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ЗАГАЛЬНОЗНАЧУЩІСТЬ АНГЛОМОВНОГО АФОРИЗМУ
Анастасьєва О. А. (Харків)
За визначенням, загальнозначущість – це характеристика ствердження, якщо воно
набуває значення «істини» у будь-яких допустимих ситуаціях [3, с. 218].
Загальнозначущість афоризмів розглядається як стильова риса, яка адресує, в
першу чергу, до змісту твору, це певна цінність інформації, що міститься в ньому
для широкого кола людей [2, с. 20]. Дослідниками зазначається дидактичне
спрямування загальнозначущості, що реалізується у двох аспектах: по-перше,
підкреслено повчальному, прагматичному, і, по-друге, інформативному [там само, с.
20].
Повчальні афоризми мають на меті мотивувати читача (слухача) до певної
поведінки. Зазвичай такі поради базуються на морально-етичному підґрунті.
Наприклад, проблема відсутності якісної освіти та виховання з часом обертається
більш небезпечною проблемою росту злочинності. Таким чином, афоризм мотивує
суспільство до певного розподілу суспільних пріоритетів:
Better build schools for the boy, than cells and gibbets for the man. (Eliza Cook) [4, с.
47].
Інформативний аспект зазвичай реалізується в афоризмах, які стосуються
філософських, художніх, естетичних проблем. Такі афоризми транслюють точку
зору автора і, таким чином, спонукають до роздумів на теми життя та його сенсу,
ролі людини в світі:
Life is a foreign language: all men mispronounce it. (Christopher Morley) [4, с. 43]
У цьому афоризмі за допомогою метафори «життя – це іноземна мова» «жити
неідеально – mispronounce» автор пригортає увагу до загальнозначущої теми.
Передумовою загальнозначущісті афоризмів в її мовній реалізації є узагальненість
судження [2, с. 22]. Загальнозначущість передається шляхом вживання абстрактних
понять, панхронічного теперішнього часу. Під панхронією розуміється або
сприйняття лінгвістичних явищ як загальних (універсальних), позачасових, або як
8

таких, що властиві людській мові взагалі [1, с. 309]. Такий час також відомий в
лінгвістиці як теперішній афористичний (гномічний, розширений) [там само, с. 254].
Наприклад,
Every generation revolts against its fathers and makes friends with its grandfathers.
(Lewis Mumford) [4, с. 44].
Крім того, загальнозначущість знаходить мовну об'єктивацію в афоризмах за
допомогою кванторів узагальненості, або специфічних лексичних показників, які
передають її ступінь: від невизначеного до глобального. Наприклад [4, с. 49], There is
always one moment in childhood when the door opens and lets the future in. (Graham
Green).
Література:
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова / – [2-е изд.,
стереотип.]. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 605 с. 119. 2. Манякина Т. Н.
Языково-стилистическая характеристика жанра афоризмов (на материале нем. яз.):
дисс. … кандидата филологических наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» /
Т. Н. Манякина. – Днепропетровск, 1980. – 230 с. 3. Філософський енциклопедичний
словник: энциклопедия / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; голов.
ред. В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с. 4. Gray R. A treasury of memorable
quotations / Rosemary Gray. – Wallingford : Macmillan Collector's Library, 2003. – 416 p.

LINGUISTIC EXPRESSION OF IRONY IN SOCIAL MEDIA
Akhtyrska K., Master in Language Sciences (Computational Linguistics) (University of
Algarve, Portugal)
Classical works on irony within the study of language and language use before the
twentieth century focused on Aristotelian idea of “irony” as a form of “antiphrase”, where
the speaker says A when s/he intends to convey B, and where B implies non-A. A turning
point in the study of irony from a linguistic point of view, marked by the works of Emile
9

Benveniste (Benveniste, 1966) where the notion of subjectivity has been integrated as a
parameter for the analysis of the linguistic forms.
This research aims at investigating the linguistic expression of irony in social media.
Particularly, this study focuses on the analysis and description of the linguistic and rhetoric
devices used to express irony about human entities in a specific domain, politics. The study
aims at distinguishing the most representative types of irony and classifying them into
different subclasses. The research based on a corpus, manually created for this purpose,
consisting of short messages (tweets) collected from Twitter. These collections are
composed of 500 tweets, referencing the previous presidential candidates that ran for the
United States Presidential Election campaign back in 2012.
Expression of irony in classical literature is quite different from the irony expressed in
social media nowadays. For example, let us consider the following lines in Shakespeare’s
“Romeo and Juliet”, Act I, Scene V:
(1)

“Go ask his name: if he be married.

My grave is like to be my wedding bed.”
In this example, Juliet commands her nurse to find out who Romeo is and to ask if he is
married. If he is, she will never marry; hence, the grave will be her wedding bed. This is an
illustrative sample of verbal irony due to the fact that the audience knows a priori that
Juliet is going to die on her “wedding bed”. The example of irony provided above from a
Shakespearian play is quite far from short online ironic messages in social media. For
instance, the following tweet contains a verbal irony expressed in a different “modern”
way:
(2)

Obama on Romney's taxes: "If you're gonna run for President, your life

should be an open book." #irony
In this sentence the irony is expressed due to the metaphorical comparison between the
position of the President and an idiom, with a metaphorical value, “an open book”.
President Obama is addressing Mitt Romney, a nominee for the US president, whose tax
declaration has to be done yearly to declare all the incomes and expenses of the citizen.
10

The phrase “open book” links us to a thought that Mitt Romney has a thinly veiled
declaration submitted.
In general, our findings prove that irony could be represented with a help of other
figurative devices targeting politicians in social media. The results have shown that the
most representative categories of expressing irony in social media are exclamation
(21.6%), rhetoric question (14%), antiphrasis(11.2%), and metaphor (12.4%). Interannotator agreement (IAA) study has been conducted to answer research questions and
surveys were carried out for annotation: (i) to validate the reliability of the manual analysis
- α = 0.77, the result has shown “highly tentative” value; (ii) linguistic expression of irony
in social media, IAA agreement between the groups A, B and C is α = .38; .095; .042; (iii)
impact of political domain in user-generated content has shown the value α = .172 and %
agr. 73.7.
The main directions of future work would address the improving the analysis of textual
patterns. Precisely, in our research, after the in-depth analysis of rhetoric devices for
expression of irony, our goal is to underline the most representative subclasses and try to
undertake a case study in order to adequately lay out and recognize some categories
automatically by means of creating local grammars in Unitex1, a corpus processing system,
based on automata-oriented technology. We suggest this experiment for future research
perspectives by conducting a study in attempt to identify the most representative categories
of our findings automatically,by applying lexicon- and rule-based approach.
УМОВИ УСПІШНОСТІ МОВЛЕНЕНЄВОГО АКТУ
ОСВІДЧЕННЯ У КОХАННІ
Бабаєва А. Г. (Харків)
У доповіді розглядається мовленнєвий акт освідчення у коханні. Аналіз умов
успішності Дж. Серля [2, с. 171], розроблених для всіх типів мовленнєвих актів,
показав, що мовленнєвий акт освідчення у коханні є гібридним, оскільки поєднує у
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собі іллокутивні сили двох типів мовленнєвих актів, а саме експресивного та
асертивного. Освідчуючись у коханні,мовець щиро та з експресією висловлює
адресату свої почуття, які стосуються безпосередньо адресата та об’єктивують
концепт кохання –почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі[1].
Умови успішності будь-якого мовленнєвого акту охоплюють шість позицій: умова
входу-виходу, підготовча, пропозиційна, щирості, суттєва та перлокутивна. Умова
входу-виходу стосується всіх іллокутивних типів та визначає, за яких обставин
висловлювання мовця можна вважати мовленнєвим актом: мовець знаходиться у
тверезому стані, здоровому глузді, володіє мовою, не грає роль, не співає, не жартує,
не спить, не вчить текст напам'ять. Це означає, що він повністю усвідомлює все, що
каже, діє цілеспрямовано у певному дискурсивному контексті.
Підготовчими умовами успішності мовленнєвого акту освідчення у коханні єтакі:
1.Мовець має почуття до адресата.
2. Мовець усвідомлює, що має почуття до адресата.
3. У мовця є потреба висловити ці почуття адресату. Потреба може полягати в
тому, що адресат не знає про почуття мовця, або ситуація складається таким чином,
що мовець має нагадати адресатові про свої почуття.
4. Мовець має змогу висловити свої почуття.
5. Адресат має змогу сприйняти висловлення мовця.
6. Мовець припускає, що адресат сприйме пропозицію освідчення як істинну.
7. Адресат за іншого плину подій не зможе дізнатися про почуття мовця.
Умови 1 і 2 є характерними для експресивного типу, умова 6 – для асертивного,
умови 3, 4, 5 і 7 – для обох іллокутивних типів.
Пропозиційна умова характеризує пропозицію здійснюваного мовленнєвого
акту. У цьому випадку пропозиція обов’язково має містити актанти, які
співвідносяться з мовцем та адресатом – як правило, агенс реферує до мовця, а
об’єктний актант – до адресата. Ця пропозиція може бути виражена експліцитно чи
імпліцитно.
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Умова щирості полягає у тому, що мовець не тільки дійсно відчуває почуття до
адресата, але й вірить у те, що освідчення, яке він робить, є щирим та справжнім. За
такою умовою, мовець, промовляючи висловлення, відчуває заявлений ним
психологічний та емоційний стан.
Суттєва умова полягає в тому, що мовець, реалізуючи цей мовленнєвий акт, має
намір констатувати відповідні почуття і висловити емоції, що переповнюють його.
Мовленнєвий акт освідчення у коханні має і перлокутивну умову, а саме вплив на
емоції та почуття адресата, його емоціональний та психологічний стан. Мовець
прагне змінити думку адресата про себе, змушуючи його повірити у щирість та
достовірність освідчення у коханні.
У більшості випадків такі мовленнєві акти виражаються в англійськіймові за
допомогою розповідних або окличних речень.
Таким чином, аналіз умов успішності мовленнєвого акту освідчення у коханні
уможливлює висновок, що такий мовленнєвий акт є гібридним, тобто поєднує у собі
ознаки асертивного та експресивного іллокутивних типів.
Література
1. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://sum.in.ua/s/kokhannja. 2. Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных
актов/ Дж.Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – M. : Прогресс, 1986. – Вып.
17. – С. 170–194.
КОМПЛІМЕНТ У «РОБОТІ З ОБЛИЧЧЯМ»
Бабич О. М., канд. філол. наук, Малая О. Ю., канд. філол. наук (Харків)
Теорія «роботи з обличчям» наразі стає центральною у соціолінгвістичних і
прагмалінгвістичних

дослідженнях

міжособистісної

комунікації.

«Робота

з

обличчям» як процес визначення стосунків мовця і слухача у спілкуванні [2, p. 51]
базується на покращенні, погіршенні чи підтримці на одному рівні «обличчя»
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кожного з комунікантів – як у соціальному аспекті («зовнішнє обличчя», що
конструюється у процесі інтеракції), так і у психологічному аспекті («внутрішнє
обличчя», притаманне самості людини). Хоча у сучасних студіях «обличчя»
розуміється як мультиаспектний феномен, наріжними залишаються два аспекти, які
стали базовими у теорії ввічливості П. Браун та С. Левінсона: позитивне і негативне
«обличчя» (ці терміни є суто технічними і не містять оцінної складової). Позитивне
“обличчя” визначається як “позитивна складова самообразу, тобто “особистості”
(визначальною для якої є бажання, щоб цей образ цінували та схвалювали)” [1, с.
61]. Негативне “обличчя” визначається як прагнення людини “захистити свої межі,
право на особисту недоторканність, не відчувати відволікання та реалізувати право
на свободу дій та свободу від примусу” [1, с. 61].
Залежно від впливу на «обличчя» Р. Уоттс виділяє такі види мовленнєвої
поведінки: 1) немарковану поведінку, що підтримує «обличчя» на тому ж рівні); 2)
негативно марковану поведінку, що погіршує «обличчя» (така поведінка поділяється
на три категорії: неввічливість (у тому числі і як нестача ввічливості), грубість та
надмірна ввічливість); 3) позитивно марковану поведінку, що покращує «обличчя»
[3, p. xliii].
Уважаємо,

що

комплімент

може

(усвідомлювано

чи

неусвідомлювано)

використовуватись мовцем як для покращення, так і для підтримки чи погіршення
«обличчя» слухача.
У разі, якщо використання компліменту є доречним ситуації (спрямованим на
якості чи належності слухача, які конструюють його позитивний образ) та не
очікується слухачем (не є вимушеним соціальним примусом і, відповідно, є
маркованим), ми маємо справу з невимушеним компліментом, що має на меті
покращити позитивне «обличчя» слухача, і є реалізацією на тактичному рівні
глобальної стратегії неетикетної ввічливості.
Якщо використання компліменту у відповідній ситуації є очікуваним слухачем і
маркованою буде не його присутність, а його відсутність, мова йде про механічний
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комплімент, що є реалізацією на тактичному рівні глобальної стратегії етикетної
ввічливості. Цей тип компліменту підтримує, але не покращує позитивне «обличчя»
слухача.
Погіршити позитивне «обличчя» слухача може нестача компліменту – у
ситуації, коли етикетна ввічливість передбачає його наявність, відсутність
компліменту або ж його недостатня інтенсивність є маркованою, і сприймається
слухачем як завдання образи у рамках глобальної стратегії неввічливості. Ту ж
функцію виконує у «роботі з обличчям» недоречний комплімент – комплімент, що
спрямований на якості чи належності слухача, що не конструюють його позитивний
(само)образ та розцінюються ним як незначущі або негативні.
Комплімент може також погіршити негативне «обличчя» слухача у разі
надмірності чи гіпертрофованої інтенсивності – надмірний комплімент є
реалізацією стратегії надввічливості (overpoliteness), що є підтипом стратегії
неввічливості.
Література
1. Brown P. Politeness: Some Universals in Language Use / P. Brown, S. Levinson. — L.,
NY, etc. : CUP, 1987. — 345 p. 2. Locher M. A. Power and Politeness in Action:
Disagreements in Oral Communication / Miriam A. Locher . – Berlin : Mouton de Gruyter,
2004. – 381 p. 3. Watts R. J. Linguistic politeness research. Quo vadis? / Watts Richard J.
// Politeness in Language: Studies in its History, Theory and Practice : [ Edited by Watts,
Richard J., Sachiko Ide, Konrad Ehlich]. – Berlin : Mouton, 2005. – p. xi–xlvii.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФІЛОЛОГІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Байбекова Л. О. (Харків)
На сучасному етапі в Україні відбувається реформування освіти, зокрема
професійної, під час якої має відбуватися становлення фахівця, здатного до успішної
самореалізації під час професійної діяльності й постійного самовдосконалення.
Оскільки саме рідна й іноземні мови і літератури сприяють формуванню уявлення
людини про культурні надбання народів, етносів і культур, то вважаємо за необхідне
приділити особливу увагу вдосконаленню процесу професійної адаптації майбутніх
філологів.
Нами був проведений теоретичний аналіз праць вітчизняних і зарубіжних
науковців з проблеми професійної адаптації майбутніх філологів, ґрунтуючись на
якому,

узагальнюючи

думки

С. Ю. Петрусенка,

Н. П. Шапошнікової

та

Я. В. Абсалямової, нами уточнено і визначено термін «професійна адаптація» як
«складний процес пристосування до умов фахової діяльності шляхом формування
особистісних і професійних якостей всебічно розвиненого фахівця, здатного до
саморозвитку і самовдосконалення за допомогою систематизації знань, умінь і
досвіду. Результатом успішної професійної адаптації, на нашу думку, є засвоєння
специфіки майбутньої діяльності в контексті досягнення оптимальної фахової
підготовленості» [1, с. 37].
У нашому дослідженні «педагогічні умови» розуміємо як цілеспрямовано створені
в освітньому просторі обставини у взаємодії педагогічних, психологічних і
соціально-економічних чинників, якими обумовлюється цілісний продуктивний
педагогічний процес адаптації студентів до професійної діяльності, як динамічний
регулятор інформаційних, особистісних, психологічних і педагогічних факторів
навчання.
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Так, педагогічні умови реалізуються під час навчально-виховного процесу, а у
нашому випадку – під час професійної підготовки майбутніх філологів.
У нашому дослідженні, компетентність розглядається як здатність, що надає змогу
ефективно вирішувати певні завдання і являє собою: мобільність знань, критичність
мислення, креативність, здатність швидко обирати серед багатьох рішень
найоптимальніше тощо.
На нашу думку, комунікативна компетентність є здатністю людини спілкуватися
рідною та іноземною мовами на високому рівні із застосуванням фонологічних,
лексико-граматичних і країнознавчих знань та мовленнєвих умінь у відповідності з
цілями і специфікою ситуації спілкування. Для успішної комунікації необхідно не
тільки володіти системою мови на всіх її рівнях, а й адекватно, відповідно до завдань
і ситуації, впливати на реципієнта, вживаючи, відповідно до цього, певні мовленнєві
висловлювання.

З

цього

випливає,

що

комунікативна

компетентність

є

індивідуальною динамічною категорією, що характеризується єдністю мови і
мовлення особистості.
Література
1. Байбекова Л. О. Характеристика процесу адаптації майбутніх фахівців до
професійної діяльності / Л. О. Байбекова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» –
Додаток 1 до Вип. 36, Том VI (66) : Тематичний випуск «Вища освіта України у
контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С.
34-41.
ЛЕКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЕЗІЇ
М. КАЛЕКО, Е. КЕСТНЕРА ТА Й. РІНГЕЛЬНАТЦА
Бандурко З. В. (Херсон)
Лірико-поетичний дискурс німецькомовної поезії напрямку «Нова діловитість»
становить плідний матеріал для дослідження з точки зору лінгвістики, оскільки
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естетика будь-якого літературного напрямку знаходить своє відображення в мові. З
огляду на виклики та нове становище суспільства після першої світової війни
відбулося становлення характерних рис естетики нової діловитості та її лірикопоетичного дискурсу, одним із засобів відображення яких слугували особливості
лексичного складу, зокрема у поезії М. Калеко, Е. Кестнера та Й. Рінгельнатца.
У поетичних творах зазначених авторів слід відзначити незначне використання
архаїзмів у порівнянні з історизмами, що зумовлено спрямованістю творів на масову
дійсність, на актуалізоване та правдиве зображення стану тогочасного суспільства.
Окремо слід відзначити використання М. Калеко слів, які були характеристикою
тогочасного суспільства Веймарської республіки, але є історизмами з точки зору
сучасного дослідника, що підтверджує намагання автора якомога правдивіше
зобразити оточуючу дійсність та колорит епохи.
Використання національних варіантів німецької мови та діалектизмів, не
характерне для М. Калеко та Е. Кестнера, проте зустрічається у творчості
Й. Рінгельнатца, спричинене намаганням авторів надати власному мовленню
своєрідного смислового забарвлення, особливого колориту.
У поетичних творах М. Калеко, Й. Рінгельнатца та Е. Кестнера відсутні
професіоналізми, але використано термінологічну лексику, що пов’язано з
намаганням звертатися до людей із різноманітних соціальних верств, при цьому
зрозуміло та якомога точніше зображати стан та проблеми суспільства. Наявність у
творі термінів дає авторові можливість звернути увагу читача на певні окремі смисли
та поняття, оскільки найважливішим є зміст висловлюваної думки.
Канцеляризми майже не використовуються, адже існує ймовірність того, що вони
не завжди будуть зрозумілі читачеві або порушуватимуть метрику вірша,
звертатимуть увагу на себе, а не на всю думку, у якій вони використані. Книжна
лексика практично не використовується у творчості М. Калеко та Е. Кестнера, лише
декілька прикладів можна знайти у віршах Й. Рінгельнатца. Досить рідкісним є і
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використання переносного значення слів, яке відображає специфіку нової
діловитості – поезія має бути зрозумілою та зображати актуальну дійсність.
Використання дат, онімів та топонімів є ще одним засобом точного надання
інформації, звертання уваги на окрему визначну особистість чи важливий елемент
думки автора, що становить точне, об’єктивне відображення дійсності.
Залучення окремих слів іншомовного походження переважно з англійської мови,
характерне для творчості М. Калеко. У поезії Е. Кестнера якщо і є іншомовна
лексика, то переважно із французької мови. Тому показовою є майже повна
відсутність іншомовних слів у віршах Й. Рінгельнатца. Хоча латинізмів і не багато,
вони зосереджують увагу читача на думці автора, змушуючи його замислитися,
можливо, знайти у ній більш глибокий зміст, ніж це здавалося на перший погляд.
Особливе місце займають і поетизми через їх можливість впливу на стиль
поетичного мислення та світосприйняття.
Високий стиль мовлення, переважно із залученням іншомовної лексики,
використано задля підкреслення іронічного чи презирливого ставлення автора до
зображуваної дійсності. Високий стиль мовлення найбільш характерний для поезії
Й. Рінгельнатца, хоча поетизми у його віршах відсутні. На противагу цьому,
розмовний стиль слугує об’єктивному, буденному зображенню дійсності, намаганню
звернутися до читача таким чином, щоб він міг самостійно дати оцінку фактам,
обставинам тощо та зробити висновки.
Отже, наближеність до розмовного мовлення поетичних текстів М. Калеко,
Е. Кестнера та Й. Рінгельнатца, зображення загального стану суспільства стає
можливим значною мірою завдяки використанню практично усіх різновидів лексики
словникового складу німецької мови.
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ТЕОРІЯ ІМПЛІКАТУР: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Безугла Л. Р., докт. філол. наук (Харків)
За Г.П. Ґрайсом [1], імплікатура завжди є інтендованою, тобто висловлюючи p,
адресант дає можливість адресатові зробити висновок, що q, хоча й не говорить про
це прямо; при цьому адресант має додаткову перлокутивну мету дати зрозуміти
адресатові, що q, тобто вплинути на нього таким чином, щоб він вивів імплікатуру.
Якщо імплікатура не інтендована, вона не є імплікатурою.
У традиційній класифікації імплікатур [2, с. 124] ця обставина не враховується.
Спочатку імплікатури поділяються за критерієм конвенційності на конвенційні (такі,
що витікають із загальноприйнятого значення слів і граматичних конструкцій) та
неконвенційні. Останні поділяються на конверзаційні (такі, що виводяться на ґрунті
принципу кооперації та конверзаційних максим) та неконверзаційні (що виводяться
на ґрунті інших максим – «естетичного, суспільного або морального ґатунку» [1, с.
250]). Конверзаційні імплікатури мають два різновиди – загальні й часткові,
критерієм їх розмежування є інтендованість: часткові імплікатури завжди
інтендовані, на відміну від загальних, які, у свою чергу, поділяються на скалярні (що
витікають із скалярного значення деяких лексичних одиниць) та клаузальні (що
витікають із усієї пропозиції). Ця класифікація демонструє низку протиріч. Поперше,

