стиснення в області грудної клітини.
Отже, головною метою перекладача, який працює в галузі медичного
перекладу, є досягнення адекватності перекладу, що забезпечується
зокрема вживанням певних перекладацьких трансформацій. Подальші
розвідки у царині медичного перекладу дозволять виокремити жанрову
специфіку медичних текстів у термінах перекладу.

ПЕРЛОКУТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ
ПЕРФОРМАТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ
Шевченко В.М. (Харків)
Доповідь присвячено питанню перлокутивних властивостей
перформативних висловлень німецькомовного діалогічного дискурсу.
Термін „перформативне висловлення” (англ.: performative utterance,
нім.: performative Äußerung) запроваджений основоположником теорії
мовленнєвих актів Дж. Остіном, який доводить існування таких
висловлень, вимовляння яких і є здійсненням дії, протиставляючи
їм інші – констативні, що є звичайними висловленнями, можуть бути
істинними чи неістинними та лише стверджують чи описують події [3].
Також перформатив характеризують як речення, що містить
перформативну формулу в іллокутивно-вказуючій функції [4, c. 179]
та є розповідним за структурою, але має „дивну властивість”, а саме:
висловлення, у складі якого воно вживається, не описує відповідну дію,
а рівнозначне здійсненню цієї дії [2, с. 19]. Тобто перформативне речення
(від англ. perform – виконувати, робити, здійснювати) – це висловлення
в процесі здійснення дії, що вводить істинну пропозицію, яка відповідає
діям і намірам мовця.
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Для класичних чи експліцитних (за Дж. Остіном) перформативних
висловлень найсуттєвішою ознакою є наявність перформативного
дієслова у 1-й особі однини теперішнього часу активного стану дійсного
способу. Перформативне дієслово є основою перформативного
висловлення, оскільки в його семантичній структурі є ознака
мовленнєвого вираження комунікативної інтенції. Завдяки цьому
перформативні висловлення чітко й однозначно виражають іллокутивну
функцію, тобто комунікативну спрямованість висловлення, сприяючи
зняттю іллокутивної неоднозначності.
Виділяємо два типи перформативних висловлень –
метакомунікативні та власнe-перформативні. Вони розрізняються не
тільки за іллокутивними ознаками, але й за перлокутивними.
Перлокутивні особливості метакомунікативних висловлень полягають
у тому, що перлокутивною метою мовця є підтримання контакту
з адресатом. Вони виступають в якості перлокутивних оптимізаторів,
до яких відносимо такі засоби мови, метою котрих є посилення
інтендованого та послаблення неінтендованого мовленнєвого впливу
на партнера по спілкуванню [1, с. 61].
Перлокутивна специфіка мовленнєвих актів, що реалізується власнеперформативними висловленнями, визначається тим іллокутивним
типом, який при цьому реалізується. Асертивні мовленнєві акти
перформативної форми демонструють перлокутивну мету мовця
вплинути на раціональну сферу адресата, змусити його повірити,
що стан речей, який виражається, істинний. Директивні мовленнєві акти
перформативної форми передбачають перлокутивну мету мовця
спонукання адресата до дії, квеситивні – спонукання адресата
до мовленнєвої дії. Комісивні мовленнєві акти перформативної форми
передбачають перлокутивну мету мовця запевнити адресата в своїй
майбутній дії. Експресивні мовленнєві акти перформативної форми
характеризуються перлокутивною метою мовця вплинути на емоційну
сферу адресата. Контактивні мовленнєві акти перформативної форми
демонструють перлокутивну мету мовця встановити, підтримати
або розірвати контакт з адресатом.
Література
1. Криворучко С.И. Лингвопрагматические характеристики перлокутивных
оптимизаторов (на материале немецкоязычного диалогического дискурса) :
дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / С.И. Криворучко. – Харьков, 2010. –
250 с. 2. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с
действительностью. Референциальные аспекты семантики местоимений :
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[монография] / Елена Викторовна Падучева; [отв. ред. В.А. Успенский]. –
5-е изд., испр. – М. : URSS. ЛКИ, 2008. – 292 с. 3. Остин Дж.Л.
Перформативы – констативы / Дж.Л. Остин // Философия языка. – М. :
Едиториал УРСС, 2004. – С. 23–34. 4. Liedtke F. Grammatik der Illokution:
Über Sprechhandlungen und ihre Realisierungsformen im Deutschen / Frank
Liedtke. – Tübingen : Narr, 1998. – 288 S.

