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СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

Лєшньова Н. О., Павлова Л. В. ( Харків) 

 Під час роботи зі студентами немовних факультетів ВНЗ дуже важливою, з 

нашої точки зору, є проблема підготовки компетентних, добре освічених фахівців, 

здатних використовувати знання іноземної мови у своїй майбутній кар’єрі не тільки 

для читання літератури за фахом, але й для безпосередніх контактів з іноземними 

колегами, для виступів на міжнародних конференціях, участі у семінарах та інших 

ділових зустрічах.  

 Для того, щоб спілкуватися, недостатньо лише знати мову, систему мови, 

потрібно знати як нею користуватися в певному соціальному контексті. Виникає 

потреба в цілеспрямованому навчанні іншомовному спілкуванню, що передбачає 

структурування мовленнєвої діяльності професіонала, вивчення стратегій 

комунікативної поведінки в типових ситуаціях професійного характеру, вивчення 

мовних формул. 

 У сучасному виші навчання спілкуванню іноземною мовою на немовних 

факультетах – це, перш за все, навчання побудові і вживанню дискурсів. 

Дискурсивна діяльність має яскраво виражений спеціалізований характер, тобто не 

може бути описаною не вказуючи на «середовище» її прояви. Арутюнова Н. Д. 

визначає дискурс як мову, занурену у життя [1]. 

 Головна особливість професійно орієнтованого дискурсу полягає в тому, що 

він включений в контекст професійної діяльності, реалізується в спілкуванні і 

представляє такі мовні дії, як презентація матеріалу, письмовий або усний обмін 

інформацією, вираження думки, обговорення і т.п. Для нього характерна специфічна 

лексика та термінологія.  

 В умовах відсутності необхідного мовного середовища і критичного 

скорочення аудиторних часів, викладання іноземних мов у вищих навчальних 



 10 

закладах на сучасному етапі слід розглядати як процес, який вимагає від викладача 

створення ситуацій, які б відповідали вимогам професійно орієнтованого дискурсу. 

 Щорічна міжнародна наукова студентська конференція «Academic and 

Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21-st Century», що організує 

кафедра англійської мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна – захід який успішно реалізує 

вищезазначені цілі.  

 Для більшості студентів виступ на конференції є першим досвідом у 

презентації наукової доповіді та спонтанному обміну думками на міжнародному 

рівні. Це гарна можливість продемонструвати свій рівень володіння іноземною 

мовою в контексті наукової конференції. 

 Тому основне завдання, яке постає перед викладачем вишу – належна 

підготовка студента до презентації згідно основним критеріями оцінювання, які 

базуються на методичній літературі [2; 3] і нашому власному досвіді проведення 

конференцій: належний вибір теми; вміння розкривати тему і реалізовувати мету 

повідомлення; логічність і послідовність виступу; мовна коректність (граматика, 

вимова, стиль і т.п.); вміння взаємодіяти з аудиторією (візуальний контакт, жести і 

т.п.); вміння швидко і правильно реагувати на поставлені запитання; якість мовлення 

(яскравість, виразність, інтонація і т.п.); загальне оформлення (доречне і належне 

використання слайдів, постерів, моделей і т.п. ); вміння дотримувати регламент. 

 

Література 

1. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова. // Лингвистический энцикл. 

словарь. – М. : Сов. энцикл., 1990. – С. 136–137. 2. Wallwork A. English for 

Presentations at International Conferences / A. Wallwork. – New York : Springer Science, 

2010. – 179 с. 3. Giba J. Preparing and Delivering Scientific Presentations / J. Giba, 

R. Ribes. – Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. – 162 с. 
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ЖАНРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КОМИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРCА 

Лобова О. К., канд. филол. наук (Харьков) 

 Понятие “комический дискурс” не является новым. Данный термин 

представлен в работах А. Н. Войтковой [1], Н. С. Плотниковой [2], О. В. Харченко 

[3]. Мы противопоставляем комический институциональный дискурс (далее КИД) и 

юмористический бытовой дискурс, который может быть включен в любой из 

существующих типов дискурса (политический, педагогический, медицинский и т.д.), 

что определяет актуальность исследования. 

 Под КИД понимаем интерактивную лингвокреативную когнитивно-

коммуникативную деятельность субъектов (комика и зрителя) в совокупности 

лингвальных и экстралингвальных аспектов; дискурсивную деятельность 

комической тональности, которая проходит в рамках социального института 

комедии. Характерной чертой данного типа дискурса является смеховое отношение 

к действительности. 