застосування

кількох

критеріїв

(конвенційність,

конверзаційність,

інтендованість) призводить до того, що імплікатура прирівнюється до імплікації або
інференції. Проте, саме термін ‘імплікатура’ є винаходом Г.П. Ґрайса на позначення
імпліцитного смислу, що інтендується в дискурсі, на противагу термінам
‘інференція’ і ‘імплікація’, які зазвичай використовуються у логічній семантиці. Подруге, якщо загальні імплікатури прив’язані до мовних одиниць і не завжди є
інтендованими, доцільно вважати їх конвенційними. По-третє, інтендованими
можуть бути і конвенційні імплікатури (у т.ч. загальні). Саме інтендованість робить
їх імплікатурами. При цьому велику роль відіграє дискурсивний контекст, де
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відбувається вивід. Крім того, до імплікатури належать елементи, які наявні тільки в
контексті.
Для класифікації імплікатур пропонується застосовувати тільки один критерій –
мовний, а саме конвенційність як відповідність мовних одиниць у дискурсі
загальноприйнятому значенню, яке за мовною конвенцією зафіксовано в словниках.
За цим критерієм виокремлюються тільки два типи імплікатур – конвенційні й
конверзаційні (натяки). Обидва типи завжди інтендовані. Якщо вони не
інтендуються, то називати їх імплікатурами не доцільно, треба говорити про
інференції адресата щодо мовної поведінки адресанта, про інтерпретацію адресатом
смислів адресанта. У дискурсі такі інференції мають місце, наприклад, коли
пресупозиційні

фонди

комунікантів

не

збігаються,

що

викликає

реакцію-

перепитування співрозмовника.
Оскільки конвенційні імплікатури прив’язані до мовних одиниць, доцільно
поділити їх за критерієм рівня мовної системи на лексичні, паремійні, морфологічні
та синтаксичні. Ці мовні одиниці є індикаторами або тригерами, які викликають
активацію імплікатури в свідомості мовців.
У дискурсі імплікатури демонструють різну ступінь прозорості – вірогідності
виводу. За ступенем прозорості різновиди імплікатури утворюють шкалу:
конвенційні – конверзаційні, які, у свою чергу, поділяються за критерієм прозорості
на дедуктивні, індуктивні, абдуктивні. Конвенційні імплікатури є найбільш
прозорими, абдуктивні демонструють найменший ступінь прозорості. Проте,
імплікатури всіх типів можуть бути скасовані мовцем у дискурсі.
Залежність

конвенційних

специфічними,

натомість

імплікатур
конверзаційні

універсалій.
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від

мови

імплікатури

робить

їх

належать

національно
до

мовних
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СИНТАКСИС АНГЛО- І НІМЕЦЬКОМОВНИХ
РЕКЛАМНИХ ЗАГОЛОВКІВ
Безугла Т. А. (Харків)
У сучасній лінгвістиці рекламний текст розглядається як різновид креолізованого
– паралінгвістично активного тексту, у структуруванні якого задіяні коди різних
семіотичних систем. Проте для лінгвіста основною є вербальна частина рекламного
тексту. Вербальними структурно-композиційними елементами рекламного тексту є:
слоган, заголовок, підзаголовок, основний текст, кода, утилітарна інформація.
Слоганом є висловлення, яке в стислому вигляді висловлює основну рекламну
пропозицію та відображає філософію фірми [1, с. 5]. Він може співпадати із
заголовком, а може доповнювати його. Підзаголовок не є частотним у аналізованому
матеріалі, проте його відсоток у німецькомовних текстах дещо вищий за англомовні.
Слідом за С.В. Нікітіною [2, с. 16], об’єднуємо заголовок, підзаголовок і слоган у
заголовковий комплекс. Він є найважливішим вербальним блоком рекламного
тексту, оскільки саме тут зосереджені його змістові й мовні акценти. Тому,
аналізуючи синтаксичні властивості вербальних елементів сучасних англо- і
німецькомовних друкованих рекламних текстів споживчої тематики, концентруємо
увагу саме на цьому блоці.
Порівняльний аналіз синтаксису англо- і німецькомовних рекламних заголовкових
комплексів дозволив встановити загальні й специфічні характеристики. Загальною
рисою англо- і німецькомовних заголовків є перевага простих речень (88/85%) з
доволі високим відсотком непоширених (28/33%), що відображає основне завдання
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заголовкового комплексу – стисле анонсування найсильнішого рекламного
аргументу.
Щодо типів речення за наявністю головних членів, спостерігаємо перевагу
односкладних речень як у англомовній, так і у німецькомовній виборці. Проте у
першій їх відсоток дещо вищий – 78% порівняно з 65% у німецькомовній. Специфіку
демонструє і зіставлення різновидів односкладних речень. Хоча більшість із них в
обох вибірках складають номінативні речення (48/57%), для англомовних текстів є
характерними

означено-особові

речення

(29%

порівняно

із

7,5%),

а

для

німецькомовних – інфінітивні (8% порівняно з 0,3%).
Серед типів речення за наявністю другорядних членів в обох вибірках переважать
поширені (72/67%). Складні речення (12/15%) демонструють суттєві розбіжності.
Для англомовних текстів характерними є складнопідрядні речення (71%), для
німецькомовних

– складносурядні (60%). Суттєвим є те, що англомовні

складносурядні речення є здебільшого безсполучниковими (із 29% їх складу – 24%),
а німецькомовних сполучникових речень майже не спостерігається. Більшість
заголовків мають одне речення (78/62%), проте середня кількість англомовних
речень є меншою (1,15), ніж німецькомовних (1,43).
Порівняння комунікативних типів демонструє перевагу розповідних (75/86%)
неокличних (98/91%) речень, серед яких більшість є стверджувальними (89/93%).
Але співвідношення питальних і спонукальних речень не є рівномірним: у
англомовних текстах переважають спонукальні (21% порівняно з 5,5%), а в
німецькомовних – питальні (8,5% порівняно з 4%).
Ефективній компресії інформації сприяють стилістичні фігури та прийоми
експресивного синтаксису – синтаксичний паралелізм, еліпсис, приєднання
(переважають у німецькомовних заголовках), антитеза, парантеза (переважають у
англомовних заголовках), а також хіазм, інверсія, силепсис, парцеляція.
Таким чином, встановлено прототипову синтаксичну структуру англо- і
німецькомовних рекламних заголовкових комплексів: вона становить просте,
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розповідне, стверджувальне, неокличне, односкладне (називне), неповне, поширене
речення, де окремі елементи демонструють національну варіативність.
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METAPHER DER ZEIT ALS KOGNITIV-DISKURSIVE ERSCHEINUNG
Belosjorova Ju. S., Ph.D. (Lwiw)
Im kognitiven Paradigma der Sprachwissenschaft wird die Metapher nicht als eine
stilistische Figur, sondern als eine mentale Form der Erkenntnis der Umwelt vom
Menschen, als eine Eigenschaft seines Denkens verstanden.
Die Metapher wird nicht beim Reden, sondern beim Denken gebildet, weil gerade sie
die Analogien zwischen bestimmten heterogenen Einheiten führen kann, wodurch der
Mensch eine mentale Einheit in den Termini der anderen beschreibt [2, с. 404]. Die
Metapher ist also eine kognitiv-diskursive Erscheinung, in der die Ergebnisse der
Zusammenwirkung der bestimmten mentalen und sprachlichen Prozessen widerspiegelt
sind.
Der Hauptgrund der metaphorischen Aktivität der Rede liegt darin, dass viele für den
Menschen wesentliche Erscheinungen (Zeit, Raum, Emotionen, Gefühle) Abstraktionen
sind. Als Ergebnis entsteht die Notwendigkeit sie durch für das alltägliche Bewusstsein
einfachere und leichtere Begriffe zu veranschaulichen [3, p. 115].
Im alltäglichen Bewusstsein der Deutschen wird das Phänomen der Zeit als eine
wertvolle, aber begrenzte Ressource verstanden, die ein Subjekt besitzt (Zeit haben, finden,
vergeuden, sparen, verbringen, vertreiben, verwenden, totschlagen) [6, S. 1763].
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Außerdem wird im Bewusstsein der deutschen linguokulturellen Gesellschaft eine
solche Eigenschaft der Zeit verankert wie die Möglichkeit sie zu manipulieren (jemandem
nicht einmal die Zeit bieten / gönnen, die Zeit nutzen, die Zeit beeilen, jemandem die Zeit
stehlen, Zeit geben, Zeit gewinnen, Zeit verlieren [6, S. 1763]).
Im anthropozentrischen Weltbild kommt die Zeit als ein wichtiges Kennzeichen der
menschlichen Tätigkeit und Freizeit. Oft symbolisiert das Wort „Zeit“ bestimmte
Beschäftigungen, die einen zeitlichen Aufwand fordert [1, с. 126] z. V.: Zeit für etwas
brauchen; Zeit für etwas finden; Zeit verbringen, Zeit für etwas haben; seine Zeit einteilen;
Zeit zu etwas benutzen; Zeit auf etwas verwenden; es ist noch / keine Zeit für etwas [5].
Metaphorisch gesehen kann die Zeit nicht nur ein Objekt, sondern auch ein Subjekt der
Tätigkeit, ein Lebewesen sein. Traditionell ist auch der Vergleich der Zeit mit dem Wasser,
wobei die Seme der Bewegung, der Dauer, der Länge aktualisiert werden (die Zeit verfließt,
verrinnt; die Flut der Zeit; der Fluß der Zeit [5]).
Die Zeit tritt auch als eine Kraft vor, die in ihren eigenen oder in den fremden Interessen
benutzt werden kann. Die Wirkung dieser Kraft kann dramatisch sein –aus einem Objekt
kann sie zu einem aktiven Subjekt werden, und so einen Menschen beeinflussen,
kontrollieren, beherrschen: Die Zeit eilt; Die Zeit macht gescheit; Zeit bringt Leid; Die Zeit
heilt alle Wunden; Die Zeit tut Wunder; Die Zeit urteilt über alles; Zeit gibt Bescheid; Die
Zeit entblättert jede Rose [4, S. 698].
In der deutschen Linguokultur wird die Zeit also nicht nur als eine Maßeinheit
verstanden, sondern auch als ein Subjekt oder Objekt, ein Urheber oder ein Instrument.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УНИКАННЯ ПРЯМОЇ ВІДПОВІДІ У
НЕСТАНДАРТНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЯХ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
Бєлова С. Є. (Харків)
Прагматичні чинники нестандартних комунікативних ситуацій, в яких
незапланований перлокутивний ефект виникає у результаті уникнення адресатом
прямої відповіді на квеситивний мовленнєвий акт адресанта, залежать від певних
комунікативно-прагматичних інтенцій учасників інституціонального дискурсу та
скеровані спрямованістю адресата на кооперативний або конфліктний перебіг
діалогу. В інституціональному дискурсі комунікативну активність його учасників
детермінує

їхній

соціальний

статус,

зумовлений

соціальними

ролями

і

комунікативними інтенціями [2; 3]. Ефективності спілкування сприяє зважання на
невербальні компоненти комунікації, що супроводжують мовлення комунікантів та
«забезпечують ефективну організацію комунікативного процесу» [1, с. 188].
Стереотипними видами питань, при відповіді на які адресат реалізує стратегію
уникання прямої відповіді у межах політичного дискурсу, є верифікативні
(особистісно-верифікативні та верифікативно-оцінні) та інформаційно-пошукові
питання. Стратегія уникання прямої відповіді на верифікативні питання, що
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пов’язані з особистісною оцінкою практичної діяльності людини, реалізується
тактиками затримки відповіді, маніпулювання семантичним фокусом питання і
тактикою збереження позитивного «обличчя». На синтаксичному рівні непрямі
респонсивні

репліки

негативно-оцінними

інтенсифікуються
прикметниками,

конструкціями

умовними

суб’єктивної

реченнями

і

думки,

представлені

мовленнєвими актами констативами. Уникнення прямої відповіді адресата на
інформаційно-пошукові питання, для яких характерне з’ясування номінації якогонебудь елементу ситуації або всієї ситуації в цілому у політичному комунікативному
просторі, пояснюється метою створення позитивної оціночної перспективи для
висвітлення власної діяльності і реалізується тактиками вербальної відмови від
надання прямої відповіді на провокаційне запитання, часткового приховування
інформації та зміни контексту питання.
У дискретному медичному дискурсі прагматичними чинниками нестандартних
комунікативних ситуацій з порушенням семантичних відношень дискурсивного
діалогічного обміну «питання – пряма відповідь», спричинені адресатом-лікарем, є
певні комунікативні інтенції мовця в стереотипних ситуаціях професійного
спілкування: потреба переконати пацієнта виконати певну дію; дотримання норм
етики, коли пацієнтові не повідомляють, наприклад, кінцевий діагноз або
об’єктивний аналіз; заспокоєння пацієнта та відволікання від тривожних думок. У
межах недискретного медичного дискурсу адресат-пацієнт відхиляється від
дотримання ведення діалогу за типом «питання – пряма відповідь» з метою
оптимізації персуазивного впливу на адресанта. Формальними
реалізації

показниками

стратегії уникання прямої відповіді у медичному дискурсі слугують

дескриптивно-оцінні одиниці, (де)інтенсифікатори, вигуки, епітети, директивні
мовленнєві акти, умовні речення, конструкції вираження суб’єктивної думки,
невербальні засоби (тон мовлення, вираз обличчя, паузи, мовчання).
У межах інституціонального дискурсу, що спрямований на реалізацію
соціального або професійного статусу комунікантів, поширеним є координативний
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тип взаємозв’язку вербальних та невербальних компонентів комунікації, адже
дискурсивні особистості у межах ситуацій інституціональної інтеракції належать до
маргінальної або периферійної зони дискурсивного оточення і менше обізнані зі
значеннями невербальних компонентів один одного. У випадку координативної
взаємодії непрямі респонсивні репліки адресата пояснюють та розширюють базову
значущу інформацію, яка міститься в невербальній складовій висловлення, завдяки
деталізації невербальної частини респонсивної репліки шляхом демонстрації своїх
знань стосовно пропозиційного змісту питання; поясненню причини саме такої
невербальної реакції на питання адресанта; уточненню значення невербальної
респонсивної репліки адресата.
Перспективним вбачаємо дослідження дискурсивної поведінки адресата в
інших типах інституціонального дискурсу.
Література:
1. Солощук Л. В. Диверсифікація невербальних компонентів комунікації у
сучасному англомовному діалогічному дискурсі / Л. В. Солощук // Каразінські
читання : Людина. Мова. Комунікація. 2016–й – рік англійської мови : Тези
доповідей ХV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н.
Каразіна, 2016. – С.187–189. 2. Bull P. How not to answer questions in political
interviews / P. Bull, K. Mayer// Political Psychology. – № 14 (4). – 1993. – P. 651–666. 3.
Freed A. F. Institutional Discourse. The International Encyclopedia of Language and
Social Interaction / A. F. Freed. – 2015. – P. 1–18.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО БРИТАНСКОГО ПЕСЕННОДРАМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Беляева О. Ю. (Харьков)
В настоящее время многие исследователи, рассматривающие текст и дискурс,
уделяют внимание проблеме распределения информации [1; 2]. И.Р. Гальперин
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делит

ее

на

содержательно-фактуальную

(далее

–

СФИ),

содержательно-

концептуальную (СКИ) и содержательно-подтекстовую (СПИ). СФИ, выраженная
эксплицитно, содержит сообщения о фактах, событиях, процессах, происходящих,
происходивших,

которые

будут

происходить

в

окружающем

нас

мире,

действительном или воображаемом. СКИ, требующая толкований, является
творческим переосмыслением указанных отношений в обществе и представленных
писателем в созданном им воображаемом мире. СПИ представляет собой скрытую
информацию, извлекаемую из СФИ благодаря способности единиц языка порождать
ассоциативные и коннотативные значения [1, с. 28-30]. А.Ф. Папина в рамках данной
классификации

выделяет

предтекстовой

лингвистическую

информацией;

и

пресуппозицию,

притекстовую

информацию.

являющуюся
Предтекстовая

информация, по словам данного исследователя, связана со словесными знаками и
опирается на предыдущий текст. Притекстовая информация сопутствует другим
видам информации и формируется на основе отдельных лексем, грамматических
форм, синтаксических конструкций [2, с. 327-334].
Опираясь

на

данные

виды

информации,

определяем

информативность

современного британского песенно-драматического дискурса (далее – ПДД) как
трехуровневую структуру в общей системе его интерпретации. СФИ включает
фактические

знания

о

действиях,

отношениях

объектов

и

субъектов

действительности ПДД между собой и отношении к другим субъектам и объектам.
СКИ является процессом интерпретации драматической песни (далее – ДП);
эстетико-познавательным

концептом

ПДД.

Обращаем

внимание

на

СПИ,

завуалированную и требующую особых усилий слушателя при ее восприятии.
Рассмотрим
выраженную

предтекстовую
имплицитно.