КОНЦЕПТЫ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Шевченко И.С. (Харьков)
Лингвокультурные концепты этики включают концепты
коммуникативного поведения и их разновидности: событийные
и признаковые концепты-регулятивы. Использование идей когнитивной
прагматики и шире – дискурсологии в качестве методологии анализа
позволяет определить событийные концепты как ментальные схемы
определенных ситуаций, моделируемые в виде динамического фреймасценария и актуализированные в дискурсе речевым актом. Напротив,
признаковые концепты коммуникативного поведения, которые
характеризуют всю ситуацию, представлены как слот качества в модели
соответствующего концепта и воплощаются в стратегиях дискурса.
Лингвокультурные концепты коммуникативного поведения
(“поведенческие” по И.И. Чеснокову) – это “отраженные в сознании
индивида модели поведения (деятельности)”, описываемой “в терминах
социального взаимодействия – с точки зрения мотива, цели, а также
стратегий и тактик ее достижения” [19]. Разновидности поведенческих
концептов, с одной стороны, базируются на ментальных представлениях
о процессуальных феноменах – коммуникативном поведении,
в частности, определенных событиях и действиях, которые воплощаются
в виде речевого акта с одноименной ведущей иллокуцией (концепт
ПОЗДРАВЛЕНИЕ – речевой акт сатисфактив, МЕСТЬ – экспрессив
и т.п.). Это событийные концепты-регулятивы, соответствующие
ментальной схеме [НЕКТО ДЕЛАЕТ НЕЧТО].
С другой стороны, представления о процессуальных феноменах
включают характер действия / состояния – это признаковые концепты
типа ВЕЖЛИВОСТЬ, СДЕРЖАННОСТЬ, которые представлены
фреймом [НЕКТО ДЕЛАЕТ НЕЧТО ТАК]. Эти и подобные концепты
фиксируют доминантные черты английского коммуникативного
поведения: polite behavior, reserved speech, tolerant manner etc.
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Концепты коммуникативного поведения – это регулятивы,
базирующиеся на осознанных нормах коммуникативного поведения
в обществе. Их частотность делает их этнокультурными стереотипами,
которые воплощаются в соответствующих ситуациях общения
вербально (различными стратегиями вежливости), паравербально
и невербальными способами. В отличие от событийных концептов –
ментальных представлений о речевых действиях как таковых,
актуализированных соответствующими речевыми актами, признаковые
концепты коммуникативного поведения содержат характеристики
вербальных, и шире – коммуникативных действий, регулируются
нормами речевого этикета и обладают динамичностью,
градуальностью, актуализируется в стратегиях и тактиках дискурса
на уровне коммуникативного хода, задаются социокультурными
и иными дискурсивными параметрами ситуации общения (контекстом,
целями и интенциями говорящих и пр.).
Событийные концепты коммуникативного поведения – ментальные
схемы определенных ситуаций; они разворачиваются во времени, могут
быть схематизированы в виде динамического фрейма-сценария
и актуализированы речевым актом, определяя его ведущую
иллокутивную силу. Напротив, признаковые концепты
коммуникативного поведения характеризуют всю ситуацию,
схематизируются как слот качества в модели соответствующего
концепта и включают в себя параметр этикетности; они воплощаются в
речевых стратегиях / тактиках и обусловливают сопутствующие
иллокуции речевых актов.
Литература
1.Чесноков И.И. Месть как эмоциональный поведенческий концепт (опыт
когнитивно-коммуникативного описания в контексте русской
лингвокультуры) / И.И. Чесноков. – Волгоград : Перемена, 2008. – 256 с.

ПРОСОДИЧНА АКТУАЛІЗАЦІЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Штакіна Л.О. (Горлівка)
Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки віддзеркалює різні
вектори дослідження синергетики дискурсу нехудожньої та художньої
комунікації. При цьому особлива увага приділяється аналізу
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просодичних технік маркування дискурсу, позаяк вивчення питання
зв’язності озвученого тексту є складовою частиною цієї проблеми [1].
Варто зазначити, що маркування художнього дискурсу за допомогою
фонетичних (надсегментних) засобів віддзеркалює специфіку
авторського задуму й, зокрема, його когнітивний страт, що визначається
лексико-семантичною експлікацією концептуального простору.
Звернення до вербального контексту озвученого художнього
дискурсу при паралельному аналізі просодичної актуалізації
когнітивного страту авторського задуму істотно розширює поле
діяльності для дослідження ролі просодії як важливого трансляторного
засобу мовної комунікації.
Основу творчої складової художнього твору становить система
образності, динаміка якої перетинається із конституентами
концептуального поля й сигналізує адекватну вербалізацію на лексикосемантичному, синтаксичному й просодичному рівнях, виокремлюючи
провідні чинники когезії озвученого тексту.
Концептуальну основу художнього твору, що є об’єктом нашого
спостереження, складають макроконцепти “людина” та “природа”,
які реалізовані за допомогою мікроконцептів - “психологічний стан”
та “жива істота”. Саме перетинання цих концептуальних категорій
створює когнітивний глибинний страт повісті Е.Хемінгуея “The Old Man
and the Sea”, а її озвучена модель є зразком адекватного маркування
творчого задуму на просодичному рівні.
Перцептивні характеристики озвученої версії, продукованої
чоловічим голосом, зіставлено з оцифрованими показниками частоти
основного тону, зокрема, розташування частотного максимуму
у фоносинтагмах, за допомогою комп’ютерної програми SFS/WASP
version 1.54. Наші спостереження щодо модифікацій вагомого
акустичного параметра дають підстави твердити, що домінувальні
фоносинтагми, які вербально виокремлюють базові концепти
досліджуваного художнього дискурсу, відтворюють градаційність
реалізації авторського задуму.
(200Гц)

Наприклад: He was an old man | (1) who fished alone in a skiff | (2) in
the Gulf Stream | (3) аnd he had gone eighty-four days now | (4) without
(145Гц)

(180Гц)

taking a fish || (5) In the first forty days | (6) a boy had been with him ||
(145Гц)

(7) But after forty days without a fish | (8) the boy’s parents had told him
(185Гц)

| (9) that the old man was now definitely and finally salao | (10) which is
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(180Гц)

the worst form of unlucky | (11) and the boy had gone at their orders in
(179Гц)

another boat | (12) which caught three good fish | (13) the first week |||
(14) [2].
Фоносинтагми 1, 6, 8, 9, 11, 13, з ключовими лексичними одиницями
old man, boy, fish, віддзеркалюють концептуальну динаміку смислового
розгортання, що маркується показниками частотного максимуму,
який розташовується саме у рематичній ділянці, в позиції ядерного
акценту, носіями якого є зазначені ключові лексичні одиниці.
Викладене дозволяє узагальнити, що співвіднесення функціонування
просодичних засобів з когнітивним стратом літературного твору
потребує застосування системного підходу задля вивчення інших
аспектів просодичної актуалізації художнього дискурсу.
Література
1. Калита А.А. Просодична організація озвученого тексту / А.А. Калита //
Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Вип. 89
(4).Кіровоград, 2010. – С. 273–275. 2. Hemingway E. The Old Man and the
Sea [Електронний ресурс] / E. Hemingway. – Режим доступу : http://
www.cours.fr/site.php