 К конститутивным признакам относим комические жанры комического 

институционального дискурса. Одним из жанров комического институционального 

дискурса является стэндап-комедия. Трактовки понятия “стэндап-комедия” 

неоднозначны. О. Дабл определяет данный жанр как “сольное вербальное 

выступление комедианта перед аудиторией с определенной целью – рассмешить” [4, 

с. 17]. Л. Минтц полагает, что стэндап-комедия – это “сольное выступление 

комедианта, который стоит перед аудиторией и рассказывает шутки, не используя 

при этом костюмы, бутафорию и другие театральные средства, для того чтобы 

рассмешить зрителей” [5, c. 71]. 

 Мы полагаем, что стэндап-комедия – это сольное, реже парное, 

запланированное заранее интерактивное выступление стэндап-комика перед живой 

аудиторией с определенной целью – доставить эстетическое удовольствие; текст 

выступления включает шутки, анекдоты, юмористические монологи, инвективы.  
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 Интегрируя вербальные и невербальные средства комического, стэндап-комик 

преследует цель создать игровую комическую тональность общения. Стэндап-

комедии присущи следующие жанротворческие черты: использование разных по 

объему шуток, которые могут быть как небольшими (нарративные, однострочные 

шутки), так и большими по форме (комические монологи), минимализм в репертуаре 

лингвостилистических средств комического (в шутках превалируют гипербола, 

ирония, алогичный вывод), динамичность (неожиданная концовка шутки стэндап-

комика, использование простых по синтаксической структуре предложений), 

импровизация, современность/реальность (использование форм настоящего 

времени), эмоциональность.  

 В стэндап-комедии с помощью шуток раскрываются противоречия в обществе, 

отражается неблагополучие человека в социуме, отображаются нравственные 

ценности. Перспективой исследования является анализ сопоставительный анализ 

шуток стэндап-комедии в диахронии.  

 

Литература 

1. Войткова А. Н. Остроумная коммуникативная личность в комическом дискурсе: 

гендерный аспект : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 

10.02.19 «Теория языка» / А. Н. Войткова. – Иркутск, 2011. – 20 с. 2. 

Плотникова С. Н. Комический дискурс / С. Н. Плотникова // Аксиологическая 

лингвистика: игровое и комическое в общении : сб. науч. тр. – Волгоград : Перемена, 

2003. – С. 163-172. 3. Харченко О. В. Американський дискурс комічного XX-XXI 

сторіч (на матеріалі комедійних фільмів, художніх та публіцистичних творів): 

[монографія] / О. В. Харченко – К. : ТОВ Видавництво “Сталь”, 2010. – 355 с. 4. 

Double O. Getting the Joke. The Inner Workings of Stand-up Comedy / O. Double. – 

London : Methuen, 2005. – 320 p. 5. Mintz E.L. Stand-up Comedy / E. Lawrence Mintz // 

Charney Maurice Comedy:  A Geographic and Historical Guide. – Westport : Greenwood 

Publishing Group, 2005. – V. 2. – P. 575-585.  
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БАЗОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мартынюк А. П., доктор филол. наук (Харьков) 

1. Коммуникативная деятельность ингерентно стратегична, поскольку она 

всегда подчинена целям, мотивированным исконными социально-биологическими 

потребностями человека. Коммуникативную стратегию следует представлять в 

терминах паттернов коммуникативного поведения, связанных с решением задач, 

возникающих по ходу разворачивания коммуникативного взаимодействия – в 

текущий момент реального времени, и контролируемых сознанием лишь на уровне 

рациональной оценки происходящего.  

2. Коммуникативное взаимодействие обеспечивается «концептуальной сетью», 

представляющей собой модель нейронной сети мозга. Смысл единицы языка, 

актуализирующийся в акте коммуникации, не заключен в самой единице языка. Роль 

единицы языка состоит в: а) активации конвенционального концептуального 

содержания («лексического концепта»), являющегося частью сложно 

организованной «концептуальной сети» и б) «запуске» когнитивных операций 

инференционной природы, позволяющих осмыслить это конвенциональное 

концептуальное содержание на базе «концептуальной сети». Смысл единицы языка, 

актуализирующийся в акте коммуникации, есть продуктом инференционной 

деятельности коммуникантов. 

3. Продуктом инференционных операций, осуществляемых в ходе 

коммуникативной деятельности, есть не только достижение интерсубъективности 

или простыми словами взаимопонимания, но и новое знание, получаемое 

коммуникантами в результате переосмысления имеющейся информации на основе 

нового опыта, приобретаемого в каждом новом акте коммуникации.  

4. Для реализации такого рода задач «концептуальная сеть» не может 

мыслиться как стабильное образование, хранящееся в памяти и ожидающее 

активации в «готовом виде». Более адекватным представляется толкование ее как 
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структуры, образующейся/преобразующейся непосредственно в момент активации с 

целью обеспечения конкретных задач коммуникативной деятельности в реальном 

времени. 