и

притекстовую

Предтекстовая

информацию,

информация

в

в

основном

ПДД

выражена

музыкальными средствами. Например, быстрая танцевальная музыка в начале
музыкальной композиции Let's Dance из альбома KINGSIZE 2001 поп-группы 5ive
погружает

слушателя

в

атмосферу

вечеринки;
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музыкальное

вступление

драматической песни Up in Flames, A COMING OF AGE 2010, Lucky Soul рисует в
воображении слушателя пламя; самые первые ноты Nightcall из альбома IF YOU
WAIT 2013 поп-группы London Grammar предвещают ночной звонок; грустное
музыкальное начало драматической песни Without, COMMUNION 2015, Years and
Years говорит об одиночестве главного героя.
Лексико-грамматическая связь с предыдущим текстом или опора на заглавие,
содержащее антецедент, часто представлена в ПДД. Во всех вышеперечисленных
музыкальных произведениях в названии присутствует антецедент, являющийся
предтекстовой информацией. Опорное слово, представляющее собой название,
может повторяться несколько раз при помощи другого существительного или
местоимения. Например, название ПДД Beggar Man из альбома WE CAN DO IT 1975
группы The Rubettes несколько раз повторяется местоимением he (He walks away; he
could say).
Притекстовая информация также выражена в ПДД музыкальным оформлением.
Патетичная музыка в ДП Poison Arrow из альбома THE LEXICON OF LOVE 1982
группы ABC наряду с текстом ПДД воспроизводит сюжет древнегреческой
мифологии о боге любви Купидоне, вонзающем стрелы в два одиноких сердца,
которые должны принадлежать друг другу. Использование лексической единицы
baby (babe) в текстах ПДД в значении (крошка, детка) как нежное обращение к
возлюбленному является притекстовой информацией. Например: I'll always love you
baby [I`ll Always Love You, WE CAN DO IT 1975, The Rubettes]; Babe you're misadvised
[Think Again, ALPHABET CITY 1987, ABC]. Таким образом СФИ как срез базового
уровня выражена вербально, а СКИ и СПИ как надуровневый и подуровневый срезы
– вербально и невербально.
Литература
1.

Гальперин И.

Р.

Текст

как

объект

лингвистического

исследования

/

И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 с. 2. Папина А. Ф. Текст: его единицы
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и глобальные категории / А.Ф. Папина. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 368 с. 3.
Тексты музыкальных произведений современных британских поп-групп. – Режим
доступа: http://lyrsense.com
ЛIНГВОДИДАКТИКА I СЬОГОДЕННЯ: СУЧАСНI ВИКЛИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВIТИ
Благодарна О. М. (Барселона, Іспанія)
Сучасні роботодавці шукають не тільки профільних спеціалістів, але і тих, хто має
лідерські якості, здатен працювати в команді, нестандартно мислити та ефективно
вирішувати проблеми [2, c. 47]. Тому, згідно із засадами Європейського простору
вищої освіти (European Higher Education Area), запорукою успішної професіональної
діяльності випускників вищих навчальних закладів є їх здатність застосовувати
широкий спектр вмінь та навичок, а також демонструвати глибокі знання у
відповідній сфері. У цьому зв’язку найголовнішою метою академічних навчальних
програм виступає адаптація плану до вимог сьогодення та підготовка ефективних
професіоналів, які можуть набувати нових навичок у відповідності до конкретних
професійних ситуацій.
Таким чином, сучасні навчальні програми з лінгводидактики мають поєднувати в
собі цілий спектр вимог. Необхідно перейти від традиційної моделі, що передбачає
розповсюдження знання шляхом лекцій, ще відомої як “knowledge as contemplation”
[4; 1, c. 32], до нової моделі – "knowledge through operation”, що маніфестує себе
через

критичне

мислення,

практичні

завдання,

пошук

шляхів

вирішення

нестандартних проблем [3, c. 90-96; 1, c. 32].
Навчання професійній компетенції у контексті сучасної вищої освіти направлене
на поєднання відстані між теорією і практикою. Тим не менш варто наголосити, що
навчальний процес, у центрі якого знаходиться студент, не виключає традиційних
лекцій; його відмінність лише в тому, що під час такого навчання студент має не
відтворювати викладений матеріал програми, а застосовувати своє вміння
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аналізувати та оцінювати його, таким чином розвиваючи навички незалежного
мислення та самостійного навчання.
Для того щоб розпочати новий етап викладання мови та розвитку мовних навичок,
необхідно зробити рішучі кроки до інтеграції засад Європейського простору вищої
освіти у навчальні програми. Такий процес передбачає введення нових форм
передачі знань та навчання професійним вмінням, оскільки головною метою
лінгводидактики у закладах вищої освіти є підготовка студентів до успішної
професійної діяльності у майбутньому.
Література:
1. Barnett R. Los Límites de la Competencia. El Conocimiento, la Educación Superior y la
Sociedad. / R. Barnett. – Barcelona : Gedisa, 2001. – 286 p. 2. De Miguel Díaz M.
Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje para el Desarollo de Competencias.
Orientaciones para el Profesorado Universitario ante el Espacio Europeo de Educación
Superior / M. De Miguel Díaz. – Madrid : Alianza Edtorial, 2006. – 178 p. 3. Pérez Gómez
A. Aprender en la Universidad. EL Sentido del Cambio en el EEES / A. Pérez Gómez, E.
Soto Gómez, M. Sola Fernández, M.J. Servan Núñez . – Madrid : Ediciones Akal, 2009. –
240 p. 4. Tudor I. Trends in higher educational language policy in Europe: The case of
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РОЛЬ АПОЗИТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ЛІНГВАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Бойцан Л. Ф., канд. філол. наук (Київ)
Сучасна англомовна проза є яскравим прикладом літературних творів, важливою
ознакою яких є втілення вербалізації концептуальної картини світу. Концепція про
двоїсту

природу

життя,

в

якій

відбувається

безперервний

полярностями, – це своєрідний приклад синтезованої діалектики [1].
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конфлікт

між

Твори сучасної англомовної прози своїм змістом дають багатогранну картину
світу, змальовують різноманітних персонажей, розкривають багатство духовного
світу літературних героїв [2].
Формування концептуальної картини світу являє собою процес появи нового
бачення

світосприйняття.

Подібність

функцій

наближає

метафоризацію

та

концептуальну картину світу, дозволяє розглядати метафоризацію як одну з
можливостей генезису і способу репрезентації певних аспектів концептуальної
картини світу [3].
Концептуальна

картина

світу

є

специфічним

способом

осмислення

та

відображення дійсності. Це не лише синтетичне панорамне уявлення про конкретну
дійсність певних просторово-часових діапазонів, але й рефлексія нормативів
мислення та сприйняття семантичних схем, які збагачують наше бачення світу [5].
Виходячи із основних властивостей апозитивних конструкцій, ми аналізуємо їх
функціонування у вербалізації концептуальної картини світу сучасних англомовних
авторів,

використовуючи

до

цих

одиниць

методику

семантичного

та

концептуального аналізу [1].
Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації образного простору
сучасної англомовної прози є способом дослідження словесних поетичних образів,
присвячених концептам PAIN та COMPASSION у літературних творах сучасних
англомовних авторів [4].
Відтворення концептуальної картини світу, яка уособлює за допомогою художніх
образів реальний світ з усіма його барвами, здійснює актуалізацію матеріальної та
духовної культури сьогодення.
Для того, щоб глибше дослідити метафоричний образ, покладений в основу
метафори PAIN, необхідно врахувати етнокультурні чинники, які сприяли
закріпленню цієї мовної одиниці в мові:
He thought of his tarred paper bed as a pair of spectacles through which he nightly
perused the fabric of dreams.
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За допомогою концептуальної метафори PAIN IS SUFFERING автор змальовує
джерело претичного генія, муки творчості, свободу таланту.
Роздуми

про

вічність

життя

репрезентують

концептуальну

метафору

COMPASSION IS EMPATHY:
Steed and rider thunder on, thunder punily diminishing: a dying star upon the immensity
of darkness and of silence within which, steadfast, fading, deepbreasted and grave of flank,
muses the dark and tragic figure of the Earth, his mother.
Таким

чином,

функціонування

апозитивних

конструкцій

у

вербалізації

концептуальної картини світу англомовних авторів свідчить про те, що вони
отримують можливість виступати як сигнал адресованості художнього тексту,
однією з точок локалізованої взаємодії текстології невизначеності та заданості.
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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ПРИНЦИПІВ
ПРОПАГАНДИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ
Бондаренко Є. В., докт. філол. наук (Харків)
Інформаційна війна, яка визнана складовою гібридної [7], робить нагальним
питання виявлення принципів пропаганди, яка є втіленням маніпулятивної стратегії,
закладеної у полімодальних текстах (із залученням вербальних, звукових та
візуальних даних) [12]. Потужним носієм таких даних є аналогові та цифрові ЗМІ.
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Однією з головних цілей стратегічної інформаційної війни є встановлення
ідеологічного пріоритету однієї країни (суб’єкта впливу) над іншою (об’єктом
впливу) з метою виправдання певних політичних, економічних та військових дій [6,
с. 5] країни-суб’єкта впливу в очах населення країни-об’єкта та світової спільноти.
Ця досить складна мета досягається шляхом залучення різних засобів та прийомів,
серед яких чільне місце посідає пропаганда як маніпуляція суспільною думкою.
Маніпулятивна комунікативна стратегія є досить детально вивченим явищем (див.
огляд [10, с. 85]). Вона тлумачиться, насамперед, у межах політичної комунікації, як
«влада, яка насильницьким чином здійснюється над адресатом» [2, с. 145]. Її
уточнені риси включають 1) прихованість, 2) цільову настанову збудження намірів
людини, які не відповідають її бажанням, 3) створення ілюзії самостійності
прийнятих рішень та 4) вигідність маніпуляції для її суб’єкта [3; 4].
Типологія маніпуляцій, окрім царин впливу (емоціосфери та свідомості [9, с. 67]),
ураховує також засоби втілення психологічних і логічних засобів у різних
семіотичних кодах. Психологічні поділяються на емотивні (через почуття любові,
страху, провини, образи, невпевненості у собі, гордості та жалості) [5] та механічні
(шляхом

переривання,

демонстрації

зневаги,

неуважності).

Логічні

засоби

включають підміну тези, надання акценту, вживання паралогізмів та алогізмів [10, с.
88].
Найважливішим фактом у нашому дослідженні пропаганди є те, що вона постає,
насамперед, як маніпуляція свідомістю, тобто як стратегія формування певного
політичного світогляду [8] чи «когнітивний план спілкування, через який
контролюється оптимальне рішення комунікативних завдань того, хто говорить, за
умов нестачі інформації про дії партнера» [3, с. 100]. Це дає можливість виявити
когнітивне підґрунтя пропаганди та принципів її формування через моделювання
ментальних процесів.
Середовищем когнітивного моделювання принципів пропаганди є концептуальна
картина світу (ККС), а інструментарієм – концепти, які формують складні структури
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(фрейми, матриці доменів, сценарії) [11, c. 7-39], а також ментальні простори [13], у
межах яких ці концепти трансформуються.
П’ять принципів пропаганди: 1) відомість та простота інформації; 2) стадність
людей; 3) емоційність сприйняття; 4) так звана «аналогова пам’ять» та 5) пристрасть
до несподіванок (сенсацій) [1] розглядаються у термінах ККС як когнітивні операції
[11, c. 40-73] із базами знання людини.
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36

University Press, 2004. – 230 p. 13. Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending
and the Mind’s Hidden Complexities / M. Turner, G. Fauconnier. – New York : Basic
Books, 2002. – 445 p.
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ
Бучіна К. В. (Харків)
Аналіз фольклорних текстів як елементів відображення світосприйняття та
світобачення людей певної етнокультурної спільноти є актуальним у рамках
сучасної лінгвістичної парадигми, де когнітивні аспекти дискурсу набувають
особливої ваги. Антропоцентричність як одна з найважливіших категорій цього типу
текстів і прояв у них людського фактору набуває особливого значення через
вивчення дослідниками фольклорної картини світу взагалі і мовної фольклорної
картини світу зокрема.
На думку Л.Ф. Омельченко та В.О. Самохіної [2, с. 72], поняття фольклорної
картини світу має категоріальний смисл та співвідноситься із сукупністю знань
людини у певний історичний період, а також розглядається як етап пізнання
людиною

фольклорного

світу.

Сама

фольклорна

картина

світу

постає

у

дослідженнях суб’єктивним образом об’єктивної реальності, який створює людина
за рахунок бачення через певні інтерпретаційні призми.
Будь-яка картина світу становить собою багаторівневу структуру, яка складається
з жанрового, текстового, мовного та концептуального рівнів. В.Г. Ніконова пропонує
сім етапів аналізу для дослідження картини світу на всіх чотирьох рівнях [1, с. 2430], який ми вважаємо можливим для застосування аналізу картини світу
німецькомовної фольклорної бувальщини.
На першому етапі передбачається виокремлення в текстах ключових фрагментів
(для німецькомовної бувальщини це буде фольклорним контекстом), які
відтворюють надприродні ситуації, що становлять центральний елемент цього типу
текстів). Другий етап, шляхом застосування інформаційного стистення тексту,
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становить собою виявлення тематичних ліній та дослідження мовних засобів їхньої
репрезентації (для німецькомовних бувальщин це розповіді про духів природи,
домашніх духів, чорта, чарівні клади, мерців, привидів, чаклунів та нечисту силу).
На третьому етапі пропонується аналіз мовних засобів репрезентації тематичних
ліній у фольклорному контексті та виділення серед них ключового елемента (слова,
словосполучення чи речення), «компонент якого може бути використаний як
імовірне іменування тематичної домінанти контексту, та смислових корелятів, що не
містять у своєму складі такої лексеми» [1, с. 26]. На четвертому етапі відбувається
виявлення механізмів розгортання змісту ключового елемента як результат
взаємодії з корелятивними засобами мовної репрезентації тематичної домінанти в
маркованому контексті. Дослідниця вважає, що саме характер розгортання
семантики ключових елементів зумовлює механізм утворення тої чи іншої картини
світу. П’ятий етап передбачає виокремлення у складі ключового елемента
тематичного слова, яке може використовуватись для позначення тематичної
домінанти. Найменування тематичної домінанти допоможе у ідентифікації
відповідного текстового концепту. На шостому етапі аналізу відбувається
систематизація текстових концептів, побудова типології та ієрархії концептів у
німецькомовних фольклорних бувальщинах, а також реконструкція схем концептів,
що структурують ключові текстові концепти, вербалізованими словесними
образними засобами у ключових елементах та їх смислових корелятах. Сьомий етап
складає систематизація концептуальних образних засобів та подання змістів
текстових концептів.
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CONTEMPORARY LITERATURE AS A WORLD’S COMMENSAL
Varenko T. K., Ph.D. (Kharkiv)
Literature is a product of the human mind. The latter is shaped and continuously
influenced by the social environment its owner is confined to. Therefore, as the
environment changes, so does literature.
Thus, the advances in technology have brought about new forms and formats of
literary works that simply could not exist just a few decades ago. Let’s take for instance ebooks, enhanced e-books and audiobooks that emerged to fill in the niche of readers using
different modern gadgets and wishing to get immersed in reading while engaged in other
activities, like doing chores, jogging, or driving, during which reading a paper book seems
hardly feasible. In terms of variety of presentation forms, today we have illustrated novels
with at least 50% of their narrative in illustrations (The Invention of Hugo Cabret by Brian
Selznick), doodle fiction of drawings with hidden but identifiable messages (Diary of a
Wimpy Kid by Jeff Kinney), text-talk novels imitating social network exchanges (ttyl by
Lauren Myracle), visual poetry with non-representational language and visual elements
prevailing (jHegaf by Geof Huth), Node poems with an interactive interface for readers to
be active explorers thereof (Choose by Marci Johnson), etc.
In terms of messages, contemporary literature offers an insight into the sociocultural
panorama of the present era. To illustrate this statement, let’s explore the recently popular
dystopian novels of The Hunger Games series written by Suzanne Collins. The series
features a dysfunctional society where most of its people are suffering from the oppression
of the totalitarian government, which eventually ignites a rebellion and the overthrow of
the government.
Further examination of the series reveals a number of concerns and fears that people
of our globalized world are having these days. Some of them are:
 genetics advances enabling people to create supernaturally enhanced mutants;
 creation of environmental weapons enabling people not only to influence but to
simulate and program weather and natural phenomena;
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 loss of privacy to the extent when every aspect of a person’s life is on display
around the clock;
 total control and oppression by the government;
 total brainwashing into blind submission to the ideas implanted by the government
and mass media;
 reality TV impact on people’s perception of the real life;
 extremist power dangers.
The series also addresses a wide range of sociocultural issues currently relevant in
our global community. To name a few, they are:
 poverty and hunger;
 social inequality;
 humanity vs inhumanity;
 controlled and controlling media;
 freedom of speech and expression;
 flaws in law-enforcement and ignored law infringements;
 stereotyping;
 girl’s masculinity vs boy’s femininity;
 children growing up too soon;
 children’s upbringing;
 loss of the breadwinner in the family;
 alcohol abuse;
 real-life relationship challenges, etc.
From the linguistic perspective, these novels, like other contemporary works of
literature, offer a reflection of the modern language with all its peculiarities and changes,
featuring the diversity of forms and clichés of communication, grammatical structures and
collocations to be used in a variety of everyday-life situations.
Thus, contemporary literature shall be considered as sort of multi-format chronicles
of the era we are living in.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Вархола М., Dr.h.c. multi, prof.h.c.multi, Ing. , PhD., Дубовицка Л., Ing,, PhD
(Кошице, Словакія)
К сожалению, в настоящее время проблемы, с которыми постоянно встречаемся
при обучении студентов в условиях глобальной Европы, заключаются прежде всего
в том, что выпускники наших университетов (такие отзывы получаем особенно от
иностранных инвесторов) не умеют хорошо общаться на иностранных языках. Как
раз уже при открытии нашего Академического сообщества им. Михаила
Балудянского в 2007 году мы кроме других стажировок приоритет отдали
стажировке

по

повышению

знания

иностранных

языков,

особенно

курсу

английского языка, который студенты и преподаватели проходят в рамках
стажировки. Курс составлен в передовой европейской языковой школе «EMPIRE» на
основе

уровня

владения

студентами

английским

языком

по

методу

коммуникационной активности.
В настоящее время существуют различные методы и подходы, которые относятся
к «коммуникационной активности». Они предназначены для того, чтобы студенты
научились общаться на иностранном языке и преодолели застенчивость. Однако,
есть большая разница между так называемым "свободным" разговором и
"управляемым" разговором. В свободном разговоре студент не ограничивается по
времени, он думает о том, что скажет и часто сказаное переводит. При управляемом
разговоре (система вопрос - ответ), учащийся "вынужден" быстро отвечать без
длительного размышления. Таким образом, у него нет практически времени, для
перевода и он "неизбежно" теряет страх говорить. Учащиеся изучают иностранный
язык согласно методике, основаной на управляемом разговоре в действительности
так, что они интензивно разговоривают.
Достоинства метода:
•

гораздо быстрее и проще студент научится говорить на иностранном языке,
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•

избавляется застенчивость,

•

имитирует реальную иноязычную среду.