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ
НА ДЕРИВАЦІЙНІ ПАТТЕРНИ
У АНГЛОМОВНІЙ
ЛІНГВОКУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ
Шталтовна Ю.А. (Дніпропетровськ)
Об’єктом нашого дослідження є процеси демократизації сучасної
англійської мови. Предметом цієї роботи є вивчення процесів
словотворення англомовної лінгвокультури, на які вплинули процеси
технологізації останніх років. Тож ставимо собі за мету розглянути
технологізацію як постмодерну парадигму лінгвістичних змін і оглянути
приклади впливу постмодернізму на демократизацію мови.
Масовість і доступність культури в епоху постмодерна, робить
її демократичною, а технологізацію – найбільш різноманітною сферою
життя і на формування нових лексичних одиниць для означення
найновіших фактів та процесів сфер буття і сприйняття світу.
Інтернет-(р)еволюція останніх років рясніє “інфонеологізмами”
[1, с. 174], “кібернеологізмами” [2, с. 45], які охоплюють собою майже
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всі сфери буття. Провівши кількісний аналіз неологізмів, зафіксованих
Полом МакФедрісом [3, o.s.], за останні 18 років, а саме на 25 серпня
2013, їхня кількість становить 5452 одиниць, які розділені на 8 сфер буття,
які вміщують ділову, комп’ютерну, технологічну, культурну, мовну,
соціологічну, наукову та глобальну сфери буття, а також поділена
в свою чергу на 104 категорії.
Заглиблюючись далі в аналіз новотворів за їх категоріями, було
застосовано як кількісний так і кількісно-якісний аналіз найбільшої
з цих категорій – General Technology, яка представлена 106 новотворами
за останні 18 років і має питому частку 26%. Було проаналізовано
тенденції розвитку словникового складу та словникової системи
на прикладі цих 106 слів та розглянуто деякі словотворчі, фразеологічні
і лексико-семантичні елементи.
Розглядаючи дериваційні паттерни техногенного буття, або
комп’ютерного буття і підкреслюючи, що “системність комп’ютерної
термінолексики актуалізується за декількома основними шляхами:
словотвір (афіксація, абревіація, акронімізація), “термінологізація”
одиниць загальновживаної лексики” [2, с. 142], зазначимо, що найбільш
сталим і продуктивним способом (20%) є абревіація різних типів,
яка виражена складанням двох чи більше основ, що пишуться разом:
cleantech, cyberpark, technosexual, technostalgia.
Другим за кількісними показниками (18%) способом словотворення
постає формула складанням двох чи більше іменних основ за формулою
(n+n): alphageek, nerdbird, technologybutler.
Третьою за продуктивністю (16%) є формула словотворення
складанням двох чи більше основ, що пишуться через дефіс: do-itherselfer, eco-tech, tech-life balance, techno-creep.
Представлені новотвори були утворені за допомогою афіксації (8%):
fake-ation, forking, sonify, Nerdistan, блендінгу (7%): AI-pocalypse =
[AI (artificialintelligence) + apocalypse.], physible= [Physical + feasible],
spime = [space + time], акронімізації (близько 4%): BIY= buy-it-yourself,
t-ray = Terahertz ray.
Будучи кореневим семантичним юнітом цієї категорії буття,cеміафікс tech розкривається у своїй полівалентності, він формує 16
лексичних одиниць (15%), виступаючи: коренем слова technology:
calmtechnology, technology-related anxiety, префіксом techno-:
technoburb, techno-creep, technorealist, technosexual; скороченим
суфіксом tech-: tech-life balance, technostalgia; і суфіксом: cleantech,
cuddletech, eco-tech, yestertech.
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Література
1. Зацний Ю.А. Сучасні інформаційні технології і збагачення словникового
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ПАРЕМІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
У ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОМУ
АСПЕКТІ
Шульга С.Я. (Тирасполь)
На сучасному етапі розвитку мовознавства дослідження
семантичного рівня мови належать до провідних лінгвістичних напрямів.
Як в англійців, так і в українців прислів’я протягом багатьох століть
відбивали релігійні та міфологічні уявлення людей, світогляд та правила
поведінки, інші культурні цінності.
Прислів’я мають як пряме, так і переносне значення. Двоплановість
прислів’їв є важливою ознакою, тому що неправильне тлумачення
прислів’я змінює його зміст. Наприклад прислів’я: As you sow, so shall
you reap – Як посієш, так і пожнеш, має два значення. Будучи
невід’ємним компонентом духовної культури, прислів’я вражають
близькістю життєвих поглядів, точністю, влучністю, проникливістю
та мудрістю виразів. Тому ми можемо вилучити групу прислів’їв
спільних за змістом, тобто абсолютних еквівалентів: напр., A wolf doesn’t
steal where he lives. – Там вовк не бере, де сам живе. Але при всій своїй
універсальності прислів’я проявляють в різних мовах свою специфіку
вербалізації, використовують різні образи. Це явище обумовлене тим,
що мовці суб’єктивно інтерпретують навколишню дійсність. Хоча
способи вираження думок у мовах відрізняються, ми можемо знайти
аналоги паремій між мовами. Це так звана група умовних еквівалентів:
напр., The cow knows not the worth of her tail till she loses it. – Маємо –
не дбаємо, втративши – плачемо [2, с. 287]. В окремих випадках, коли
не можна підібрати ані еквіваленту, ані аналогу формується група
паремій антонімічної заміни: напр., A house divided against itself cannot
stand. – Хто батьків поважає, той вовік не пропаде [2, с. 13].
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Та чимало прислів’їв є “індивідуальними” – вони притаманні тільки