5. «Концептуальная сеть», обеспечивающая коммуникативную деятельность, с 

необходимостью включает не только когнитивный опыт (т.е. энциклопедические 

знания разного типа), но также и аффективный, перцептивный и волеизъявительный 

опыт, участвующий в инференционной деятельности. Характер инференционной 

деятельности также определяется фокусом внимания коммуникантов. Разумеется, 

следует также учитывать, что огромная часть инференционной деятельности 

протекает в подсознании. 

6. Объектом исследований языка, претендующих на статус когнитивно-

коммуникативных, должно стать реальное (или смоделированное в 

мультимодальной среде) коммуникативное взаимодействие. 

7. Методики когнитивно-коммуникативного анализа должны опираться на 

существующие когнитивные теории, отражающие представления о структурной 

организации когнитивной системы человека и принципах ее функционирования в 

процессах обеспечения коммуникативной деятельности. Такому требованию 

отвечает инференционный анализ коммуникативного взаимодействия. Он 

базируется на понятии инференции как когнитивной операции получения 

интроспективного выводного знания в акте интерпретации высказывания и как 

продукта этой когнитивной операции. Инференции могут иметь когнитивную 

рациональную причинно-следственную основу, когда они делаются на основе 

энциклопедических знаний разного типа (онтологических, аксиологических, 

(лингво)этологических); аффективную основу, когда они есть результатом 

определенного эмоционального состояния; волевую основу, когда они есть 

продуктом волеизъявления; перцептивную основу, когда они возникают как 

результат непосредственного сиюминутного перцептивного опыта. Кроме того, 

инференции зависят от фокуса внимания коммуникантов.  
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КОГНИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ДИСКУРСА 

Матвийчук О. Н., Прокопенко А. А. (Харьков) 

 Дискурсивная деятельность политика – часть его деятельности в целом, это 

«когнитивный инструмент» социального взаимодействия [1, с. 231]. Современная 

наука акцентирует необходимость рассмотрения личности говорящего в комплексе 

присущих ей уровней – функционального, когнитивного и мотивационного, где 

когнитивный уровень включает «личностную картину мира, систему ценностей», то 

есть «познавательный и социальный опыт», который определяет выбор средств и 

способов построения речи [1, с. 10-11].  

 Изучение когнитивного уровня личности опирается на понятие концептосферы 

всего народа (американской концептосферы), определяемой Д. С. Лихачевым как 

«совокупность концептов нации, она образована всеми потенциями концептов 

носителей языка. Концептосфера народа шире семантической сферы, 

представленной значениями слов языка» [3, с. 5]. Чем богаче культура нации, ее 

фольклор, литература, наука, изобразительное искусство, исторический опыт, 

религия, тем богаче концептосфера народа [3, с. 5]. Индивидуальное когнитивное 

пространство опирается на «когнитивную базу» национально-лингвокультурного 

сообщества, под которой понимается определенным образом структурированная 

совокупность необходимо обязательных знаний и национально-детерминированных 

и минимизированных представлений, которыми обладают все носители того или 

иного национально-культурного менталитета [2, c. 53].  

 Использование американской концептосферы определяется как точка отсчета 

для выделения на ее фоне свойств идиоконцептосферы Б. Обамы и индивидуальных 

характеристик его ключевых концептов. Обращение к философским категориям 

общего ↔ особенного ↔ единичного (по Аристотелю) [5] позволяет соответственно 

трактовать американскую концептосферу как общее, идиоконцептосферу Б. Обамы – 

особенное, а отдельные концепты в рамках идиоконцептосферы президента – как 

единичное [4, с. 36]. 
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 Изучение идиоконцептосферы президента с опорой на подобное философское 

разграничение перспективно для дальнейших исследований на уровне когнитивных 

параметров президентского дискурса. 

 

Литература 

1. Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации : Краткий курс / В. Б. Кашкин. – 

Минcк : Харвест; М. : АСТ : Восток–Запад, 2007. – 256 с. 2. Красных В. В. Строение 

языкового сознания: фрейм-структуры / В. В. Красных // Когнитивная семантика. – 

Ч. 1. – Тамбов, 2000. – С. 53-55. 3. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // 

Русская словесность: от теории словесности к структуре текста : антол. / Ин-т 

народов России [и др.]; под общ. ред. В. П. Нерознака. – М., 1997. – С. 280-287. 4. 

Прокопенко А. А. Президентский дискурс Барака Обамы: когнитивно-

коммуникативные аспекты : дисс. канд. филол. наук : 10.02.04 / Анастасия 

Андреевна Прокопенко. – Харьков, 2016. – 252 с. 5. Энциклопедия эпистемологии и 

философии науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://slovarionline.ru/entsiklopediya_epistemologii_i_filosofii_nauki/, 2009 – 1248 с.  