Последовательность учебного процеса:

ухо-рот-глаза-рука (слушать-говорить-

читать-писать). Это тот же процесс, как дети изучают родной язык и помогает им
быстрее понять разницу между написаным и прочитаным текстом. Студенты учится
автоматически говорить и читать правильно, так как они сначала услышали слова,
потом их произносили и использовали в предложениях, и только наконец, их читали
и писали.
Данный метод помогает преодолеть застенчивость и нежелание говорить, но
"лучше говорить с ошибками, чем ничего не говорить, опасаясь того, что
совершим ошибку ".
Менежмент и преподаватели языковой школы

– молодые люди превосходно

владеющие английским языком и с отличным педагогическим образованием.
Большинство с них получили образование в английски говорящих странах, или
провели длительное время в этих странах. Общение на уроках с молодыми
преодавателями (почти одинаковые личные интересы с обучающимися) также
хорошо влияет на успешность обучения по даной методике
Насколько в реальной жизни студенты будут общаться с разными людьми, в
школе каждый урок проводит другой преподаватель, чтобы студенты привыкали к
общению с разными преподавателями, значит с разными людьми, что в других
школах на уроках английского языка похожего не встретишь.
Я ни в коем случае не утверждаю, что обучение по данной методике лучше всех
(об этом пусть выскажется кто-то другой), но оно диаметрально отличались от
общепринятых и студенты его воспринимают даже неплохо.
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СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІТКОРЕКТНИХ ЕВФЕМІЗМІВ В
АНГЛОМОВНИХ ЗМІ
Великорода В. Б., канд. філол. наук, Ряшко У. М. (Івано-Франківськ)
Дослідження сучасних лінгвальних характеристик ЗМІ, зокрема політично
коректних номінацій, сприяють адекватному “розкодуванню” мови як засобу впливу
на адресата. Питання політичної коректності досліджували і продовжують
досліджувати такі вчені як В. В. Панін, Є. В. Шляхтіна, І. М. Некрасова, С. Г. ТерМінасова та інші. Серед найпоширеніших способів вираження політкоректності
варто виділити евфемізми. Як зазначає В. Б. Великорода, евфемізми – це “одиниці
вторинної номінації з відносно позитивною конотацією, що використовуються для
заміни прямих найменувань, вживання яких з соціально чи психологічно зумовлених
причин вважається небажаним” [1, с. 7].
Окрім

загальноприйнятої

класифікації

політкоректних

евфемізмів

варто

запропонувати ще й класифікацію політкоректних евфемізмів у ЗМІ за кількістю
компонентів прямої номінації та політкоректного евфемізму.
Словосполучення senior citizen, приміром, часто використовують для позначення
old person. Репортер BBC NEWS замінює слово old (старий) словом senior (старший),
тобто двохкомпонентна одиниця замінюється на двохкомпонентну [3]: senior citizen:
“The fight for senior citizen votes ”. (BBC News, 12/09/2005)
У ЗМІ часто можна зустріти такі політкоректні евфемізми, як: minority (AfroAmericans); people of colour (nonwhite). Часто політкоректний евфемізм “people of
colour” використовують на позначення nonwhite, тобто однокомпонентна одиниця
замінюється багатокомпонентним евфемізмом [5]: people of colour:
“We wouldn’t write ‘Afro-Caribbean’ today, but is ‘people of colour’ OK now?” (The
Guardian, 02/08/2016)
Іноді багатокомпонентні одиниці замінюються однокомпонентним евфемізмом.
Наприклад, to fire from a job часто замінюється евфемізмом to relieve [4]:
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“And to relieve overworked officers, some of whom have been putting in up to four
overtime shifts a week....” (New York Times, 9/1/2016)
Приклад переходу багатокомпонентної одиниці в багатокомпонентний евфемізм
зустрічається у статті “India's growing AIDS problem”[2]. Автор статті використовує
багатокомпонентний евфемізм замість people infected with AIDS: high risk group:
“Specialists say HIV and AIDS have moved beyond the high risk groups in India.” (BBC
News, 8/22/2000)
Дослідження показало, що в англомовних ЗМІ найчастіше зустрічаються
багатокомпонентні політкоректні евфемізми-субститути однокомпонентних одиниць
(37 з 67 евфемізмів вибірки (55.2%)). Це зумовлене тим, що з метою завуалювання
негативних аспектів дійсності адресант використовує описовий метод.
Література
1. Великорода В. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики
евфемізмів в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.
наук : 10.02.04 / В. Б. Великорода. − Львів, 2008. − 19 с. 2. BBC News. India's growing
Aids
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[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу

до
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Режим
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7655381.stm 4. New York Times. Some Rikers Island
Guards Will Get Stun Guns, de Blasio Says. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
списку: http://www.nytimes.com/2016/09/02/nyregion/some-rikers-island-guards-will-gettasers-de-blasio-says.html?_r=0. 5. The Guardian. Race Issues. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до списку: http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/08/wewouldnt-write-afro-caribbean-today-but-is-people-of-colour-ok-now.
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МОВНІ ТА НЕМОВНІ ПАРАМЕТРИ КІНОДИСКУРСУ
Віротченко С. А., канд. філол. наук (Харків)
Один з напрямків кіноведення – семіотика кіно – розглядає кінематограф як
специфічну знакову систему або сукупність знакових систем. У рамках семіотичного
підходу вивчається і описується механізм впливу кіно на глядача з урахуванням
деталей, на які він звертає увагу під час демонстрації фільму. Кіносеміотика
будується на основі структурної лінгвістики, поетики, етнології і використовується
як послідовний підхід до опису мовних, образотворчих і інших компонентів кіно.
Кінодискурс як семіотична система характеризується знаковою неоднорідністю.
Знаки кінодискурсу можна розділити на лінгвістичні та нелінгвістичні. У кожній
групі виділяють ікони, індекси і символи. Останній розподіл ґрунтується на
класифікації, запропонованій Ч. Пірсом у рамках логічної концепції, де однією з
підстав для диференціації знаків є їх відношення до об'єкта [2, с. 57-60].
Кінодискурс є яскравим прикладом синтезу різних типів знаків. Знакова
неоднорідність була характерна навіть для німого кіно, де використовувалися титри
й усний супровід спеціальних коментаторів [4, с. 146]. Крім того, німе кіно
«говорило» за допомогою жестикуляції та міміки героя, висловлюючи без
вербальної мови те, що могло бути виражене за її допомогою. З'явившись, діалог у
фільмі не завжди гармонійно поєднувався з зображенням і музикою, і лише з часом
кіно змінилося так, щоб текст узгоджувався з фільмом в цілому. Пізніше вербальний
компонент займає величезне місце, і міра участі тексту та зображення стає
однаковою: текст несе в собі зображення, а зображення перетворюється в текст [1, с.
10].
Мовна складова кінодискурсу в основному представлена знаками-символами, які
можуть бути письмовими (титри і написи) і усними (звучить мова акторів,
закадровий текст, пісня) [3, с. 18]. Немовна складова кінодискурсу у більшій мірі
представлена іконічними та індексальними знаками, які також можуть бути
візуальними і звуковими. Звукову частину можна віднести до індексальних знаків.
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Візуальна частина представлена відеорядом – зображення людей, тварин, предметів
тощо, які здійснюють послідовність рухів – переміщення, жести, міміку і т.д. Все це
іконічні і індексальні знаки кінофільму.
У процесі комунікації невербальні засоби спілкування можуть заміщати словесну
інформацію. Найвиразнішим і найуживанішим засобом невербаліки є жест, який
органічно вплітається в контекст мовлення. Його застосовують, використовуючи
наочність невербальних засобів інформації. Так, іноді жест, який вказує на розмір чи
форму предмета, з успіхом замінює більш поширене, однак менш виразне вербальне
пояснення. Серед невербальних засобів особливою є система організації простору і
часу спілкування – проксеміка, тобто розміщення учасників спілкування та доцільні,
прийняті в різних ситуаціях і культурах просторові характеристики різних форм
спілкування, зокрема монологу та діалогу. До засобів комунікації також належить –
просодика, що характеризує ритміко-інтонаційну сторону мови (висота, гучність
голосового тону, темп голосу, сила наголосу) [3, с. 19].
Усі ці немовні знаки є комунікативно значущими, адже виступаючи проявами
внутрішніх мотивів і реакцій людини, вони виконують емоційно-експресивну
функцію спілкування.
Література
1. Метц К. Кино: язык или речь? / К. Метц // Киноведческие записки : историкотеоретический журнал. – М., 1993/1994. – № 20. – С. 22-31. 2. Пирс Ч. Начала
прагматизма / Ч. Пирс. – СПб. : Лаборатория метафизических исследований
философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. – 233 c. 3. Слышкин Г. Г.
Кинотекст:
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лингвокультурологического
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Г. Г. Слышкин,

М. А. Ефремова. – М. : Водолей Publishers, 2004. – 255 c. 4. Bubel C. The linguistic
construction of character relations in TV drama : Doing friendship in Sex and the City.
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades ei nes Doktors der Philosophie der
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Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes. Saarbrücken : Universitaet des
Saarlandes / C. Bubel. – K. : 2006. – 432 p.
ОКАЗІОНАЛЬНІ УТВОРЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІДІОСТИЛЮ ДЖ. ДЖОЙСА
Вороніна К. В., канд. філол. наук, Котова А. В., канд. пед. наук (Харків)
Панування антропоцентричної парадигми в лінгвістиці відкриває для дослідників
нові горизонти та перспективи, що в результаті сприяє розширенню сфери їх
інтересів та переоцінці поглядів на вже відомі явища. Одним з важливих в цьому
контексті явищ виступає креативна діяльність авторів художніх творів та
вербалізовані засоби її втілення.
В якості матеріалу розробки ми обрали роман «Улліс» Дж. Джойса – видатного
митця,

діяльність

якого

не

перестає

вражати

своєрідністю,

незвичністю,

неповторністю. Зазначимо, що на нашу думку інтерпретування цього роману втілює
провідний постулат герменевтики: діяльність інтерпретатора майже дорівнює ролі
автора. Під час сприйняття тексту інтерпретатор має внести щось своє, зробити свій
особистісний внесок.
Дж. Джойс віддає перевагу нестандартним засобам художньої виразності. Він
починає власні експерименти з мовою – утворює численні оказіональні одиниці, які
роблять його твори унікальними та неповторними. Роман «Улісс» вражає кількістю
та розмаїттям оказіоналізмів, побудованих за використання різноманітних засобів.
Під оказіоналізмом розуміємо індивідуальне авторське утворення, що було
сформовано під впливом контексту «тільки для даного випадку» (nonceword).
Утворені за типовими або нетиповими словотвірними моделями, оказіоналізми є
втіленням потенційних можливостей мовної системи; вони є «реалізацією
нереалізованих можливостей мови» [1].
У романі Дж. Джойса «Улісс» виділяємо дві групи способів утворення
оказіоналізмів: фонографічні та словотвірні. Особливістю фонографічних способів є
будування нових лексичних одиниць шляхом довільного поєднання фонем. До
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вказаної

групи

утворення

оказіоналізмів

відносимо

різноманітні

випадки

ономатопеї, під якою зазвичай розуміють умовну імітацію звучань навколишньої
дійсності фонетичними засобами даної мови. Наведемо лише деякі з численних
ономатопоетичних утворень Дж. Джойса:
Flop, slop, slap (звук плескання морських хвиль об скелі); Seesoo, hrss, rsseeissooos
(шелест трави), Whrrwhee (так автор графічно відобразив тривалий свист).
До фонографічних оказіоналізмів відносимо випадки, метою вживання яких є
відтворення особливої ритмічної організації твору. Наприклад:
Hellohellohello

amawfullyglad

kraark

awfullygladaseeragain

hellohello

amarawfkopthsth.
Своєрідний ритм задається трикратним повторенням одиниці hello у складі
першого Hellohellohello та двократним – у другому hellohello. Техніка утворення
таких

оказіональних

одиниць,

як

amawfullyglad,

awfullygladaseeragain

та

amarawfkopthsth привертають особливу увагу: amawfullyglad побудовано шляхом
поєднання am, awfully та glad; при будові awfullygladaseeragain використана
аналогічна техніка поєднання в одній оказіональній лексемі узуальних awfully, glad,
see та again.
Підсумовуючи, зазначимо, що оказіоналізми є провідним елементом ідіостилю
Дж. Джойса. Прагнучи до нестандартних засобів вираження творчого потенціалу,
автор віддає перевагу саме утворенню нових оказіональних лексичних одиниць.
Вони слугують унікальним засобом художньої виразності – завдяки структурі
утворення одна оказіональна одиниця здатна до втілення багатьох значень.
Література:
1. Пулина Е. А. Окказиональное слово в художественном тексте: способы
образования и межъязыковой трансляции (на материале романа Дж. Джойса «Улисс»
и его переводов на русский и немецкий языки): автореф. дисс. на соискание уч.
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степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19. «Теория языка» / Е. А. Пулина. – Пермь,
2008. – 23 с.
КІНОДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ
Гридасова О. І. канд. філол. наук (Харків)
Беручи до уваги той факт, що кінодискурс, як жоден інший, здатний змінювати
сприймаючу його аудиторію, нав'язуючи певні ритуали, моделі поведінки,
програмуючи світоглядні, споживчі та інші установки, тобто він володіє
сугестивною силою, дослідження цього виду дискурсу видається актуальним [1].
У рамках лінгвістичної науки виокремилися кілька напрямків вивчення
кінотворів:

лінгвосеміотичний,

лінгвокогнітивний,

лінгвоперсонологічний,

лінгвокультурологічний та інші. Міждисциплінарний семіотико-синергітичний
підхід дозволяє трактувати кінодискурс як сукупність вербального і невербального
компонентів кінотвору, а також факторів, що впливають на його створення і
сприйняття, що утворюють єдине смислове, структурне і функціональне ціле [2].
Кінодискурс володіє системно-динамічною організацією, яка визначає його
внутрішню структуру і місце в просторі семіосфери.
Семіотика кіно, один з напрямків кінознавства, розглядає кінематограф як
специфічну знакову систему або сукупність знакових систем. Кіносеміотіка
будується на основі структурної лінгвістики, поетики, етнології, і використовується
як послідовний підхід до опису мовних, образотворчих і інших компонентів кіно [2].
Кінодискурс як семіотична система характеризується знаковою неоднорідністю.
Знаки кінодискурсу можна розділити на лінгвістичні та нелінгвістичні. У кожній
групі далі виділяють ікони, індекси і символи [4, с. 57]. Мовна складова
кінодискурса, в основному, представлена знаками-символами, які можуть бути
письмовими і усними [9, с. 18]. До знаків-індексів природної мови відносять
інтонацію, вигуки і шіфтери, до іконичних знаків – звуконаслідування та ін. [5,
с. 140]. Немовна складова кінодіскурса, в більшій мірі, представлена іконічними і
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індексальними знаками, які також можуть бути візуальними та звуковими. Звукову
частину можна віднести до індексальних знаків. Візуальна частина представлена
відеорядом – зображення людей, тварин, предметів, що здійснюють послідовність
рухів. Все це іконічні й індексальні знаки кінофільму [3, с. 19].
Функції кінодискурсу як семіотичної системи включають до себе передачу
актуальної інформації, передачу минулого досвіду, участь у продукуванні нового
знання, регулятивну функцію, емотивну функцію, естетичну функцію, і меншою
мірою – метамовну і фатичну функції.
Кінотекст є продуктом суб’єктивного осмислення дійсності колективним автором.
Кінотекстові притаманні універсальні текстові категорії, які дослідники вважають
обов’язковими для художнього тексту. Кінотекст виконує комунікативну функцію
при

взаємопроникненні

двох

принципово

відмінних

семіотичних

систем

(лінгвістичної і нелінгвістичної) [3, с. 37].
Отже, кінодискурс є важливим видом дискурсу, засобом ідеологічного впливу.
Вивчення його засобами лінгвістики можливо, так як кінодискурс являє собою
особливий тип тексту. Особливості кінодискурсу розглядаються в лінгвістичному
аспекті, в лінгвістичних дослідженнях чимало науковців обирають кінотвір як
модель природнього мовлення.
Література
1. Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе : автореф. дис.
на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 "Теория языка" /
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государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 96. 3. Слышкин Г. Г. Кинотекст:
опыт лингвокультурологического анализа / Г. Г. Слышкин, М. А. Ефремова. – М. :
Водолей Publishers, 2004. – 153 с. 4. Пирс Ч. Начало прагматизма / Ч. Пирс ; [пер. с
англ. В. В. Кирюшенко, М. В. Колопотина]. – СПб. : Лаборатория метафизических
исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. – 352 с.
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5. Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура : курс лекций /
Н. Б. Мечковская. – М. : Академия, 2004. – 432 с. – № 2. – С. 96–99.
ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ
ІДЕАЛІЗОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Гужва О. О. (Харків)
Наразі існує багато визначень поняття "художній дискурс". Художній дискурс, на
думку І. А. Бехти, є мовою усієї художньої літератури, яка в процесі мовленнєвої
реалізації постає у вигляді текстів художніх творів: "Це – система, яка функціонує в
художній літературі як засіб відображення реальної чи вигаданої дійсності, як засіб
передачі автором свого розуміння й сприйняття цієї дійсності, а також як засіб
комунікації автора та читача, їх взаємотворчості. Читач переймається зображеною
письменником дійсністю. Водночас кожен читач домислює, додумує, сприймає текст
через своє розуміння, а отже, співпрацює із автором, надаючи твору нового значення
[1, с. 304], нового бачення".
Ю. М. Лотман уважає, що простір художнього дискурсу виступає як посередник
між літературою і мовою, між літературою й зовнішньою реальністю. Саме в ньому
формується те “семіотичне середовище”, що на думку дослідника є необхідною
умовою реалізації комунікативної функції словесного мистецтва [2, с. 438].
Художній дискурс – це підлеглий естетичній комунікації дискурс мовця та
персонажів. Найважливішою ознакою художнього типу дискурсу є те, що змістом
повідомлення в такому дискурсі є особистість. Художній дискурс пропонує не нову
ментальність, а нову мову для її актуалізації, у т.ч. ідеалізованої особистості.
Поняття «ідеал» широко використовується у філософії, педагогіці, психології,
оскільки воно впливає на життя людини. Розглядати ідеал тільки як позитивний
образ досконалості означає звужувати сенс цього поняття. С. А. Фролов розглядає
"ідеал" через призму його функцій (регулюючу, пізнавальну, оцінну, тощо) [4].
Ідеалізація – це уявлення про щось або когось як про значно краще і досконале, ніж
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воно є насправді, наділення їх властивостями, що відповідають ідеалам. Ідеал, у
свою чергу, – це образ бажаного, взірець досконалості майбутнього, яке уявляється і
служить прикладом для особистості у діях та вчинках, у поведінці і діяльності [3, с.
173]. Ідеалізацію розглядають і як спосіб моделювання, завдяки якому створюються
теоретичні об’єкти, що відображають реальні можливості конструювання моделей
емпіричних об’єктів у "чистому" вигляді, звільнених від конкретних властивостей,
неіснуючих з погляду розвитку психологічної теорії. Ідеалізація спрямована на
процеси мисленої побудови об’єктів, а межі її ефективності визначаються
практикою.
Підсумовуючи, ми можемо сказати, що в основі цих означень лежить поняття
ідеального, досконалого взірця для наслідування. Художні твори (романи) є
комунікативним простором існування ідеалізованої особистості: у них представлено
її вербальну та невербальну складові. Навряд чи можна уявити собі ідеального
чоловіка, який є непривабливим зовні. Він має володіти правильними рисами
обличчя, стрункою фігурою. Одним з важливих факторів є й одяг. Ідеальна людина
повинна мати правильний характер, і це навіть важливіше зовнішності. Ідеальна
людина повинна бути ввічливою і тактовною, з одного боку, та ерудованою й
освіченою, з другого. У залежності від того, які погляди стосовно ідеального та
ідеалу має автор роману, визначається й ідеальна людина.
Таким чином, ми можемо сказати, що міркування про ідеальну людину – це всього
лише вигадка, у якої немає шансів здійснитися в реальності. Тому ідеалізований
чоловік, який існує в комунікативному просторі письменниць-романісток, – це
гармонійно розвинена людина, у якої досконалими є і зовнішність, і внутрішній світ,
поведінка (у т. ч. комунікативна), інтелект і моральні якості.
Література
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/ М. Чапка, У. Контни. – Мисловіце : Piktor, 2010. – 518 с. 4. Фролов С. А.
Классификация идеалов в педагогике / С. А. Фролов // Ярославский педагогический
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Гусєва П. Т., канд. філол. наук (Харків)
Вимоги до сучасної перебудови вищої школи базуються на компетентніснім
підході: принципах, які закладені у процес навчання з метою формування
випускника, здатного визначати шляхи застосування своїх знань і вмінь після
завершення навчання і розвивати той ресурс, який він вважає важливим і
необхідним.
До компетенцій, які уявляються найбільш відповідаючими завданням фахівців у
галузі іноземних мов належать, наприклад, такі компетенції як розуміння і
усвідомлення різноманітності та мульти- або полікультурності сучасного світу;
здатність ураховувати необхідність міжетнічної толерантності та поваги до
представників інших культур у рамках своєї національної самобутності; уміння
сприймати інші культури, розуміти їх подібність та відмінності; соціальнокомунікативна компетентність: спілкування у професійному середовищі, уміння
пропонувати свої послуги на ринку праці тощо. На останню не можна не звернути
увагу, бо вона лежить в основі функціонування кожної особистості, оскільки вбачає
цю особистість у життєвому просторі взагалі. Це передбачає опору на соціальнокультурні умови країни у процесі їх розвитку. Не можна не відмітити, що завдання
викладачів (у даному випадку іноземних мов) завжди полягала у підготовці тих, хто
навчається, до життя і спілкування у наявному середовищі (особистісного,
професійного, інтеркультурного тощо плану). Таким чином, рішення, орієнтовані на
день сьогоднішній, треба шукати при новій постановці завдань у розвороті методів
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пред’явлення знань на пошук і використання методик, які сполучаються, створюють
можливість задіяти отримані знання у різних сферах діяльності. Наприклад,
засвоювати знання шляхом емпіричної чи інструментальної обробки, виконання
системи завдань з цими ланками знань, підтвердження отриманої інформації через
зорово-слуховий апарат, самостійне створення певного продукту і виведення його у
сферу активної або інтерактивної діяльності.
Сучасні технології, які має у своєму арсеналі кожний викладач, цікаві тим, що
вони дають достатньо швидкий результат, який неминуче закріплюється на кожному
наступному занятті. Про що йдеться? Про комунікацію: якщо студент засвоїв модель
(структуру, речення тощо), він може побудувати подібне на її основі, тобто йдеться
про комунікативну компетенцію.
Ми не будемо розглядати окремо кожну з компетенцій, що належать до освітньопрофесійної програми (OПП) з іноземних мов, шляхи ж вирішення всіх тих завдань,
які закладені в них, можуть бути різними. Кожна кафедра має розроблену нею
концепцію, що реалізується у роботі викладачів даної кафедри, а у роботі кожного
викладача є свої «родзинки», які він вміє інтерпретувати і використовувати на
практиці — у викладанні іноземних мов.
Наше головне завдання — «закласти» у студента розуміння всіх цих завдань і
необхідність працювати систематично, не залишаючи на «потім» «білі плями». Бо
комунікація на занятті з іноземної мови – це дія, взаємодія, це сполука знань, що
отримані сьогодні та їхній синтез з тим, що отримано раніше. Успішність інтеракції
базується завжди на постійній і цілеспрямованій ґрунтовній роботі самого студента.
Це було завжди і залишиться головним у роботі викладачів іноземних мов, в тому
числі і при орієнтації на компетентнісний підхід.
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РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ПОМЕХИ ВОСПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ
УСТРАНЕНИЯ
Дмитренко Ю. А. (Версаль, Франція)
Возрастание роли рекламы в современном обществе стимулирует социальный
заказ на изучение закономерностей рекламной коммуникации. Реклама – это способ
формирования и отражения системы ценностей, господствующий в социуме.
Известный рекламист Жак Сигела так обозначил эту проблему: «…Образ жизни
оценивается в нашем сознании не на основе президентских речей, а на основе
популярных «брэнд-нэймс», которые ухватили сущность базисных ценностей, и
которые благодаря этим ценностям завоевали мир».
В любом тексте адресант кодирует информацию, отбирая «типическое и
существенное, освобождая свой материал от всего случайного» (И. В. Арнольд).
Выделяются