одному народу та пов’язані з його цінностями, життєвим досвідом,
історією. І це продовжує викликати зацікавленість: напр., Без верби
та калини нема України (власне українське) та напр., Before you can
say Jack Robinson (власне англійське). Паремії, будучи готовими
структурами для вживання у мові, не представляють собою
інформаційно навантажені нові елементи системи знань. Вони
не використовуються, щоб повідомити нові факти чи події. Вони
функціонують у мовленні для комунікації та пізнання їх носія. Вивчення
паремій у мові та мовленні є таким же актуальним як методологічно
правильний опис їх функціонування у мовленнєвому акті.
Розглядаючи прислів’я у функціональному аспекті, можливо
виділити такі функції як прагматична (змінити свідомість адресата),
соціальна (сприйняття соціальних норм, цінностей, поведінкових
стереотипів конкретного національного соціуму) та моделююча
(коректно моделювати поведінку індивідууму та вирішувати
різноманітні життєві ситуації) [3, с. 13]
Прислів’я можна умовно поділити на кілька тематичних груп,
де значення змісту паремій можна зрозуміти лише після
переосмислення окремих її компонентів : риси характеру, вчинки людей,
побут, відносини у сім’ї, колективі та суспільстві, прислів’я про любов,
дружбу, чесність, лінь, розум, напр.: Cut the coat according to the
cloth. – По своєму ліжку простягай ніжки [2, с. 382].
Таким чином, паремії широко віддзеркалюють різноманітні сфери
життя, такі як сучасні суспільні перетворення, проблеми у колективі,
сім’ї. Ретельно відібрана лексика і структура висловлювання дозволяють
зазирнути у внутрішній психічний світ зображуваної особистості
з її настроями та переживаннями і змалювати міжкультурну специфіку
англійської та української мов та зрозуміти загальний зміст паремій
лише після переосмислення окремих їх компонентів.
Література
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
В КОНЦЕПЦИИ “ЭМЕРГЕНЦИИ”
ВОЛЬФГАНГА ИЗЕРА
Шумская О.Н. (Харьков)
Принадлежит ли будущее литературы авторам, создающим
фантастические миры, в которых обитают читатели, творящие внутри
этих универсумов свои собственные истории? Новая концепция
известного немецкого профессора литературной теории, эстетики
и критики Вольфганга Изера (1926–2007) – попытка дать утвердительный
ответ.
На заре европейской истории культура являлась элитарным
понятием, достоянием жрецов и служителей религиозных культов,
посвященных в таинства магических изображений, звуков, чтения
и письма, тесно связанного с психическим миром человека.
Со временем аксиологический статус ментального поля теряет свою
устойчивую функцию и рассыпается в калейдоскопе новых
мировоззренческих ориентиров эпохи.
В сфере притяжения научных споров и исследовательских методов
из немецкого контекста актуальность представляет мыслительный
комплекс поздних работ Вольфганга Изера (1926–2007),
рассматривающих литературу как зеркало явленной духовной сущности
человека, в котором преломляется эстетический опыт. Не претендуя
на окончательное решение извечной “дилеммы Гермеса” (чтение
и интерпретация), конволют из 250 манускриптов прослеживает векторы
изеровского поиска функциональных механизмов традирования
и доступности культурных феноменов прошлого современному
восприятию.
Принцип развития нашего культурного багажа ученый связывает
с кибернетическими представлениями обратной связи, в которых
рекурсивные петли рефлексируют творческое воздействие на мир
и “эмергируют” последующие “врезки” в человеческом сознании.
Хронологически нельзя изобразить или сконструировать
смыслообразующее озарение, эмергенции можно только
прогнозировать и конкретизировать как новую оформленную
определенность, новый крошечный космос. Предположительно, теория
эмергенции В. Изера была реакцией на новый хронотоп, рефлексия
сегодняшнего времясплетения в отрыве от исторической парадигмы.
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Несмотря на то, что некоторые постулаты “духовного завещания”
В. Изера, на первый взгляд, таят в себе опасную разрушительную силу,
деструктивную энергию, они задают исследователю новое видение
проблемы: мысль, словно кокон, может созреть и раскрыться в полной
мере полетом чудесной бабочки, когда освободится от силы привычки
и поставит под сомнение существующие условия. Как человек
справляется с информацией, с помощью каких мыслительных стратегий
ее обрабатывает, насколько реципиент спонтанно активен, и почему
наша креативная способность теряется под воздействием системы
воспитания, образования и социальной практики.
С 2009 года на базе университета Констанц (ФРГ), где долгие годы
работал В. Изер, в рамках проекта “Культурные основы интеграции”
по инициативе “Экселенц-кластера” происходит естественная
кооперация представителей социальных и гуманитарных наук. Проникая
в сущностные аспекты художественного творчества, человек
“вплетается” в полотно текстуальности под названием “культура”.
Глубинная необходимость бесконечно рассуждать об изобразительных
средствах, одушевленных переживаниями художника, требует
от литературной эстетики и критики новых подходов к интерпретации
искусства как социального явления.
Представляется заманчивым приоткрыть дверь в святую обитель,
где вассалы “Ее Экселенции Филологии” в диалоге культурных сфер
с эмпатическим благоговением погружаются в духовную ситуацию
нашего времени, штудируя капитал знаковых фигур научной школы
“Поэтика и герменевтика”.