лингвистические

и

внелингвистические

помехи,

которые

рассматриваются в зависимости от источника: адресата-адресанта. В рекламной
коммуникации внелингвистические помехи исходят, в большинстве случаев, от
адресата,

что

согласуется

с

почти

полной

зависимостью

рекламы

от

экстралингвальных факторов.
Восприятию рекламы мешает: 1) недоверие к рекламе в целом – аудитория,
находящаяся постоянно в условиях давления со стороны рекламодателей,
копирайтеров и средств массовой коммуникации, перестает её воспринимать; 2)
неблагоприятная обстановка – адресат обращает внимание на рекламное сообщение
обычно только тогда, когда у него появляется незаполненный промежуток времени;
3) недоверие к новым товарам; 4) межличностное общение – мнение окружающих,
родных и знакомых о целесообразности доверия к рекламируемому товару, услуге,
кандидату, образу жизни и т.д.; 5) информационная конкуренция со стороны других
рекламных агентов.
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В целях экономии материальных затрат копирайтер обязан устранить помехи как
можно

эффективнее.

Эта

проблема

решается

в

социолингвистическом,

психолингвистическом и, собственно, лингвистическом плане.
К социолингвистическим моментам можно отнести: учет социальной ситуации
общения; учет материального положения адресата; учет социального статуса
адресата; пол, возраст, принадлежность к различным культурам (национальность,
вероисповедание и т.д.). В психолингвистическом плане учитывается собственно
фактор моральной подготовки реципиента.
Для устранения помех и достижения нужного прагматического эффекта –
совершения действия покупателем – копирайтер создает сценарий с целью
правильной подачи информации. Специфика рекламной коммуникации и состоит в
единстве лингвальных и экстралингвальных путей её подачи. Устранение помех
должно, прежде всего, совершаться в так называемых сильных позициях текста
рекламы – заглавии, начале и окончании. Заглавия выполняют делимитирующую
функцию, т.е. ограничивают тексты друг от друга, вместе с тем они отражают
суждения автора текста о помещенной в нем информации и в концентрированной
форме передают основную тему текста, которая, кроме того, уточняется в начале и в
конце текста. В рекламных текстах заглавие выступает как сигнал рекламной
коммуникации, и уяснение его смысла требует соотнесения с общим смыслом
текста. При помощи сильных позиций основная информация текста вводится как бы
в коммуникативный фокус.
Выделяются
прагматических

следующие
помех

способы

подачи

лингвистическим

информации

путем:

компрессия

и

устранения
информации;

имплицитная подача информации. Явление компрессии информации в рекламном
тексте связано с экстралингвальными факторами: необходимостью создания барьера
помехам в заголовке; существование внетекстовой информации; необходимость
экономичного использования пространства; компрессия информации, возможно,
связана с ускорением жизненного ритма. Функцией компрессии информации в
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рекламном тексте является повышение такой основополагающей категории
рекламного дискурса как экспрессивность.
В языке рекламы идет поиск новых эффективных путей подачи информации с
целью наиболее выгодной продажи товара. Часто для достижения этой цели
наиболее выигрышным оказывается имплицитный способ подачи информации с
таким условием, что информация, содержащаяся в подтексте, должна относительно
легко декодироваться потенциальным покупателем. В создании подтекста в
рекламном сообщении могут принимать участие некоторые элементы неязыкового
плана, в частности, визуальные образы. Информация, передаваемая в подтексте
рекламного текста, имеет, в основном, оценочный характер. Так как темой
рекламного сообщения является рекламирование товара, то в рекламном тексте
почти всегда дается его имплицитная или эксплицитная оценка. Способы передачи
эксплицитной оценки, в основном, выражены положительно аргументирующей
лексикой

с

соответствующими

прагматическими

средствами.

Передача

же

имплицитной информации является нетрадиционной и опирается, прежде всего, на
когнитивные и психолингвистические факторы.
МІСЦЕ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ
Дмитрук Л. А., докт. пед. наук (Кривий Ріг)
Перш за все, людство відрізняється від світу тварин тим, що останні можуть
спілкуватися лише у фантастичних та мультиплікаційних фільмах. У наш час
завдяки технічному прогресу люди безпроблемно здатні обмінюватися думками,
користуючись звуко-словесною оболонкою, не дивлячись на дистанцію, яка їх
розділяє. Але стає необхідність розуміння однієї мови для двох співрозмовників.
Тому

зараз

стає

комунікативному

актуальним
просторі.

досліджування

Існують

поняття

статусу

іноземної

мови

у

"інформаційно-комунікативний

простір", "мовний простір", "комунікативний простір міжособистісних стосунків",
"семіотично-комунікативний простір", "візуально-комунікативний" тощо. Кожна
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людина знаходиться в такому просторі й стає об'єктом та предметом впливу,
використовуючи індивідуальні, психологічні, психічні та лінгвістичні можливості й
здатності. У сучасному комунікативному просторі англійська мова, безперечно,
займає одне з найвищих місць.
Як відомо, психологи вважають, що комунікативний простір – соціальнопсихологічне середовище, в якому можливе формування адекватної комунікативної
моделі спілкування. Щоб створити будь-яку модель спілкування, необхідно володіти
певним рівнем мови з усіма її фразеологічними, метафоричними, метонімічними та
іншими оборотами.
Ю.М. Караулов розділяє три рівні моделі мовної особистості : 1) нульовий
рівень – вербально-семантичний рівень або внутрішній лексикон особистості,
поданий у мовній свідомості у вигляді мікросистем (лексико-семантичних груп,
граматичних засобів, словосполучень і речень). Це – рівень повсякденного мовлення;
2) перший рівень – лінгво-когнітивний, поданий тезаурусом особистості (поняття,
слова-символи, образи, уривки фраз). Саме через спілкування відбувається
формування ціннісних установок мовця; 3) мотиваційно-прагматичний рівень –
рівень діяльнісно-комунікативних потреб, визначається лексиконом особистості,
пізнавальною діяльністю, інтелектуальною сферою, інтересами, мотивами особи.
Саме цей рівень зумовлює встановлення відповідних умов реального спілкування,
моделювання в межах мовленнєвих потреб суб’єктів спілкування ситуацій спільної
пізнавальної діяльності [2, с. 123].
У словнику, якщо перекласти слово "communicative", ми можемо знайти: 1)
товариський; комунікабельний, контактний; 2) який відноситься до засобів масової
інформації; 3) комунікаційний; комунікативний. Ми вважаємо, варто додати
поєднальний або згуртовуючий, через те, що завдяки мові можливо не тільки
створювати бізнес, але й наладжувати професійні та людські стосунки.
Ю.Г. Тодорова акцентує увагу на тому, що вивчення іноземної мови закладає
основи комунікативної самореалізації студентів через іншомовну мовну діяльність.
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Іноземна мова – справжній ключ до успіху в різних сферах нашого життя: і в бізнесі,
і у відпочинку – в будь-яких комунікаціях [3, с. 270]. У зв'язку з переходом на
комунікативне навчання зросли можливості й англійської мови в рішенні
актуального завдання комунікативної самореалізації майбутніх спеціалістів.
Т.А. Воронцова у своїй статті "Комунікативний простір у лінгвопрагматичній
парадигмі" розглядає комунікативний простір в системі ключових понять і категорій
лінгвопрагматики, таких, як адресант, адресат, мовна поведінка, комунікативний
намір, комунікативна стратегія; виділяє сфери комунікативного простору, значущі
для процесу мовної взаємодії адресанта й адресата; визначає комунікативнопрагматичні типи мовної поведінки як інструменту формування комунікативного
простору.
В.П. Сідєльніков та І.М. Сушинська приходять до висновку, що у
комунікативній свідомості українців і росіян відзначається тенденція до надання
переваги вивченню іноземних мов у порівнянні з рідними мовами. Прагнення
засвоїти іноземну мову зумовлено прагматичними потребами. Знання іноземної мови
надає можливість розширити ділові, наукові, особисті контакти, вийти на якісно
новий рівень комунікації. Пріоритетне вивчення певної іноземної мови може бути
зумовлено: 1) професійними потребами; 2) можливістю пізнання першоджерел
(художня, наукова література, усна народна творчість тощо); 3) зацікавленістю у
мові як носії екзотичної культури (як, наприклад, західноєвропейська для японців
або слов’янська для американців); 4) необхідністю міжособистісного спілкування як
засобу реалізації певної мети [1].
На нашу думку, статус англійської мови у сучасному комунікативному
просторі з кожним роком зміцнюється, якісно й позитивно впливає на розвиток
соціуму в цілому й спеціалістів певної сфери зокрема. Вивчення іноземної мови,
розробка методів та прийомів викладання є одним з найголовніших завдань
сучасного наукового світу.
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ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ КАК РЕЧЕВОЙ АКТ
В КОНТЕКСТЕ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Ейгер Г. В. (Хамельн, ФРГ)
Описание смеховой культуры основывается на гипотезе Л. Шедлрейка [3] о
морфических полях. Последние представляют собой нематериальные зоны действия
различных сил внутри и вокруг систем, на которые они оказывают организующее
воздействие. Л. Шедлрейк считает, что морфические поля свойственны всем
естественным системам – от атома до общества. Мы придерживаемся более слабой
гипотезы, связывая наличие ряда полей с ментальной и общественной сферой.
Морфические поля обладают следующими свойствами:
1. Самоорганизацией.
2.

Способностью

быстро

распространяться

в

окружающем

систему

физическом и социальном пространстве.
3. Способностью к эволюции. Развитие морфических полей в значительной
мере связано с морфическим резонансом: влияние прошлых активирующих моделей
на последующие («коллективная память»). Резонанс может возникать и при
взаимодействии со схожими полями.
4. Кумулятивностью – способностью накапливать определенные свойства и
развивать их в процессе эволюции.
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5. Морфические поля сложной структуры включают в себя другие поля, т.е.
имеют фрактальный характер [3].
Непосредственно наблюдать информационные поля как таковые нельзя, но
распознать их можно с помощью эффектов и репрезентаций, которые они вызывают.
На основе обобщения разнообразных психологических, психолингвистических
и

других

литературных

данных

и

многолетних

наблюдений

автора

за

коммуникативными процессами можно предположить следующее определение
информационного поля: это самоорганизующаяся система установок, чувств,
ожиданий и мыслей, возникающая в коммуникативном процессе, формирующая его
и обеспечивающая его функционирование. Успешность коммуникации (при
настроенности коммуникантов на сотрудничество) достигается путем гармонизации
их

микрополей

(внутри

общего

информационного

поля)

при

обоюдном

мониторинге.
Культуру в психолого-коммуникативном аспекте можно определить как
комплекс знаний, представлений, образов, чувств и отношений, отражающих
способы организации человеческой жизнедеятельности, которые представлены в
артефактах, нормах, учреждениях, духовных ценностях и отношении людей к
природе и к себе.
Смеховую

культуру

можно

трактовать

как

одну

из

форм

(видов)

общенациональной культуры. Она предполагает свое возникновение и реализацию в
коммуникативной деятельности.
В соответствии с концепцией Лумана [2, c. 29], культура в целом состоит из
субкультур, каждая из которых имеет свою функцию и функционирует относительно
независимо от других.
Каждая субкультура вырабатывает свою логику и язык. Вместе с тем
субкультуры в процессе «общения» устанавливают между собой контакты. Каждая
субкультура обладает способностью к самоуправлению. Смеховая культура работает
по определенной схеме, важнейшим компонентом которой является различение
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соответствия / несоответствия норме. В своем развитии смеховая культура
освобождается от старого и обогащает арсенал своих средств в связи с развитием
культуры и общества в целом. В возникновении и развитии смеховая культура
обладает свойствами морфических (информационных) полей.
Понимание всей смеховой культуры складывается из знания и понимания всех
компонентов,

в

которые

включена

данная

культура,

а

при

конкретном

«юмористическом акте» – и всей коммуникативной ситуации в целом.
Юмористическое сообщение (текст) может быть представлено как речевой акт
в виде следующей схемы:
денотативный аспект
мотивационны

иллокутивный

аспект

контекстный
аспект

метакоммуникативный
аспект

аспект

интерперсональный

й

ситуативный

адресанта
языковой аспект
(Схема построена на основе статьи: Г.В. Ейгер, И.С. Шевченко [1]).
Юмористическое сообщение может иметь разные мотивации и разную
иллокутивную силу. В сообщении могут отражаться юмористическое отношение к
адресату и адресанту, а также к ситуации передаваемого сообщения.
В языковом аспекте юмор может маркироваться специальными элементами,
интонацией или быть выражен имплицитно. Мотивами юмористического сообщения
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может служить стремление усилить высказывание, оскорбить собеседника,
посмеяться над ним, а иллокутивная сила может соответствовать тем ее
характеристикам, которые типичны для разных речевых актов. Иллокутивная сила
связана различными функциями юмористического сообщения. Это следующие
функции:
1. Развлекательная функция – стремление рассмешить читателя. Смех,
вызванный юмористическим сообщением, доставляет удовольствие и рассказчику, и
адресатам.
2. Критика. Через критику выражается эмоциональное отношение к
сообщаемому факту.
3. Орнаментально-иллюстративная функция юмористического сообщения
иллюстрирует и передает мысль, высказанную одним из коммуникантов.
4. Атрактивная функция – привлечение внимания к адресанту.
5. Переключательная функция – переход с одной темы на другую с целью
избежать конфликта.
6. Функция детабуизации – возможность выражать свои мысли и чувства более
расковано.
7. Фатическая функция – установление контакта или его поддержание, когда
тема оказывается исчерпанной.
8. Терапевтическая функция – преодоление плохого настроения и улучшение
самочувствия.
В юмористическом сообщении отражаются персональные характеристики
адресанта как в языковом, так и психолингвистическом аспекте. При этом юмор
может быть доминирующим, и таким образом все сообщение в целом может
представлять собой особый юмористический речевой акт, отсутствующий обычно в
общей классификации речевых актов.
В других случаях юмористическая тональность накладывается на основную
иллокутивную силу и оптимизирует ее. Перлокутивный эффект юмористического
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сообщения может быть самым различным – от положительной реакции до открытого
неодобрения и вербальной агрессии.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КІНОНАРАТИВІВ
Єфименко В. А., канд. філол. наук (Київ)
Застосування наратологічного інструментарію до аналізу художніх фільмів є
доволі