WHY AND HOW
TO TEACH COLLOCATIONS
Щеглова А.Н. (Тирасполь)
The importance of vocabulary acquisition has always been recognized,
although, at times, vocabulary was treated as separate from grammar and
skills. However, the communicative and natural approach emphasized the
importance of vocabulary development, which resulted in more interest in
vocabulary teaching.
It is accepted that choosing our words carefully in certain situations
is more important than choosing grammatical structures. We cannot
use structures correctly if we do not have enough vocabulary knowledge
[2, c. 16].
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Although many techniques and approaches such as word families and
key words, have been employed in teaching vocabulary.
Part of the difficulty arises from the fact that a word will often collocate
with a number of other words that have something in common semantically.
More strikingly (for negative examples often make the point more clearly),
we find that individual words or sequences of words will NOT collocate
with certain groups of words. Thus, thought we may say The rhododendron
died, we shall not say The rhododendron passed away, in spite of the fact
that pass away seems to mean ‘die’. But equally, of course, we should not
use pass away with the names of any shrubs, not even with a shrub whose
name we had heard for the first time. It is not very plausible to say that pass
away indicates a special kind of dying that is not characteristic of shrubs.
It is rather that there is a restriction on its use with a group of words that are
semantically related.
It was Firth who argued that ‘You shall know a word by the company it
keeps’. His familiar example was that of ass which occurred (in a now defunct
variety of English) in You silly ?, Don’t be such an – and with a limited set
of adjectives such as silly, obstinate, stupid, awful and (occasionally!)
egregious. But for Firth this keeping company, which he called
COLLOCATION, was merely PART of the meaning of a word.
First, by looking at the linguistic contexts of words we can often
distinguish between different meanings. Nida, for instance, discussed the
use of chair in:
1) sat in a chair
2) the baby’s high chair
3) the chair of philosophy
4) has accepted a University chair
5) the chairman of the meeting
6) will chair the meeting
7) the electric chair
8) condemned to the chair
These are clearly in pairs, giving four different meaning of the word. But
this does not so much establish, as illustrate, differences of meaning.
Dictionaries, especially the larger ones, quite rightly make considerable
use of this kind of contextualization.
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ТИПИ
СУБСТАНТИВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
ЯК СПОСОБІВ НОМІНАЦІЇ
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ
Юшак В.М. (Луцьк)
Розвиток інформаційних технологій зумовив швидкий темп
поповнення номінативного і, в тому числі, ономастичного потенціалу
мовлення комп’ютерних користувачів. Дослідження мовних засобів,
за допомогою яких утворюються назви програмних ресурсів, дасть
змогу встановити основні тенденції і закономірності процесу номінації
торгових назв, принципи відбору способів їх словотворення.
Структурний аналіз ономастичних одиниць, які позначають
комп’ютерні програми, засвідчив, що переважна більшість назв утворені
шляхом поєднання кількох слів у словосполучення. Складні назви
описують та уточнюють значення об’єкта номінації. Комбінація слів
і словосполучень репрезентує вже поєднання певних окремих
значень – сигніфікатів, внаслідок чого утворюється нова номінативна
одиниця, ідентифікація та розуміння якої базується на адекватному
відтворенні певної реальної єдності предметів, явищ та їх властивостей
(поєднання предмета та ознаки, поєднання предметів, поєднання дій
і т.д.) [3, с. 123].
Серед складних номінацій найпродуктивнішою моделлю є
субстантивно-субстантивні словосполучення, утворені за моделлю
N+N→N. За характером семантико-синтаксичних відносин
між компонентами словосполучень комбінації N+N є атрибутивними.
У субстантивних словосполученнях незалежно від лексичного значення,
що передається, усі підрядні іменнику елементи кваліфікуються
як означення [2, с. 122]. Функція субстантивного компонента, який
модифікує значення основного іменника, полягає у спеціалізації
та уточненні останнього [1, с. 122].
Аналіз корпусу зібраного фактичного матеріалу дав підстави
виділити наступні типи конструкцій назв програмних продуктів,
утворених за моделлю N+N→N, залежно від ідентифікаційновирізняльного компоненту:
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1) об’єкт дії + виконавець дії; субстантивні назви-словосполучення
цього типу мають описовий характер, оскільки перший компонент
служить для конкретизації значення іншого: Message Inspector
(програма для контролю та економії ICQ-трафіка), FileFlyer (програма
для обміну файлами). Відповідно другий субстантивний елемент назв
є семантичним ядром словосполучення. У таких онімах денотат
є складеним і поєднує два об’єкти.
У наступних трьох типах конструкцій ідентифікаційний елемент
вказує на приналежність програми до певного бренду. Головне слово
позначає об’єкт номінації, а залежне – особу/компанію, якій він
належить:
2) назва компанії-розробника або власника + об’єкт дії або назва
самої дії (текстовий редактор Microsoft Word є власністю компанії
Microsoft);
3) антропонім (ім’я розробника) + тип програми; антропонімічний
компонет представлений прізвищем розробника програми (антивірусна
програма Kaspersky Anti-Virus (розробник Євгеній Касперський));
4) назва офісного пакету + назва програми (текстовий редактор
Apache OpenOffice Writer, електронні таблиці Kingsoft Office Spreadsheet
Free);
5) назва програми + назва версії (версії операційної системи Windows
Vista, Windows XP, Windows 7 Ultimate; файловий менеджер xplorerІ
lite).
Вивчення структурних особливостей назв продуктів програмного
забезпечення дає змогу стверджувати, що для номінації комп’ютерних
програм використовуються субстантивні словосполучення типу N+N,
які утворюються шляхом ідентифікації та конкретизації вже існуючих
номінативних одиниць.
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ЛЕКСИКО-СТРУКТУРНЫЕ
ПРЕСУППОЗИЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ
С ГЕРУНДИЕМ
Юшина Т.С. (Полтава)
Доклад посвящен анализу структурно-семантических свойств
и прагматического потенциала герундиальных речевых конструкций
английского языка, содержащих пресуппозиционный смысл.
Сочетания герундия или герундиального оборота с фактивными
элементами, часто в повелительном наклонении, в числе которых
предложные (напр., thank for, excuse for) и фазовые глаголы,
выражающие продолжительность и окончание действия (напр., continue,
stop, quit), а также фразы, содержащие прилагательные и предлоги
(напр., be mad for) квалифицируются как лексико-структурные
пресуппозиционные индикаторы.
Фактивные элементы, являющиеся лексической составляющей
лексико-структурных пресуппозиционных индикаторов, указывают
на то, что содержание связанной с ними речевой единицы является
истинным. Структурная составляющая представлена герундием,
который, являясь неличной формой в системе английского глагола,
служащей глагольным названием процесса и объединяющей признаки
глагола и существительного, актуализируется в виде предложений
с глаголом в перфектном времени. Так, предложение в повелительном
наклонении 1) Quit making up rules!, содержащее фазовый глагол quit
и герундиальный оборот making up rules, имеет в основе
пресуппозицию, которую можно сформулировать в виде предложения
You have been making rules. Сказуемое в данном предложении
выражено глаголом в форме Present Perfect Continuous, поскольку оно
представляет действие как процесс, который начался в прошлом и длился
в течение некоторого времени до момента произнесения предложения
1). Предложение 2) Thank you for calling attention to our error,
содержащее предложный глагол thank for и герундиальный оборот
calling attention to our error, пресуппонирует You have called attention
to our error. Сказуемое в данном предложении, реконструирующем
пресуппозицию, выражено глаголом в форме Present Perfect Simple,
поскольку оно представляет действие как результат, наступивший
непосредственно перед моментом произнесения предложения 2).
Герундий в составе лексико-стуктурных индикаторов пресуппозиции
выполняет синтаксические функции подлежащего, составного
глагольного (аспектного) сказуемого и предложного дополнения.
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Герундиальные обороты с фактивными элементами могут входить
в состав комплексных пресуппозиционных индикаторов. Так,
специально-вопросительная структура предложения 3) Why does
everyone keep fixating on that? содержит пресуппозицию Everyone
keeps fixating on that. Герундиальный оборот в сочетании с фазовым
глаголом, входящий в состав предложения 3) пресуппонирует Everyone
has been fixating on that.
В прагматическом аспекте интересны случаи реализации непрямых
речевых актов, выраженных высказываниями с лексико-структурными
пресуппозиционными индикаторами с герундием и фактивным
элементом в основе. Так, предложение 4) Thanks <…> for saving my
life, содержащее семантическую пресуппозицию You have saved my
life в данной ситуации осознанно используется автором высказывания
для сообщения адресату ранее не известной ему информации,
составляющей содержание пресуппозиции. Пресуппозиция
предложения 4) функционирует в качестве импликатуры, реализующей
непрямой речевой акт ассертив.
Источники иллюстративного материала
1. Friends, Season 1, Episode 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.livesinabox.com/friends/season1/105egld.htm. 2. Friends, Season
1, Episode 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.livesinabox.com/friends/season1/103thumb.htm. 3. Friends, Season 1,
Episode 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.livesinabox.com/friends/season1/101pilot.htm. 4. Friends, Season 1,
Episode 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.livesinabox.com/friends/season1/107towbo.htm.

КОРЕЛЯЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ
СИТУАЦІЙ ТА МІКРОТЕМ МАКРОТЕМИ
ПІДПРИЄМНИЦТВО В АНГЛОМОВНОМУ
ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ
Юшкевич В.І. (Житомир)
Останнім часом все більше дослідників звертають свою увагу
на проблеми дослідження ділового (бізнес) дискурсу у різних його
аспектах (А.Д. Бєлова, Г.Г. Буркітбаєва, Т.В. Чрділелі, Т.А. Ширяева,
F. Bargiela-Chiappini та інші). У фокусі нашої уваги перебуває
тематичний аспект цього дискурсу.
184

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

У процесі розвідки виявлено основні комунікативні ситуації
досліджуваного дискурсу, до яких належать: вирішення виробничих
питань, зустріч бізнес партнерів, публічний виступ, співбесіда
та проведення інструктажу. Було також встановлено, що
в англомовному діловому дискурсі реалізуються дві макротеми –
ФІНАНСИ та ПІДПРИЄМНИЦТВО, кожна з яких представлена
певним потенціалом підтем і мікротем.
Беручи до уваги таку властивість теми як нелабільность/лабільність,
а саме наявність/відсутність прив’язки до ситуації [1, с. 31], тобто
ситуативну залежність/незалежність, уважаємо за доцільне
схарактеризувати тематичні моделі англомовного ділового дискурсу
саме з опорою на цю характеристику, розподіливши їх на ситуаційну
залежну та ситуаційно незалежну.
Встановлення кореляцій комунікативних ситуацій англомовного
ділового дискурсу та мікротем макротеми ФІНАНСИ і виявлення
характеру останніх передувало поточному етапу дослідження, метою
якого є аналогічний аналіз встановлення кореляцій КС та мікротем
макротеми ПІДПРИЄМНИЦТВО.
Результати аналізу засвідчили, що із 28 мікротем макротеми
ПІДПРИЄМНИЦТВО 15 є нелабільними, ситуативно-залежними,
і реалізуються в одній комунікативній ситуації. З них 13 реалізуються
в комунікативній ситуації вирішення виробничих питань, 1 –
в комунікативній ситуації публічний виступ і 1 – в комунікативній
ситуації проведення інструктажу. Зокрема, у комунікативній ситуації
вирішення виробничих питань зафіксовано реалізації таких мікротем:
“біржова торгівля”, “суб’єкти торгівлі”, “започаткування бізнесу”,
“ведення бізнесу”, “розміщення товару/послуги на ринку”,
“ціноутворення”, “формування іміджу компанії”, “торгівельнопосередницькі операції”, “ділові зустрічі”, “методи роботи
з клієнтами”, “здійснення оплати”, “оптимізація торгівельних
операцій” та “отримання прибутку”.
Нелабільна мікротема “принципи управління” також реалізується
у комунікативній ситуації публічний виступ.
Нелабільність мікротеми “обов’язки персоналу” підтверджена
її реалізацією в комунікативній ситуації проведення інструктажу.
Решта мікротем макротеми ПІДПРИМНИЦТВО, а саме 13,
є лабільними, ситуативно-залежними, і реалізуються в різних (частіше
в двох) комунікативних ситуаціях. До таких належать: “ділові угоди”,
“накопичення і збільшення матеріальних ресурсів”, “надання послуг”,
“умови функціонування компанії”, “ділові відносини”, “виробництво
185