поширеною

практикою

останніх

десятиліть

(Д. Бордуел,

С. Четмен,

Х. Фултон). С. Четмен, який одним з перших почав застосовувати наратологічні
підходи до аналізу фільмів, запропонував термін кінематографічний наратор
(’cinematic narrator’), під яким мається на увазі нежива оповідна інстанція, яка
складається зі звукових (звуки, голоси, музика) та візуальних (освітлення, крупний /
загальний план, кут зору) ефектів [2, с. 134]. Важливим наратологічним прийомом є
фокалізація, яка може виражатися у фільмах з допомогою таких прийомів, як кадр,
знятий з точки зору персонажа (POV shot), відповідне освітлення та музика тощо.
Стосовно таких темпоральних категорій, як тривалість, послідовність та частота [3],
то у сценах, де герої спілкуються в реальному часі, усі три темпоральні рівні
співпадають, проте при переході від однієї сцени до іншої відбувається збільшення
або зменшення наративної швидкості, а при короткому викладі подій фабульний час
переважає сюжетний. Для деяких фрагментів кінофільмів характерне порушення
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послідовності у вигляді ретроспективних епізодів, а також різна частота
представлення певних подій, зокрема повторення певних сцен з різних точок зору.
Окрім наратологічного, іншим сучасним підходом до аналізу кінофільмів є
мультимодальний аналіз. Значення у кінофільмах утворюється завдяки комплексній і
когерентній комбінації модальностей, таких як слова, зображення, звуки, дії,
технічні риси [4, c. 1], тому при аналізі береться до уваги, чи персонажі й предмети
представлені мономодально як візуальні елементи або носії усного мовлення, чи
крос-модально – у візуальному, вербальному та звуковому модусах.
Дж. Бейтмен та К.-Г. Шмідт у своєму мультимодальному аналізі кінофільмів
розглядають відношення, які існують між окремими кадрами, у ракурсі проекції,
таксису (паратаксис або гіпотаксис) та просторово-часового плану [1, c. 181]. На
основі принципу єдності просторово-часових відношень дослідники виділяють
наративні синтагми, між якими встановлюються зв’язки, що призводить до
виявлення комплексної та цілісної структури кінофрагмента в цілому.
Мультимодальний аналіз кінофільму Ч. Ценг [4] передбачає виокремлення
когезивно пов’язаних персонажів, об’єктів, типів дії в межах одного кадру та в
різних кадрах, а також об’єднання їх у певні конструкції вищого рівня. Аналіз
передбачає побудову двох типів когезивних ланцюжків: ідентифікаційного
ланцюжка та ланцюжка дій. Принципи побудови ідентифікаційного ланцюжка схожі
з тими, які лежать в основі створення лінгвістичних когезивних ланцюжків.
Елементи ідентифікаційного ланцюжка (персонажі, об’єкти, локації) можуть
належати до візуального, вербального та звукового модусів. Ланцюжок дій базується
на типах процесів, які зустрічаються в кінофільмах. На основі функціональносемантичних відношень, зокрема, між учасниками, типами процесів і обставинами,
встановлюються взаємозв’язки між побудованими ланцюжками ідентичності та дії.
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TO THE QUESTION OF LANGUAGE-TO-TERRITORY MAPPING
IN THE POSTCOLONIAL WORLD
Zvyeryeva O. (Netherlands)
In the postcolonial world, with the intensification of the deconstruction of national
borders, the national identity and its components become the focus of attention of a
number of scholars. For instance, R. Wodak distinguishes certain core areas in the
discursive construction of national identities at the content-level, i.e. a collective past, a
collective present and future, a common culture, a common territory, and a homo nationalis
[3, p. 4]. F. Zappetini views the nationhood as construed over three key elements:
language, citizenship, and solidarity [4]. Due to the key role of the language for the nationbuilding process, it has been a century-long strive for nation-states to create a unitary
territory which would correspond to the language borders, therefore, creating a national
identity well-defined within the state. Yet, being an ‘imagined community’ and at the same
time a ‘mental construct’ [3, p. 22], the nation has elastic, though finite, boundaries,
beyond which other nations lie [1]. At the same time, the national and transnational
identification on the periphery of a country is influenced by the neighbouring states with
the national identity becoming an open-ended identity and the language(s) use spreading
across the state borders.
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One way to better understand the relation between the language and the territory within
a nation is to take another optic viewing territory and geography as the “expression of the
knowledge of [a] practice and knowledge that men have of a material reality, namely the
earth as it is made available for action so as to satisfy human needs…” [2, p. 89] and to
study a variety of mental images of territory, each of which provides for a particular use of
a particular language. C. Raffestin, for instance, distinguishes between a) the territory of
everyday in which everyday life takes place, b) the territory of exchange, which is open
and fluid and varies in function of the exchanges under consideration, c) the territory of
reference, related to the culture and way of thinking which can be roughly defined as the
‘cradle’ of the particular civilization, and d) the sacred territory of ideological and religious
significance for the nation. While the territory of everyday provides for a language of
everyday – a dominant language serving as a means of communication and conviviality,
the languages of the territory of reference and of the sacred territory are related to the ideal
world and imagined past, the latter often being controlled and defended as were the
sacralized spaces of ancient temples [2].
The habitation of both territory and language is determined by the need for security. The
attempts to sacralize a language as the only and unique for the nation is therefore typical
for postcolonial states which are struggling for their identity and feel endangered by the
former metropolis. On the contrary, stable nations allow for more exchanges and are able
to acknowledge the intertwined and overlapping territories of languages through the
blurring of state and linguistic boundaries. In the modern world, the ability to embrace the
plethora of languages functioning within the territory and going beyond its borders
becomes a core function of a state which constructs the nation over the common
axiological and cultural patterns rather than on stable and unchangeable components.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ЕМПАТІЇ В ЕКСПРЕСИВАХ
Іванотчак Н. І. (Івано-Франківськ)
Вияв емпатії, як мовленнєвий акт, є інтенціональним [3, с. 17]. Інтенція
полягає у зміні емоційного стану слухача внаслідок комунікації власного
когнітивно-емотивного резонансу з ним. Експресиви дозволяють реалізувати цю
інтенцію, бо виражають почуття та відношення. Вивчення емпатії в рамках
діяльнісного підходу дозволить проаналізувати використання мовних засобів в
експресивах для досягнення поставленої мети спілкування – вираження емпатії в
комунікативній

взаємодії

суб’єктів

спілкування. Дослідження

в цій

сфері

стосувалися стратегій емпатизації дискурсу, класифікацій іллокутивних типів
вербальної емпатії [1; 3; 4]. Актуальною є диференціація конвенційних та
емпатійних висловлювань шляхом вивчення функціонування детермінант емпатії.
Іллокутивною ціллю експресивів є «вираження психічного стану, означеного
щирістю» [5, с. 15]. До них належать мовленнєві акти, спрямовані на реалізацію
певних соціальних ритуалів. Вони виражаються певними соціальними формулами та
дієсловами на позначення відповідних дій, що вживаються як перформативи й
завжди розраховані на позитивну емоційну реакцію [2, с. 165]. Цей перелік
експресивів доповнено мовленнєвими актами психологічної підтримки [1]. Вони
характеризуються як емпатійні висловлювання – емотивні мовленнєві акти з
іллокутивною силою емпатії, яким притаманна експресивна та інші функції у
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дискурсі [3, с. 17]. Висловлювання, спрямовані на те, щоб викликати емоційну
реакцію, Є.М. Вольф називає оцінними, розглядаючи їх як особливий вид
іллокутивних актів в межах експресивів. Поряд з конвенційними до таких
мовленнєвих актів відносять оцінні висловлювання, що «належать індивідуальним
суб’єктам, іллокутивною метою яких є виразити емоційний стан мовця та/або
здійснити емоційний вплив на слухача, що базується на схваленні чи несхваленні в
широкому сенсі» [2, с. 166]. Вони мало пов’язані з соціальними нормами та
стереотипами.

Оцінні

мовленнєві

акти

вважаємо

власне

експресивами

з

іллокутивною силою емпатії [2]. Їх детермінантами є оцінність, емотивність та
експресивність, інтенсивність [6, с. 57]. Все, що пов’язане з адресатом оцінюється
позитивно або негативно для того, щоб вплинути на емоційний стан з метою
досягнення успіхів в комунікації. Оцінюється причина стану суб’єкта як радісна чи
сумна, та в загальному оцінюється ситуація як хороша чи погана [6, c. 56]. Мовець та
адресат оцінного повідомлення є носіями емоцій, що виникають, якщо оцінка зачіпає
їхні інтереси. Чим сильніший вплив на ці інтереси (зміна модальності внаслідок
інтенсифікації), тим більше залучені іллокутивні сили оцінки та тим сильніший
перлокутивний ефект експресивності. Природа перлокутивного ефекту у власне
експресивів та конвенційних мовленнєвих актів різна: превалюють відповідно
емоційний та раціональний фактори. Перспективами подальших досліджень є
вивчення

взаємовідношення

власне

експресивів

емпатії

та

конвенційних

мовленнєвих актів в контексті стратегії збереження «обличчя» адресата.
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ANÁLISIS NARRATIVO DE PEDRO PÁRAMO
Infante Carrillo G. (Ciudad de México)
En este trabajo pretendo hacer un breve análisis de la novela corta “Pedro Páramo”,
del escritor jalisciense, Juan Rulfo. La novela es considerada como una de las obras
literarias más importantes en lengua castellana por autores latinoamericanos como Carlos
Fuentes, Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges y escritores extranjeros como Günter
Grass, Susan Sontag y Gao Xingjian. Con el análisis pretendo detectar la estructura y los
diferentes niveles narrativos que utilizó el autor, que hace de esta novela única e
incomprensible por muchos críticos mexicanos en su momento, y admirada en el
extranjero.
Los principales niveles de narración que se puede encontrar en Pedro Páramo es la
metadiegésis, que es la descripción de la acción de los personajes:
Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse
cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan
pegados que casi nos tocábamos los hombros [1, p. 9].
También esta la extra diégesis que predomina a lo largo en toda novela y que es la
columna vertebral de la historia, sin estas narraciones no habría forma de que tanto Juan
Preciado como lector conociera la historia del cacique de Comala.
– Fue doña Eduviges quién abrió. Me dijo que era el único cuarto que
tenía disponible.
– ¿Eduviges Dyada?
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– Ella.
– Pobre Eduviges. Debe de andar penando todavía [1, p. 30].
«Fulgor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador, apto para
entablar y seguir pleitos, por poder y por mi propio derecho, reclamo y alego lo
siguiente...»
Lo referente al manejo del tiempo, es algo complicado de identificar, puesto que se
maneja dos planos del tiempo y espacio. El primer plano sitúa a Juan Preciado y toda la
situación que atraviesa en Comala. El segundo plano sería los relatos que le van contando
los personajes que se va encontrando por su camino. En términos narrativos podemos decir
que se manejan las elipsis y las prolepsis. La primera son aquellos espacios blancos de
tiempo que el propio lector va rellenado:
Encontró un peso. Dejó el veinte y agarró el peso.
«Ahora me sobrará dinero para lo que se ofrezca», pensó.
–¡Pedro! – le gritaron – ¡Pedro!
Pero él ya no oyó. Iba muy lejos.
Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el brotar del agua durante largo
rato; luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó sólo se oía una llovizna
callada. [1, p. 16]
La segunda, se debe que las diferentes etapas de la vida de Pedro, que se van
presentado de forma no cronológica, por lo que permite al lector anticipar ciertas
situaciones de la historia. De igual modo ciertas situaciones que se van presentando al
momento que Juan Preciado tienen los encuentros con las almas en pena:
– No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre y muy cumplido.
Era quien nos acarreaba el correo, y lo siguió haciendo todavía después que se
quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia…Era
un gran platicador. Después ya no. Dejo de hablar. Decía que no tenía sentido
ponerse a decir cosas que él ya no oía, que no le sonaba a nada, a las que no le
encontraba sabor…
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– Este que le habló oía bien [1, p. 17].
Este último ejemplo, el lector puede anticipar que Abundio efectivamente estaba ya
muerto cuando tuvo su encuentro con Juan Preciado, pues con el relato de Doña Eduviges
Dyada sobre la desgracia de Abundio al quedarse sordo y mudo, la única explicación es
que estaba muerto. Por otro lado, el tiempo en que se sitúa la acción es un tiempo mítico,
pues, los personajes son almas en pena, no son seres terrenales.
El lugar donde está situada la historia se aprecia claramente que el lugar es ficticio,
sin embargo, las descripciones de los paisajes tienen rasgos de México. Aquí podemos
reflexionar dos cosas, uno, que Juan Rulfo sitúa la historia dentro del territorio nacional,
pero los nombres de los pueblos son ficticios. Dos, el Juan Rulfo “el fotógrafo” conocedor
del territorio nacional es muy probable que se inspiró de los tantos lugares que ha ido a
contemplar o a fotografiar, para crear es ambiente mexicano-prehispánico.
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САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЙ
АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ: АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ
Кабірі М. Х. (Харків)
Аналіз дискурсивних стратегій постає актуальним у сучасних лінгвістичних
розвідках. У термінах когнітивно-комунікативного (дискурсологічного) підходу
стратегію визначають як діяльнісний намір суб’єкта, скерований на досягнення
діяльнісних (позамовленнєвих) цілей та сформований на основі спільного
колективного знання про способи поведінки у суспільстві; оцінювання наміру як
такого, що є адекватним досягненню бажаних соціально значущих цілей спілкування
в його окремий конкретний момент; реалізацію наміру за допомогою вербальних
засобів; осмислення цієї реалізації усіма учасниками взаємодії (І.Є. Фролова).
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У

структурі

впорядковані

дискурсивної

складники

як

стратегії

глобальна,

виокремлюють
локальна,

такі

мовленнєва

ієрархічно
стратегії

(Т.А. ван Дейк) (далі йдуть тактики, прийоми та засоби). Когнітивне підґрунтя
глобальної стратегії складає стереотип, в основі локальних стратегій лежать
стереотипи (стереотипи-уявлення та стереотипи поведінки), мовленнєві стратегії
ґрунтуються на стереотипах мовленнєвої поведінки (І.Є. Фролова).
Об’єктом нашого дослідження є стратегія самопрезентації, яку розуміємо як
намір мовця ідентифікувати себе як особистість і водночас представника соціуму,
використовуючи вербальні засоби. Ця стратегія не здатна до «управління
дискурсом» (Т.А. ван Дейк), не володіє дискурсотвірною спроможністю, а отже не
може бути потрактована як глобальна стратегія дискурсу. У той же час,
самопрезентація не кореспондує із типовими моделями використання мови в певних
типових ситуаціях, культурно-специфічними сценаріями вербальної поведінки
(ЯКЩО ХОЧЕШ ЗРОБИТИ ЩОСЬ, РОБИ ЦЕ ТАК), негласними правилами, котрі
вказують суб’єктам «як розмовляти з іншими» (А. Вежбицька), тому її не можна
схарактеризувати як мовленнєву стратегію.
Це дає нам підстави стверджувати, що самопрезентація постає як локальна
стратегія англомовного дискурсу; вона підпорядковується одній чи більше
глобальним стратегіям та конкретизується в низці мовленнєвих стратегій.
Для

з’ясування

ієрархічно

вищих/нижчих

структурних

елементів

(глобальних/мовленнєвих стратегій), з якими локальна стратегія самопрезентації
пов’язана в дискурсі, розроблено дослідницьку модель аналізу – алгоритм дій,
скерованих на досягнення цієї мети.
Першим

етапом

дослідження

стало

теоретичне

обґрунтування

суті

самопрезентації та з’ясування її позиції в системі та структурі дискурсивних
стратегій.
Другим етапом було формування бази прикладів: добору ілюстративного
матеріалу з англомовних ігрових кінотворів. Цей добір здійснювався на основі
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встановлення відповідності певного висловлення одній з пропозиційних схем
ідентифікаційного фрейму (С.А. Жаботинська) та визначення на цій підставі
висловлення як самопрезентеми, тобто реалізації стратегії самопрезентації.
На

третьому

етапі

самопрезентеми

класифікуються

за

параметром

комунікативної (мовленнєвої) мети, яку вони реалізують. Як результат, з’ясовується
перелік мовленнєвих стратегій самопрезентації; до того ж встановлюються кореляції
між цими стратегіями, типами самопрезентем і пропозиційними схемами, по яких
будуються ці самопрезентеми.
На

четвертому

етапі

у

фокус

уваги

потрапляє

здатність

стратегії

самопрезентації вирішувати локальні завдання вирішення того чи іншого
глобального завдання, тобто підпорядковуватися тій чи іншій глобальній стратегії
дискурсу.
Послідовне вирішення перелічених завдань дозволяє, на наш погляд, надати
характеристику дискурсивній стратегії самопрезентації з позицій когнітивнокомунікативного аналізу.
СТРУКТУРНО-СМИСЛОВІ КОМПОНЕНТИ ІДЕАЦІЙНИХ ПРОМОВ
Кайсіна Д. М. (Харків)
Вводячи до понятійної системи лінгвістики поняття ідеації, ми тлумачимо
його як формулювання й сприйняття ідеї у процесі комунікативної взаємодії.
Об’єктом ідеації є ідея як думка, втілена вербальними та/або невербальними
засобами комунікації,

а суб’єктами – ідеатор (мовець) та реципієнти. Суб’єкти

здійснюють особливий тип когнітивно-комунікативної діяльності, пов’язаної із
вербальним/невербальним втіленням, інтерпретацією й оцінюванням ідеї як
релевантної (цінної) / нерелевантної.
Матеріалом дослідження є відеозаписи виступів учасників TED конференцій
(https://www.ted.com/). Ці виступи розглядаємо як ідеаційні промови. Ідеаційна
промова є структурованим й обмеженим часовими рамками мовленням ідеатора
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укупі з невербальними комунікативно значущими діями, що відбувається перед
аудиторією (реципієнтами), яка знаходиться в одних і тих самих або різних часовопросторових координатах з мовцем. Стратегічною комунікативною метою ідеаційної
промови є втілення в соціальну практику певної ідеї через здійснення мовленнєвого
впливу на реципієнтів. Структурно-смисловим компонентом ідеаційної промови є
пасаж, тобто фрагмент дискурсу з характерною лексико-граматичною гомогенністю
і єдиним типом викладу [1, c. 9].
Результати лінгвокогнітивного аналізу структурно-смислових компонентів
ідеаційної промови дозволяють виділити імпліцитно / експліцитно персуазивні й
експліцитно/імпліцитно спонукальні пасажі. Імпліцитно персуазивні / спонукальні
пасажі (пасаж-наратив та пасаж-опис) не містять прямого переконування чи прямого
спонукання, здійснюючи вплив на реципієнта шляхом розповіді життєвої історії
(пасаж-наратив) або опису стану речей (пасаж-опис), які слугують опосередкованим
доказом цінності ідеї й опосередкованим спонуканням долучитися до втілення ідеї в
соціальну практику.
Експліцитно персуазивні / імпліцитно спонукальні пасажі містять експліцитне
переконування в цінності ідеї через інформування про стан речей (пасажінформування), раціональне аргументування

(пасаж-доведення) або вираження

ставлення до стану речей (пасаж-декларування), проте не містять прямого
спонукання.
Експліцитно спонукальні / імпліцитно персуазивні пасажі містять пряме
спонукання долучитися до втілення ідеї в соціальну практику, проте переконують в
цінності такої ідеї лише імпліцитно (пасаж-імператив).
Конститутивні ознаки пасажів різного типу встановлюються на основі
пропозиційного й структурно-семантичного аналізу. Наприклад: But we have to do it.
We have no other option than to reclaim the message of human rights, the principles of our
faith, not for us, not for the women in your families, not for the women in this room, not
even for the women out there, but for societies that would be transformed with the
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participation of women. And the only way we can do that, our only option, is to be, and
remain, at the table. (1)
У

морфологічно-лексичному

аспекті

пасаж-імператив

характеризується

вживанням конструкцій з модальними дієсловами зі значенням необхідності
здійснення дії у формі теперішнього часу (have + Vinf); займенника 1-ої особи
множини (we). На пропозиційному рівні цей пасаж-імператив аналізується в
термінах актантів, співвідносних з особами, іпредикатів, які, на відміну від інших
пасажів, відображають не наявність у актантів статичних / динамічних атрибутів, а
бажаність наявності таких атрибутів. Конститутивна риса пасажу-імперативу –
імперативна модальність, що проявляється не у віддзеркаленні існуючого стану
справ, а у вираженні бажання і волевиявлення щодо зміни цього стану справ.
Література
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Джерела ілюстративного матеріалу
1. Alaa Murabit: What my religion really says about women [Електронний ресурс] –
Режим
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ресурсу:
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what_my_religion_really_says_about_women.
ЖАНР «ІНФОТЕЙНМЕНТ» В САТИРИКО-САРКАСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
АМЕРИКАНСЬКИХ ОН-ЛАЙН ВИДАНЬ
Ковалевська Я. Л. (Харків)
Сучасні медіа-жанри дають змогу не лише отримувати будь-яку інформацію,
автори статей апелюють до емоцій глядачів, до їх відношення до певної проблеми
або відомої особи, найчастіше з метою викликати інтерес, захопити і розважити,
проте інформація має також гострий критично-комічний характер за рахунок
підбору сатирико-саркастичного матеріалу новин або засобів їхнього оформлення,
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наприклад, у таких сучасних американських виданнях, як The Onion, The Best Page in
the Universe, The Red Tractor in the USA тощо.
У 80-х роках ХХ ст. до суспільно-політичного обігу американським
спеціалістом

з

теорії

комунікацій

Н.