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

товарів”, “ділові пропозиції”, “характеристики ринку”, “властивості
товару”, “просування товару”, “оптимізація обслуговування клієнтів”,
“кадрова політика” та “методи управління персоналом”.
Аналіз також показав, що мікротеми макротеми
ПІДПРИЄМНИЦТВО реалізуються в усіх комунікативних ситуаціях
англомовного ділового дискурсу.
Література
1. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика
и сочетаемость / Екатерина Владимировна Рахилина. – М. : Русские
словари, 2008. – 416 с.

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Яковенко-Глушенкова Є.В. (Київ)
Питання удосконалення різних аспектів комунікативної
компетентності фахівців гуманітарних, технічних, природознавчих
та інших сфер діяльності знаходять своє відображення у наукових
дослідженнях теоретичного і практичного характеру. Водночас, у період
активного залучення нашої країни до світових інтеграційних процесів,
необхідності росту рівня конкурентоспроможності вітчизняних фахівців
на міжнародному ринку праці, іншомовна комунікативна
компетентність стає одним із основних критеріїв рівня професійної
підготовки особистості. Так, у технічних ВНЗ все більшої популярності
набуває спецкурс “Іноземна мова професійного спрямування”.
Але, на жаль, поряд із значним розмаїттям наукових праць, підручників
і посібників, присвячених педагогічній майстерності, розвитку культури
мовлення, удосконаленню мовленнєвої комунікації, психології
професійного спілкування, поза увагою дослідників залишається
питання професіоналізації іншомовної комунікативної компетентності
майбутніх учителів.
Про актуальність зазначеної нами проблеми засвідчили результати
розвідувального експерименту, проведеного нами у першому півріччі
2013-2014 навчального року серед студентів французького відділення
романського факультету Київського національного лінгвістичного
університеті. До експерименту було залучено 120 студентів початого
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етапу підготовки (І–ІІ курсів) денної форми навчання. Так, результати
нашого дослідження довели низький рівень володіння професійною
усномовленнєвою компетентністю майбутніми вчителями французької
мови. Про це засвідчили коефіцієнти сформованості мовлення
(монологічного, діалогічного) та аудіювання (фонетичного слуху
і фонетичної пам’яті), обчислені за формулою, запропонованою
В.П. Беспалько [1].
Теоретичний аналіз наукової літератури з цього питання, а також
результати емпіричного дослідження (діагностика особистісного
розвитку майбутнього вчителя французької мови, розроблена на основі
методики О.Б. Бігич [2], аналіз сучасних навчальних посібників
та підручників) допомогли виявити такі причини педагогічного
характеру (у даному дослідженні ми не бере до уваги психологічні
та лінгвістичні фактори впливу) отриманих нами результатів
розвідувального експерименту: відсутність програм професіоналізації
школярів старшого шкільного віку та професійного відбору абітурієнтів,
поширення негативного образу професії вчителя у сучасному
суспільстві і, як наслідок, зниження мотивації майбутніх учителів
до навчальної діяльності, зменшення кількості навчальних годин
аудиторної форми роботи професійно-орієнтованих дисциплін
(філологічного і педагогічного циклу), занадто низька кількість форм
і методів роботи, націлених на формування професійно орієнтованої
усно мовленнєвої комунікативної компетентності у навчальних
посібниках і підручниках (так, зокрема, хочемо підкреслити майже
відсутність вправ на формування професійно орієнтованого
діалогічного мовлення майбутніх учителів ІІ курсу). Таким чином, ми
можемо зробити висновок про те, що для інтеграції вітчизняної освіти
у європейський простір не достатнім є реорганізація лише науководирективної літератури відповідно до новітніх стандартів, але якісних
інновацій потребує ще і соціальне та методичне забезпечення процесу
професійної підготовки особистості загалом, та майбутніх учителів
зокрема.
Література
1. Беспалько В.П. Опыт разработки и использования критериев качества
усвоения знаний / Володимир Павлович Беспалько // Советская
педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69. 2. Бігич О.Б. Особистісно-діяльнісний
розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови : монографія /
Оксана Борисівна Бігич. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – 138 с.
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ВИРАЖЕННЯ
ІНХОАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ПРИВЕРБА ЗАПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ
Якубовська Н.О. (Чернівці)
Переклад – складний когнітивно-психологічний процес, який
передбачає перекодування смислів вихідного текстe та їх оформлення
у цільовий текст за допомогою засобів іншої мови. Асиметрія лексикограматичних структур французької та української мов призводить
до виникнення низки перекладознавчих проблем однією з яких
є відтворення дієслівного аспекту.
Аспектуальність – функціонально-семантичне поле, мовні засоби
якого передають характер протікання і розподілу дії в часі [1, с. 76].
Невід’ємним компонентом аспектуальності є фазовість, семантичним
розрядом якої є інхоативність, що маркує початкову фазу процесу.
Основними засобами вираження аспектуальності у слов’янських мовах
є дієслівні префікси. Фазова функція початку дії найчастіше виражається
префіксом за-.
Вираження інхоативного значення префікса за- досліджувалося
в численних працях [В. Виноградов, Б. Головін, Л. Янда, В. Ільїн,
А. Залізняк, С. Соколова та ін.], тоді як проблема відображення
у перекладах аспектуальних значень дієслова не знаходила ретельного
розгляду. Актуальність дослідження полягає у тому, що нами вперше
здійснено спробу виділити специфіку реалізації аспектуальних
інхоативних значень українського дієслівного префікса за- у перекладах
на французьку мову. Розв’язання поставленої проблеми вимагає
застосування комплексних зіставних лінгвістичних та перекладознавчих
методів дослідження та методу контекстуального аналізу.
Французькі дослідники C. Фулью та Е. Вісант у загальному понятті
аспект виділяють граматичний, лексичний та часовий [3, с. 119].
Граматично інхоавтивний аспект виражається у французькій
мові за допомогою перифраз з фазовими дієсловами commencer à та
se mettre à. Проте, прямі відповідники із зазначеними перифразами
використовуються при перекладі не часто (29,7%).
Результати дослідження показали, що найчастіше (56,3%) інхоативні
значення приверба за- а у французькій мові виражаються за допомогою
Passé simple. Проте, при перекладі аспектуальне значення інхоативності
тісно переплітається зі значенням результативності. Саме через
це досить часто Passé simple не завжди може передати комунікативну
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інтенцію автора оригіналу та нейтралізує інхоативне значення
українського дієслова, представляючи минулий процес глобально
або як серію послідовних завершених дій.
Лексичним засобом вираження інхоативності в перекладі
є аналітичні форми дієлова моделі V + art.ind.sing. + S. (7,8%). Проте,
З.Н. Лєвіт вважає, що іменники вжиті з неозначеним артиклем однини
передають у складі аналітичного дієслова одиничну однократну дію
[2, с. 191]. Використання французьких аналітичних дієслів для передачі
інхоативного значення префікса за- на нашу димку не є виправданим,
оскільки такі конструкції краще співвідносяться з однократною дією
вираженою привербами з- та с-.
Ми погоджуємося з думкою О.В. Бондарко про те, що при
перекладності основних компонентів смислу, деякі нюанси мовного
змісту, що виражаються в мові де це семантичне поле насичене засобами
категоріального вираження, не цілком адекватно передаються в мові
зі слабким насиченням категоріальних засобів [1, с. 69]. При перекладі
спостерігається тенденція до спрощення громіздких синтаксичних
структур, що може спричинити часткову семантичну еквівалентність
дієслів, яка, проте, за наявності прагматичної та комунікативної
еквівалентності не виключає адекватності цілого повідомлення.
Література
1. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы
аспектологии / А.В. Бондарко. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 208 с.
2. Левит З.Н. К проблеме аналитического слова в современном французском
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ОТРАБОТКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ
АРТИКЛЕЙ В ФОРМЕ ВИДЕОРОЛИКА
Яценко И.Н. (Харьков)
Сложность правильного употребления артикля во французском
языке хорошо известна методистам. Традиционные упражнения
из учебников неплохо справляются с задачей дифференциации
контекстов и практической отработки выбора артикля. Однако зачастую
пользователю языка непросто перенести учебный навык из упражнений
в реальную ситуацию, включающую комплекс коммуникативно189
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прагматических задач.
Для достижения этой цели мы предлагаем как можно раньше
включать в учебный процесс элементы проектной методики, основанной
на принципах деятельностно-ориентированного подхода. В частности,
для контекстуализации употребления артикля студентам можно
предложить задание под названием “Кулинарная передача”. Этот формат
понятен и хорошо известен по телепроектам и предусматривает
на французском языке употребление определенного, неопределенного
и частичного артиклей.
Перед студентами ставится макро-задача в течение двух недель снять
двухминутный ролик, демонстрирующий приготовление любого
кулинарного блюда в сопровождении комментария на французском
языке. В микро-задачи студента входит выбор несложного рецепта,
подготовка ингредиентов и кухонной утвари, съемочной площадки,
написание сценария на французском языке, организация съемок
в самостоятельном режиме или с чьей-либо помощью.
Видеоработы по мере готовности загружаются студентами в интернет,
на стену специально созданной группы в социальной сети “вконтакте”
для всеобщего ознакомления (http://vk.com/feed#/club46046442),
преподавательской оценки, а также для примера отстающим. Отметим,
что роль преподавателя в оценивании такого рода творческих работ
состоит более в анализе различных видов ошибок с целью дальнейшей
их проработки, чем в традиционном оценивании качества работ
на основании количества ошибок.
На последнем этапе работы по этому проекту видеоролики
коллективно просматриваются в аудитории с помощью видеопроектора.
Преподаватель обращает внимание студентов на ошибки в употреблении
артикля, которые лучше запоминаются в персонализированных ситуациях
видеоролика. Педагогический акцент делается на подчеркнуто
доброжелательном и внимательном отношении к результатам
творческой работы студентов с целью мотивации к дальнейшим
креативным проектам и создания позитивного имиджа такой
деятельности.
Замечено, что сознательность выбора артикля и заинтересованность
студентов в этой сложной теме значительно возросли после выполнения
проектов. Маркером такого позитивного процесса является возросшее
с тех пор количество вопросов к преподавателю в связи с употреблением
артикля в различных ситуациях. Это позволяет нам сделать вывод
о мощном мотивирующем влиянии практически ориентированных
творческих проектов.
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