Постманом

було

введене

поняття

«інфотейнмент» (англ.infortainment від information – інформація та entertainment –
розвага), обґрунтоване у найбільш відомій книзі дослідника “Amusing Ourselves to
Death”, яка вийшла друком у 1985 р. [1, с. 188]. Нові можливості в медіапросторі
привели до появи нових інтегрованих жанрів, таких як ед’ютейнмент (education –
навчання, entertainment – розвага), політейнмент (politics – політика, entertainment –
розвага) та інші [2; 3]. В. В. Орлова зокрема згадує жанр «бізнестейнмент»
(businesstainment: business + entertainment, бізнес + розвага), що викликаний
бажанням глобальних телемереж зібрати велику глядацьку аудиторію, яку не завжди
можна зацікавити міжнародними новинами [4]. За аналогією з «інфотейнмент»
можливо вивести й інші жанри сучасного медіа-простору за їхньою тематикою та
характерною розважальною спрямованістю: «спорттейнмент», «сайнстейнмент»,
«калчертейнмент», «хісторітейнмент», «арттейнмент» тощо. Сьогодні простежується
тенденція використання сатири та сарказму в політичних текстах новин он-лайн
видань в межах жанру «інфотейнмент». Аналізуючи це явище, американська
дослідниця А. Дей підкреслила пряму взаємозалежність між розвитком сучасних
технологій та поширенням сатири та сарказму, що виникає на політичному
підґрунті, насамперед, за допомогою медіа та телекомунікацій [5, с. 24]. Д. Нільсон
розглядає сатиру як засіб взаємодії з суспільством в цілому, а саме зі світом політики
[6, с. 46]. Д. Тест також підкреслює висміювання соціальної поведінки шляхом
сатири та сарказму не лише в літературних творах, але й в медіа просторі [7, с. 9].
Суспільна значущість описуваних подій є одним із найважливіших критеріїв
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доцільного використання сатири та сарказму. Так, досліджуючи сучасні сатирикосаркастичні видання США, ми відзначили, що сатира та сарказм вживаються
невід’ємно один від одного у межах одного конвергентного тексту за принципом
розважального жанру «інфотейнмент».
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USING GRAPHIC ORGANIZERS FOR ELF TEACHING
Kotov M., PhD (Kharkiv)
Enhanced interactions between representatives of different cultures using a
language-mediator, which is not native for any of the interlocutors and often appears to be
English as a lingua franca (ELF) [4], demand a certain level of communicative competence
from participants in the communicative exchange.
One of the core competences to be developed and mastered by students is that of
information interpretation and structuring, as while learning a language, we work with
audio-, video- materials, and fragments of written text, i.e. with big volumes of
unstructured information of “textual” nature. Graphic organizers (GOs) are instrumental in
improving structuring skills and can be used as a preparatory phase for a range of written
and spoken assignments. GOs are two-dimensional visual and spatial displays or
knowledge representations designed to facilitate the teaching and learning of textual
material through the “use of lines, arrows, and a spatial arrangement that describe text
content, structure, and key conceptual relationships” [1; 2, p. 310; 3; 5].
Usage of graphic organizers should not be confined to in-class supervised activities,
but students are to be guided through independent conscious usage of GOs. We suggest a
four-step approach for both the types of activities mentioned above:
Step 1. Skim through the information. Decide on the type of GO to be used. Be
ready to explain your choice and approach.
Step 2. Cluster and group concepts, define the main idea and supporting arguments,
establish correlations between the abovementioned.
Step 3. Review the information and reconsider your choice if necessary. Fill in your
GO with the corresponding information.
Step 4. Check and review the results.
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Further research is needed on GOs application by students of different levels of
knowledge of the English language, depending on the size of a group and the extent to
which a GO is pre-constructed.
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПАСИВА АДРЕСАТА ВІД ІНШИХ КОНСТРУКЦІЙ З
ДОПОМІЖНИМ ДІЄСЛОВОМ «BEKOMMEN»
Кривенко В.П., канд. філол. наук,
Данильченко Д.О., канд. філол. наук (Харків)
У німецькій мові пасив адресата, тобто граматичні конструкції типу Er bekommt
das Buch geschenkt; Er kriegt das von seinem Nachbarn gesagt; та Sie bekommt ihren
Doktortitel aberkannt, характеризується незавершеною граматикалізацією. Ця форма
пасивного стану ще знаходиться у процесі свого становлення, але при цьому слід
підкреслити, що дієслова bekommen та kriegen усе частіше використовуються за
принципом мовної аналогії у деяких інших конструкціях, інколи може йтися про
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повну граматичну омонімію. Проблемою пасива адресата займались декілька
зарубіжних лінгвістів, у першу чергу О. Лейрбукт, Г. Гайдер та Г. Гельбіх, але ця
тема

не

була

залишається

предметом

питання

про

дослідження
використання

вітчизняних
дієслів

лінгвістів;

kriegen

та

невивченим

bekommen

як

напівдопоміжних або навіть допоміжних в інших конструкціях.
Беручи до уваги граматичну функціональність дієслів bekommen та kriegen, нам
здається необхідним виділити диференціальні риси пасива адресата, а також
проаналізувати особливості вживання цих дієслів у якості допоміжних в інших
конструкціях.
У

першу

чергу

проаналізуємо

вживання

дієслова

bekommen

у

якості

напівмодального, що використовується у конструкції, яка є абсолютно ідентичною з
пасивом адресанта, тобто вона формально повністю співпадає з нею. При цьому така
конструкція має зовсім інше значення, яке можна встановити методом логічної
трансформації.
(1) Ich bekomme den Termin nicht verschoben. → Ich kann den Termin nicht
verschieben / Es gelingt mir nicht, diesen Termin zu verschieben.
Ця конструкція, яка є значно більш новою у німецькій мові, ніж пасив адресата,
виникла та отримала в останні роки відносно широке розповсюдження завдяки двом
факторам.
По-перше, у її становленні важливу роль відіграє принцип мовної аналогії, який в
історії німецької мови мав визначальне значення для формування та змінення цілих
парадигм, при цьому проявлявся механізм переноса значень грамем (граматичних
мовних знаків), при якому існуюча грамема отримує додаткові значення. Іншим,
історично більш раннім прикладом прояву цього когнітивного механізму можна
розглядати використання перфектного інфінітива для означення передування, з
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одного боку, та позачасової завершеності дії, з іншого боку, наприклад, у реченнях
типу (2) та (3):
(2) Diesen Käse muss man einfach probiert haben!
(3) Da fragt er dich bestimmt in der Abschlussprüfung, was du aus dieser Periode
gelesen hast, und da musst du etwas gelesen haben.
По-друге, конструкція є результатом процесу дефразеологізації, який є пов’язаним
з принципом мовної економії, який є, у свою чергу, одним з найбільш важливих
факторів у розвитку мови у цілому, а особливо для морфології та синтаксису.
У німецькій мові існує ряд фразеологізмів зі значенням «удаватись», «впоратись з
чимось», «бути успішним», одним з компонентів яких є дієслова kriegen та
bekommen, наприклад:
(4)Wenn er dieses Problem nicht in den Griff bekommt, wird er entlassen.
(5) Diesen Aspekt hat er nie unter Kontrolle gekriegt.
Беручи до уваги форму та зміст вищезгаданих фразеологізмів, можна зробити
припущення про редукцію фразеологічної форми (при цьому зберігається лише
основний компонент фразеологічної одиниці, тобто дієслово), її формальне
співпадіння з пасивом адресата та про збереження базисного фразеологічного
значення успішності дії. Результатом усього цього є граматична омонімія. Аналіз
контекстних вживань цієї форми дозволяє дійти висновку про її стилістичне
маркування. Ця конструкція, з притаманним їй більшим ступенем експресивності,
вживається переважно в усному мовленні та знаходиться на початкових етапах
граматикалізації.
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ФЕНОМЕН «ДОМУ» В ОСМИСЛЕННІ С. ДЕ БОВУАР
Криворучко С. К., докт. філол. наук (Харків)
Однією із перших у ХХ ст. до інтерпретації категорії «дому» підійшла французька
письменниця Сімона де Бовуар 1908-1986 р. ж. Феномен «дому» французька
письменниця осмислює у книзі Ж.-П. Сартра і С. де Бовуар «Алюзія кохання» [3]
1931 р. У розділі «Маніхейство домашнього вогнища» С. де Бовуар розкриває суть
концепту «дім», який утворився у жіночій свідомості під тиском патріархального
мислення та «буржуазних» матеріальних цінностей ХVІІІ-ХІХ ст. С. де Бовуар
зауважує, що концепт «дім» втілює матеріальне уявлення ідеального щастя, оскільки
є символом постійності та ізоляції від світу, незалежно від того, проста хата це чи
палац. «Дому» притаманний специфічний хронотоп: час і простір тут слухняно
рухаються по колу, а не прагнуть нескінченності. Із «буржуазних» цінностей у
«домі» представлено: терпіння, вірність минулому, економність, любов до родини,
передбачливість, любов до рідної землі.
Саме жінка, на думку С. де Бовуар, піклується про щастя родини, оскільки це
входить у її обов’язки, ось чому власне вона приділяє цим чеснотам таку увагу і
значущість. Для чоловіка, зауважує С. де Бовуар, «дім» це просто місце проживання.
Жінка відрізняється від чоловіка тим, що наповнює «дім» сакральним сенсом своїм
постійним піклуванням. Для жінки «дім» – це «центр світу», «єдина реальність» [3,
с. 173]. С. де Бовуар відмічає, що «Прикрашаючи свій дім бархатом, шовком,
фарфором, жінка задовольняє дотикову чутливість, яка не знаходить задоволення у
еротичних стосунках» [3, с. 173]. Симетрія, підкреслює С. де Бовуар, є естетичною
вимогою жінки зазвичай. Вигляд дому віддзеркалює індивідуальність жінки та її
соціальний статус.
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С. де Бовуар розкриває психологію жінки, яка свій дім підносить до сенсу буття:
«… істота, яка пере, прасує, підметає, вичищає пил із темних закутків, звичайно, не
підпускає до себе смерть, однак і не живе справжнім життям. Час здатен водночас і
створювати, і руйнувати, і господарка бачить лише його руйнівний бік. У неї
виробляється маніхейське ставлення до життя» [3, с. 174]. На думку письменниці,
сенс маніхейства полягає не стільки у визнанні рівності «добра і зла» [3, с. 174],
скільки в усвідомленні того, що добро – це «відсутність зла», а не якісь позитивні
«дії» [3, с. 174].
Життя домогосподарки С. де Бовуар трактує як подолання зла (знищення сміття),
що відбувається на побутовому рівні і є своєрідною формою «садомазохізму»: «Чим
ненависніше одержимій домогосподарці її постійна боротьба із брудом і злом, …
тим лютіше вона виконує свої обов’язки, тим вище оцінює значущість своєї долі,
яка… викликає у неї протест. Її війна зі сміттям, яке виникає в результаті будь-якої
життєдіяльності, переростає у боротьбу із самим життям» [3, с. 175], в результаті
жінка «втрачає любов до життя» [3, с. 175], оскільки вона «… перестає за собою
стежити, опускається, поглинає у порожнечу розуму і гине як жінка» [3, с. 176].
Окремо слід відмітити інтерпретацію С. де Бовуар місця дітей у житті жінки: «…
догляд за дітьми… збільшує кількість роботи… матері цілими днями клопочуть до
знемоги…» [3, с. 179], а багаті жінки, навпаки нічого не роблять, через що виникає
відчуття нудьги. Отже, «дім» і жінка, через неможливість творчо реалізовуватися,
перебувають в атмосфері приреченості і важкого тягарю.
Література
1. Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / П. Баррі; [пер. з
англ. О. Погинайко]. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с. 2. Сартр Ж.-П. Аллюзия любви
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/ Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар; [пер. с франц. В. Колядко, А. А. Сабашникова,
И. Малахова, Е. Орлова]. – М. : Алгоритм, 2008. – 240 с.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЕРЛОКУТИВНОГО УСЛОВИЯ
КАК СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Криворучко С. И., канд. филол. наук (Харьков)
В современных прагмалингвистических студиях особое внимание уделяется
изучению способов регуляции речевого воздействия (далее – РВ) и языковых
средств, повышающих его эффективность, – перлокутивных интенсификаторов.
Одним из таких способов является экспликация условий успешности речевых актов
(далее – РА), обеспечивающих понимание выражаемых иллокуций. Их вербальная
актуализация в ходе общения интенсифицирует РВ и способствует его эффективной
реализации – достижению говорящим своих перлокутивных целей.
Цель доклада – показать возможности интенсификации РВ посредством
экспликации перлокутивного условия, рассмотрев релевантные средства и ситуации
его вербализации в немецкоязычном диалогическом дискурсе.
Перлокутивное условие, выделенное Л. Р. Безуглой в дополнение к классическому
перечню условий успешности РА [2], отражает перлокутивную цель речевых
действий, конвенционально сочлененную с их иллокутивной целью [1, с. 105]. Его
экспликация в целях интенсификации РВ актуальна в ситуациях (потенциальной)
перлокутивной неудачи: когда адресат не желает верить в истинность сообщаемого
ему положения дел, не желает совершать требуемые от него действия или не желает
испытывать предицируемые ему чувства.
Вербализация

перлокутивного

условия

осуществляется

посредством

метакоммуникативных высказываний, содержащих в себе лексемы иллокутивной и
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перлокутивной семантики, местоименные наречия и указательные местоимения
das / es, коррелирующие в содержательном плане с предшествующим или
последующим РА коммуникантов. Сопутствуя РА различных иллокутивных типов,
такие высказывания эксплицируют цели их воздействия, усиливая тем самым
интенсивность

иллокутивной

силы

соответствующего

речевого

действия

и

способствуя его удачной реализации. В зависимости от иллокутивной специфики РА
установлено употребление таких перлокутивных интенсификаторов в дискурсе:


для ассертивов и комиссивов, цель которых состоит в убеждении

партнера в истинности выражаемой говорящим пропозиции, характерны
высказывания типа Glaub mir!, Das müssen / können Sie mir glauben!, Hab keinen
Zweifel!, Zweifeln Sie nicht daran!, направленные на вызывание у адресата веры в
пропозицию или устранение сомнений относительно ее истинности, а также
Seien Sie sicher!, Das versichere ich dir!, которые должны создать у собеседника
уверенность в том, что репрезентируемое в пропозиции положение дел имеет
действительно место;


для директивов и квеситивов, нацеленных на побуждение партнера к

совершению (не)речевого действия, интенсификация РВ достигается за счет
дополнительной вербализации соответствующего побуждения, без или с
некоторой детализацией: Mach das!, Tun Sie mir den Gefallen!, Sag es endlich!,
Du musst es mir sagen!, Sagen Sie die Wahrheit!, Raus mit der Sprache!, Antworte
doch!;


для

экспрессивов,

воздействующих

на

эмоциональную

сферу

собеседника, зафиксированы интенсификаторы, типичные для ассертивных и
комиссивных
иллокутивного

РА.
типа

Их

функциональную

можно

объяснить
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релевантность
тем,

что

адресат

для

данного

испытывает

предицируемые ему чувства только в том случае, если он верит как в
истинность пропозиции экспрессива, так и в искренность говорящего, его
реализующего (ср.: (не)искренний комплимент).
Таким образом, интенсификаторы, эксплицирующие перлокутивное условие,
представлены

метакоммуникативными

высказываниями

преимущественно

побудительной структуры и способствуют эффективной реализации РА всех
иллокутивных типов, за исключением декларативов, институциональный характер
которых не предполагает использования средств усиления РВ.

Литература:
1. Безугла Л. Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному
дискурсі : [монографія] / Безугла Л. Р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. –
332 с. 2. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной
лингвистике. – М. : Прогресс, 1986. – Вып. 17.– С. 151–169.

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА РИСА КАРНАВАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
Кузнєцова О.В. (Харків)
У сучасну епоху «карнавалізація» культури набуває все більш глобальних
масштабів, торкаючись питань не тільки художньої творчості, а й філософії,
естетики, психології, історії тощо. Карнавальний дискурс, який став невід’ємною
частиною людської культури, не міг не вплинути на художню творчість. Услід за
М.М. Бахтіним усі явища культури, зокрема література, походять від «народних
свят» – карнавалів і містерій стародавності, які і впливають на неї [1, с. 54]. Однією з
форм карнавалу є письмова, де автор використовує механізми карнавальності:
карнавальні теми, сюжети, образи, індивідуальний комічний стиль тощо.
87

Автор карнавальних текстів виступає як неординарна, дотепна, креативна
особистість. Креативність – «здатність породжувати незвичні ідеї, мислити
нетрадиційно, швидко вирішувати проблемні ситуації [2, с. 119]. Креативність
автора надає карнавальним текстам ознак оригінальності, парадоксальності,
дотепності, гротескності, які змінюються наче «карнавальні маски», що й надає
текстам комічності. Креативність – це, безперечно, експериментальне пізнання
дійсності, представлення новаторських ідей, креативне бачення світу, що
дозволяють автору по-новому розкрити вже досліджені теми.
Креативна особистість – це «смілива людина, яка пробує нове; інтуїція плюс
логіка; відмінне почуття гумору; їй цікавий сам процес, а не результат; любить
шукати нове; знаходиться у постійному пошуку відповідей, знань, ідей» [3, с. 88].
Така особистість, насамперед, здатна вирішити проблему абсолютно по-новому:
додавши лише одну оригінальну деталь або ж повністю змінивши її концепцію, вона
має неупереджену думку та генерує велику кількість ідей.
Видатний американський письменник-гуморист Дейв Баррі – креативна мовна
особистість, яка ефективно займається творчою, новаторською діяльністю, з
неповторним арсеналом стилістичних прийомів для створення комічних художніх
текстів. Йому притаманні гострий розум, почуття гумору, іронічне ставлення до
дійсності, здатність підмічати в оточуючих явищах комічність, емоційно відповідати
на неї, та, головне, влучно реагувати на різні протиріччя та давати їм оцінку з боку
комічності. Окрім гумору, його художні тексти відзначаються самоіронічністю,
сатиричністю та дотепністю, які у гумористичній, емоційній формі допомагають
читачеві отримати додаткові знання з певної тематики та отримати «інтелектуальну
розрядку» [3, с. 89]. Як особистість, що пише, йому властиві такі дискурсивні
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характеристики:

інтелектуальність,

творчість,

емоційність,

високий

рівень

самооцінки, прагнення розважити та розсмішити, а також і повчити.
Його гумористичні тексти – це, безперечно, процес комічної творчості, в якому
вживаються вербальні та невербальні засоби, своєрідні ідеї, теми, сюжети у формі
мовної гри, колажів, бриколажів, графіки і власних карикатур на суперобкладинках
та у текстах його книжок.
Отже, у карнавальному писемному дискурсі логічно поєднуються самобутність,
креативність, жвавість, за допомогою яких автор влучно передає читачеві
карнавальний святковий настрій та створює зразки гумору, сатири, іронії на основі
знань лінгвістичних та паралінгвістичних технік та прийомів.
Література
1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и
Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Худ. лит., 1990. – 543 с. 2. Большой
психологический словарь [Под. ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко]. – М. : СПб,
2009. – 816 с. 3. Самохина В. А. Креативная личность Linguisticus-шутника, или
ученые-лингвисты смеются / В. А. Самохина // Когниция, коммуникация, дискурс. –
2016. – №12. – С. 84–97.

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ ЗАНЯТИЯ
ПО ГРАММАТИКЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ И
НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ
Кузьмина В. С., Иванига А. В. (Харьков)
Общеизвестно, что грамматика – не только один из важнейших аспектов изучения
иностранного языка, но часто и самый трудный и, следовательно, нелюбимый
студентами. Данное утверждение можно подкрепить собственным педагогическим
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опытом. В начале каждого учебного года мы обычно просим студентов заполнить
небольшую анкету, один из вопросов которой звучит так: назовите самый трудный
для вас аспект английского языка, и в 90% случаев студенты отвечают, что это
грамматика. Прежде всего, мы видим свою задачу в том, чтобы донести до студентов
ту простую истину, что грамматика – это не свод скучных правил, а язык в действии.
Особенно важным в этой связи нам представляется проблема организации урока по
грамматике. Чаще всего такой урок, как в школе, так и в вузе начинается с проверки
домашнего задания. Современная методика относится к такой организации урока
отрицательно, так как это отнимает много времени и является малоэффективным.
Неэффективность такого вида работы можно проиллюстрировать, приведя пример из
собственного педагогического опыта. Попробуйте после проверки домашнего
задания собрать тетради студентов и посмотреть, все ли свои ошибки они исправили.
В нашем случае в работах студентов оказалась куча неисправленных ошибок. На
вопрос, почему так случилось, последовали ответы: не успел, не понял, не заметил и
т.д. Чтобы избежать подобных ситуаций, можно прибегнуть к таким вариантам
проверки домашнего задания:


студенты получают ключи к заданиям на дом, а на занятии обсуждается

только то, что было непонятно;


проводится выборочная проверка самых трудных моментов;



студенты проверяют задания друг у друга, работая в паре или в группе;



домашнее задание проверяется с помощью мини-теста, составленного на

основе домашнего задания.
Нам представляется, что последний вариант является наиболее эффективным.
Однако, можно использовать все эти варианты поочередно или по выбору
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преподавателя, в зависимости от сложности задания, уровня знаний студентов и
учебной ситуации в целом.
Следующий важный этап организации занятия по грамматике – это объяснение
нового материала. Опыт преподавания показывает, что в большинстве случаев
студенты

вуза

в

состоянии

сами

найти

и

прочитать

соответствующий

грамматический материал в учебнике или на сайте, а в аудитории можно проверить
насколько хорошо усвоен материал с помощью выполнения различных упражнений
и заданий. Например: прочитать утверждения и сказать, являются ли они
правильными

или

неправильными

(True/False);

проанализировать

примеры

предложений на новое правило, исправить ошибки в предложениях и т.д.
Наконец, при планировании и организации урока грамматики не следует забывать
о том, что существует масса интересных аутентичных тестов, с помощью которых
можно определить свой уровень владения иностранным языком или подготовиться к
экзамену ТOEFL, IELTS и т.д
Но если такие тесты даются в виде контрольных работ с выставлением оценок,
вряд ли они будут встречены студентами с энтузиазмом. А вот если давать их в виде
поощрения за хорошую, активную работу на занятии и не ставить за них оценки,
отношение студентов к данному виду работы будет совершенно иным.
Подводя итог, мы предлагаем организовать занятие по грамматике по следующей
схеме:
1.

Warmingup, который настраивает студентов на работу. На занятии

по грамматике это может быть какая-то грамматическая игра, вопросноответные упражнения на новый грамматический материал и т. д.
2.

Краткое обсуждение домашнего задания или мини-тест.

3.

Отработка нового грамматического материала.
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4.

Тест, взятый из материалов для сдачи TOEFL, IELTS, FCE,CAE, с

последующим обсуждением и поздравлением «победителей».
На наш взгляд, такой план занятия сделает его по-настоящему интересным и
эффективным.

ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТІВ
(НА МАТЕРІАЛІ КОНЦЕПТУ СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ)
Кукушкін В. В., канд. філол. наук (Харків)
Концепт СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ визначається як дискретна ментальна
одиниця, що існує у вигляді гештальтної структури взаємопов’язаних операційних
модусів, які інтегрують когнітивний та прагматичний зміст і проявляються в таких
іпостасях концепту, як логічне поняття, повсякденне поняття та стереотипне
уявлення. Головна відмінність запропонованого способу моделювання концепту
полягає в тому в тому, що дані для моделювання отримано за допомогою методики
когнітивно-дискурсивної інтерпретації, яка дозволяє виявити експлікатури та
імплікатури, що лежать у підґрунті пресупозицій суб’єктів дискурсу й спрямовують
виведення інференцій інтерпретаторів стосовно тих чи інших поняттєвих і ціннісних
ознак

концепту

СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ.

Відповідно,

запропонований

концептуальний аналіз орієнтований на виявлення «живих» іпостасей концепту як
індивідуального

смислу,

а

не

метаконструкту.

Зміст

логічного

поняття

СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ конституюється онтологічною гіперознакою «стан
справ», гіпоознакою «перебування у центрі публічної уваги» та аксіологічними
ознаками – позитивна / негативна оцінки стану перебування у центрі публічної
уваги. Похідними від них є екзистенційні ознаки «наявність експерієнцера
стану/об’єкта оцінки» й «наявність агента/суб’єкта оцінки». Повсякденне поняття
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СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ
«публічність»,

включає

«випадковість»,

уточнюючі

«скороминучість»,

онтологічні

гіпоознаки

гносеологічну

ознаку

«штучність», телеологічну «обманність», репрезентаційну «гламурність», а також
аксіологічну

–

«еталонність».

СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ

Зміст

охоплює

такі

стереотипного
ознаки,

як

уявлення

«ексцентричність»,

«скандальність», «прагнення до розкоші», «бажання привернути до себе увагу»,
«зверхність», що підпадають під негативну етичну оцінку; «тривіальність», що
імплікує негативну телеологічну оцінку; «кричущість», що містить негативну
естетичну

оцінку;

«неосвіченість»,

«дурість»,

що

актуалізують

негативну

інтелектуальну оцінку; «наркотична/алкогольна залежність», що реалізує негативну
нормативну оцінку. Окрім поняттєвих і оцінних ознак, у структуру концепту
СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ включаються і образи конкретних знаменитостей в
усьому розмаїтті їх фізичних, вольових, поведінкових та інших характеристик.
Виявлення

таких

образів,

репрезентованих

в

дискурсі

власними

іменами

знаменитостей, становить перспективи дослідження.
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THE GI JOE FALLACY COGNITIVE PATTERNS IN AMERICAN COMEDY
FILM DISCOURSE
Kharchenko O.V., Doctor of Sciences (Kyiv)
Analyzing the phenomenon of comism, we rely on the point of view of M. M. Bakhtin
and V. Y. Propp who affirm that the continuum of comism consists of humor and its
intellectual variant – wittiness, satire, sarcasm and partly irony (tragic irony is not
included). So we determine comism as a kind of intellectual and emotional activity of
playful and creative character, based on unexpected reframing of meaning, aimed at
audience laughter, and it has such underlying intentions as aggression, libido,
pejorativeness, lighthearted fun.
Taking into account the definition of humorous discourse made by V. I. Karasyk and V.
O. Samohyna, we define American comedy film discourse as an American text with
specific linguistic and extra linguistic stock of realization of inner laughing intention,
unrolled in the dynamic visual situation of laughing, joy and playful communication.
In the theory of neuro-linguistic programming

developed by R. Bandler and

Jh. Grinder, the term ‘reframing’ means methods of changing the way some people
understand things and trying to find alternative ways of seeing ideas, situations etc. Since
then ‘reframing’ is used by psychiatrists to help their patients to get rid of various phobias.
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In our research we define the term ‘reframing’ from the lingo cognitive point of view as
a complex mechanism of unexpected switching of inferences (from logic to illogic, mysticreligious, insinuative, imaginative, absurd, unpredicted but probable etc), registers (from
polite neutral to ironic, informal, rude taboo etc), patterns (first of all from neutral to
illusory superiority), contexts (first of all situational), which lead to the clash of explicit
and implicit meanings and to a comic effect.
Keeping in mind that the flow of discourse is conducted through some cognitive frames,
at least partly, the comic effect is caused by such conceptual things as linguo cognitive
patterns.
The majority of cognitive biases were discovered and experimentally proved by
D. Kahneman and A. Tversky. In our opinion, a cognitive pattern is a mental filter, which
presents a scheme of connecting a set of several frames and a dynamic model of the reality
cognition, amalgamated around some key value dominant, the frequent usage of which
forms and sometimes deforms the cognitive frames of reality cognition and leads to the
fixation of a cognitive bias of the same name in the world view of a communicant. The
linguo cognitive pattern is an interim chain between a frame and a cognitive bias.
The cognitive pattern of ‘Von Restorff’, for example, is an essential one in American
comedy film discourse. The key idea of it lies in the fact that people pay more attention to
unusual, non standard and bizarre objects and words. Von Restorff affirms that such
cognitive bias is intrinsic to a lot of people. This pattern is based on such value dominant
as “Curiosity” (Be curious and remember all original and usual things!), and consists of
two main frames: the frame “extraordinary objects” and the frame “unusual phenomena
and puzzles”. Rather often this cognitive pattern is displayed through such stylistic figures
as hyperbole, grotesque, pun, double entendre etc. In the following example the neutral
cognitive pattern is changed into the cognitive pattern of Von Restorff: “Three brothers
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asked their mother to think of a name for their cattle ranch. She suggested Focus ranch,
which rather puzzled them until she explained that “Focus means where the SUN‘S RAYS
MEET!”. This pun is based on the paronymie of the phrases ‘sun‘s rays meet’ and ‘sons
raise meat’, where the pathos explicit meaning is imposes on the common implicit
meaning leading to sociolinguistic dissonance and actualization of mechanism of
associative imposition. The reframing of logical and unexpected feasible inferences is
accompanied with the actualization of the cognitive pattern of Von Restorff, and the
underlaying intention of entertainment.

FROM ACADEMIC ‘PREACHING’ TO CONTENT-BASED INSTRUCTION IN
LSP: SOVIET/POST-SOVIET METHODOLOGY REVISITED
Legeyda A.V., PhD (Kharkiv), Legeyda D.V., PhD (Kharkiv)
The presented research features a study in applied linguistics that is both researchand experience-based in the framework of LSP and focuses innovations in the
methodology of teaching English for Specific Purposes to undergraduate and post-graduate
students at higher educational establishments of Kharkiv (Ukraine). The research is based
on several years of consistent research exercised by a linguist (A.V. Legeyda) and a
mathematician (D.V. Legeyda) (possessing respectively 16 and 20 years’ experience of
academic teaching) and involves a substantial amount of respondents’ matter. In the Soviet
and early Post-Soviet academic epoch “English for Specific Purposes” course in the abovementioned educational establishments was limited to 90 minutes per week and was largely
shaped as a symbiosis of presenting grammar and technical lexis in a particular subject
field, the principal students’ objective being to exercise successful reading and translating
of the suggested texts from international publications (reading and translating being the
only skills focused). Confronting the impending epoch of new technologies, the long96

existing LSP Soviet teaching paradigm remained, depriving most of Soviet and Post-Soviet
scientists of the ability to benefit from international academic exchange largely achieved
through spoken communication at conferences, etc. Facing this problem many higher
educational establishments pioneered an innovative teaching methodology in the
framework of Content-based Instruction that introduced totally new to the previously
existing system academic strategies and tools. It revolved around groups of students that
were supplied with a set of textual (conference proceedings, journals, etc.)/audial/visual
(TED TALKS, etc.) academic materials targeted at motivating them for the oral and
written discussion of the up-to-date scientific issues within their professional field, as well
as at introducing minor grammar correction (reading, speaking, listening, writing skills
focus), rather than focusing bulks of grammar disconnected from scientific reality.
Students were only encouraged to cover grammar areas that stood essential for their
academic English expertise: passive and subjunctive mood in scientific papers, the
grammar and style of abstracts, etc. The above change of academic strategy resulted in
greater respondents’ satisfaction and the enhanced rate of their international conference
participation.

THE ROLE OF LEARNERS’ MOTIVATION IN TEACHING ENGLISH
Legutska O. I. (Kharkiv)
The English language is one of the most widespread languages in the world. A lot of
international business reports, bank transactions, emails and contracts are written in it. The
ability to speak English fluently can improve the chances of being accepted into
international training programs or getting a promotion in a job. All these facts lead to an
increase in a demand for learning and teaching English all over the world. Even taking into
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account the above-mentioned information, students often come to a class unmotivated and
that hinders their progress.
Motivation is the combination of effort and desire to achieve a goal plus favorable
attitudes towards learning a language. It is one variable, which, combined with other
factors, influences a learner's success. Motivation is perceived to be composed of three
elements. They include effort, desire and affect. Effort refers to the time spent studying a
language and learner’s drive. Desire indicates how much a learner wants to become
proficient in a language, and affect illustrates learner's emotional reactions with regard to
language study [1]. Without motivation, the goal of learning is difficult to be reached.
Gardner and Lambert wrote about two types of motivation – integrative and
instrumental. Learners driven by instrumental motivation want to learn a language because
of a practical reason such as getting a salary bonus or getting into college. Many college
language learners have a clear instrumental motivation for language learning: They want to
fulfill a college language requirement [2]. Learners who are integratively motivated want
to learn a language because they are eager to get to know people who speak that language.
They are also interested in the culture associated with that language. Integratively
motivated learners may have significant others such as a boyfriend or girlfriend or family
members who speak the language, and heritage language learners typically have a
particularly strong integrative motivation for language learning [3].
Most students are motivated to a certain extent and the teacher’s role is to boost their
desire and curiosity to learn English using different approaches. The strategies that can
improve students’ motivation are giving interesting material, setting good goals and
creating conducive learning situations.
One of the important things to be done by teachers at the beginning of a course is to
show that the knowledge to be gained will be very useful and to speak about the
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importance of the material that will be presented. Another strategy is to make your classes
diverse by presenting demonstrations, using movies or inviting guest speakers. Students
need to know exactly what they are supposed to do, how they will be evaluated, and what
the consequences of success will be.
Summing up, it certainly makes sense that motivation increases the initiation and
persistence of activities while learning a language. Almost all students are partially
motivated, nevertheless teachers play a significant role in boosting this motivation which
eventually leads to improved performance.
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ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ СЕМІОТИКИ
У КОМУНІКАТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
Ленська О. О., канд. філол. наук,
Ступницька Н. М., канд. філол. наук (Харків)
Комунікативна лінгвістика – це напрям сучасного мовознавства, який вивчає
мовне спілкування, що складається з таких компонентів, як мовець, адресат,
повідомлення, контекст, специфіка контакту та засоби повідомлення. Вивченням
комунікативної

лінгвістики

займалися
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Ч. Моррис,

Л. Талмі

та

ціла

низка

дослідників. Комунікативна лінгвістика оперує такими поняттями та категоріями як
комунікація, спілкування, інтеракція, транзакція, комунікативна дія, комунікативний
акт, комунікативна діяльність, мовлення, мовленнєва діяльність, інформація,
значення, комунікативна ситуація, комунікативна невдача, мова, мовний код,
вербальні та невербальні засоби засоби спілкування, комунікативна інтенція,
повідомлення, ілокутивна сила, перформатив, констатив, асерція, пресупозиція,
комунікативний шум, комунікативний паспорт мовця тощо. Комунікативна
лінгвістика

пов'язана

з

філософією,

логікою,

семіотикою,

соціологією,

комунікативістикою, інформатикою, кібернетикою, психологією, культурологією,
етнологією, етнографією, риторикою, когнітологією, теорією штучного інтелекту, а
також з усіма розділами традиційного мовознавства та новітніми лінгвістичними
напрямами.
Мета цієї роботи полягає у розгляді прагматичного аспекту комунікативної
лінгвістики.
Існують такі методи комунікативної лінгвістики як: семіотичний аналіз,
прагматичний, структурний, пропагандистський, дискурс-аналіз, транзакційний.
Здатність розуміти значення наявності іншого співрозмовника та адекватно
реагувати на комунікативну ситуацію називається прагматичною компетенцією.
Прагматика являє собою особливу підгрупу лінгвістики та семіотики, яка
вивчає вплив контексту на зміст висловлювання. Концептуальними засадами
прагматики є: теорія розмовного акту, розмовна імплікатура, розмови у взаємодії й
інші підходи до мовної поведінки у філософії, соціології, лінгвістиці та
антропології. Специфіка прагматично-семантичних відносин полягає в тому, що
семантика досліджує значення, як звичайного або «закодованого» явища в певній
мові, а прагматика вивчає саме передачу значення, яке корелює в собі структурно100

лінгвістичне знання (наприклад, граматику, лексику і т.ін.) мовця і слухача,
контекст висловлення, будь-які існуючі знання про тих, хто бере участь у
комунікації, виведення намірів мовця та інших факторів. Таким чином, прагматика
пояснює, як користувачі мови здатні подолати очевидну двозначність, оскільки
значення у реченні спирається на спосіб, місце, час та інші аспекти. Концептуальне
значення має прагматика для досліджень у антропологічній науці, допомагаючи
дослідникам зв’язувати елементи мови з більш широкими соціальними явищами та
пронизує області лінгвістичної антропології.
Існує значний збіг між прагматикою та соціолінгвістикою, оскільки обидва
напрями базуються на інтересі до мовного значення, що визначається використанням
мови у відповідному соціумі. Проте, соціолінгвісти, як правило, більше зацікавлені у
варіаціях мови у відповідних громадах.
На думку Чарльза У. Моріса, прагматика намагається зрозуміти зв'язок між
знаками і їх користувачами, у той час як семантика прагне зосереджуватися на
реальних предметах чи ідеях, на які посилається слово, і синтаксис (або
«синтактика») розглядає відносини між знаками або символами. Семантика –
буквальне значення ідеї, тоді як прагматика має на увазі значення даної ідеї [1].
Можна зробити висновок про багатоаспектність поняття комунікативна
лінгвістика і про актуальність її вивчення на сучасному етапі.

Література
1 . Morris C. W. Writings on the General Theory of Signs / С. W. Morris. – The Hague :
Mouton, 1971. – 673 р. 2. Talmy L. Towards a Cognitive Semantics / L. Talmy. –
Cambridge; London : A Bradford Book, 2000. – Vol. 2: Typology and Process in Concept

101

Structuring. – 495 p. 3. Syntax and Semantics: Speech Acts; [Ed. By P. Cole,
J. L. Morgan]. – N. Y., S. F., L. : Academic Pr, 1975. – 406 р.

ПОЛІСИСТЕМНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
КАТЕГОРІЙ ТЕКСТУ
Лещенко Г. В., канд. філол. наук (Черкаси)
Сучасний етап розвитку лінгвістики тексту позначений домінуванням
комунікативно-прагматичних, семіотичних та когнітивних концепцій і моделей
тексту / дискурсу (детальніше див. у [1, c. 123-156]), у яких текстоцентричний підхід
поступився місцем аналізу інтерактивності автора і читача, текстових стратегій,
діалогічності, комунікативної ефективності. Новий вектор досліджень змістився з
опису моделі тексту на опис моделі комунікативної ситуації (дискурсу), що
передбачає

«системну

кореляцію

певних

складових,

які

опосередковують

інформаційний обмін та комунікативні дії, а також співвідношення деяких операцій,
результатом чого стає передача інформації від джерела-адресанта через його текст
до реципієнта-адресата» [там само, с. 120]. Текст, таким чином, виступає в якості
«предметно-знакового

носія

обміну»,

який

формується

внаслідок

злиття

комунікативної діяльності адресанта і адресата.
Огляд численних класифікацій текстових категорій, що існують, свідчить про
відсутність уніфікованих критеріїв їх систематизації, при цьому необхідність
вирізнення

таких

критеріїв

стає

дедалі

очевиднішою.

На

наш

погляд,

методологічним підґрунтям для побудови єдиної категоріально-текстової моделі має
слугувати розуміння подвійної природи самого тексту – як мовного / мовленнєвого
знака і як дискурсивного феномена. Представлений у якості складноорганізованої
одиниці мови / мовлення, текст одночасно є складовою комунікативної ситуації
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(дискурсу). Тобто текст як макрознак, що характеризується комунікативною
спрямованістю і прагматичною установкою, може бути визначений як особлива,
розгорнута вербальна форма здійснення мисленнєво-мовленнєвої діяльності, якій
притаманні свої власні категорії та одиниці, а організація тексту підпорядковується
подвійній системності: мовній та мовленнєвій (в термінології М. М. Кожиної –
внутрішньомовній та комунікативно-функціональній [див. 3, с. 50]). Складність
цього знаку обумовлена низкою факторів: тим, що він «витканий» зі знакового
матеріалу декількох різних систем, кожна з яких залишає свій «слід» у тексті;
складними «стосунками» між представниками цих систем у тексті; власне текстом як
цілісним утворенням; полікодовістю мовця та слухача [2, с. 36].
Ідея про полісистемність тексту і можливість вирізнення в його межах
декількох підсистем, яка активно підтримується у сучасних текстологічних
дослідженнях, видається нам доволі перспективною, оскільки дозволяє відстежити
«човниковий»

механізм

трансформації

культурно-зумовленого

мисленнєво-

комунікативного цілого у вербальну форму – текст (етап породження тексту) та його
зворотної «розпаковки» у дискурсивному просторі (етап сприйняття тексту). Саме
принцип полісистемності має бути покладений в основу диференціації його
головних ознак – текстових категорій, де ключовим фактором їх визначення стане
характер інформації, що міститься у тій чи іншій текстовій підсистемі, та спосіб її
вираження у матеріальній (мовній) формі, що дозволить представити накопичений
досвід вивчення категорій тексту у новому, інтегративному форматі.
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