 

МАРКЕРИ ХЕЗИТАЦІЇ  

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Матюхіна Ю. В., канд. філол. наук (Харків) 

     Об’єктом даного дослідження є маркери хезитації, які займають особливе місце 

серед інших функціонально-смислових груп слів та реалізують фатичну функцію 

мови; їх функціонування має ряд властивостей в семантичному та комунікативно-

прагматичному планах.  

     Порушення плавного розгортання мовленнєвого потоку,  –  змушені паузи, що 

заповнюються маркерами хезитації (в англійській мові – слова-філери, слова-

наповнювачі, наповнювачі часу), – притаманні всім формам і жанрам усного 

дискурсу. Текст народжується безпосередньо в момент мовлення, в результаті 
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виникає проблема вибору мовних одиниць або просто продовження мовлення, 

просування монологу вперед. За допомогою маркерів хезитації комунікант 

повідомляє, що він має намір продовжити розмову, але йому необхідна тимчасова 

перерва на підготовку наступного відрізка. З точки зору граматичної структури ці 

маркери не грають суттєвої ролі в висловлюванні, в той же час, сучасна мова  

насичена подібними елементами. Вживання маркерів хезитації – "шумів 

спілкування" – може пояснюватися не тільки невмінням людей висловлювати точно 

свої думки або незнанням, що сказати в даній ситуації спілкування, але також і 

побутовим, невимушеним, природнім рівнем спілкування з його спектром 

різноманітних відтінків. Так, слова-наповнювачі сигналізують не тільки про 

культурний рівень комунікантів, а й про їх темперамент, психоемоційний тип, 

настрій, зацікавленість в предметі розмови. "Елементи, що створюють розмитість 

мови, виконують функцію невимушеної природної поведінки. Невимушеність 

мислиться як заявка на щирість, тобто характеризує суб'єкта комунікації відповідно 

до його інтенцій і установок  спілкуванням як противника офіційних заходів і 

банальних істин "[1: 269]. У розмовному дискурсі вони несуть істотне 

функціональне навантаження, що є, в кінцевому рахунку, відображенням 

внутрішнього психологічного стану мовця, який входить в непідготовлений 

мовленнєвий контакт зі співрозмовником.  Порожні слова, утворюючи місток між 

іншими словами, виконують роль так званого мастила, зберігають безперервність 

мови і, таким чином, економлять сили комунікантів. За допомогою даної конструкції 

мовець вербалізує свої труднощі в підборі наступного слова або фрагмента мови. 

Найбільш поширеними маркерами хезитації в англійській мові є well, then, you know, 

you see, I mean, I guess, sort of, kind of, like. Цікаво, що деякі маркери хезитації, такі, 

як, наприклад, you know (you see) можуть функціонувати як у початковій, так і  

медіальній та кінцевій позиціях.  Семантична значимість маркерів you know, you see, 

I mean (guess) зменшується від початкової позиції до кінцевої, тому найбільшим 

ступенем вираженості фатичного значення мають елементи в кінцевій позиції у 
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висловленні (що відповідає найменшому змістом в них когнітивної інформації) [2: 

8]. У цьому проявляється відносна десемантизація маркерів you know, you see. Їх 

провідною властивістю є прагматичне значення забезпечення мовленнєвого 

контакту, що разом з формалізованістю структури, стійкістю і відтворюваністю 

вказує на їх прагматикалізованість. You know також може використовуватися як 

маркер корекції у випадках виправлення помилок. 

     Отже, наявність маркерів хезитації  є необхідною умовою успішної комунікаціїї, 

оскільки вони забезпечують функціонування безперешкодного, вільного обміну 

когнітивною інформацією, мають на меті зміцнення мовленнєвого контакту. 
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ЕМОЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ “ЗДИВУВАННЯ” В МОВНІЙ СВІДОМОСТІ 

Мікула О. І. (Львів) 

 В лінгвістичній науковій традиції, пов’язаній з дослідженням емоцій в системі 

мови, можна виділити три масштабні напрями. Дослідники, яких умовно можна 

віднести до першому напряму, вивчають категоризацію емоційної сфери людини. 

Вони намагаються пояснити емоції в цілому, використовуючи об’єктом вивчення 

мову. Представники другого напряму досліджують репрезентацію окремих емоцій 

на різних мовних рівнях. Особливо цікавий при цьому когнітивний підхід, 

використовуючи який [3, 4] представники третього напряму вивчають взаємозв’язок 

емоцій з когнітивними процесами.  

 Емоційний стан “здивування” має досить широкий спектр різних засобів 

вираження, опису та прямої номінації, які неодноразово ставали об'єктом досліджень 
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психологів (П. Екман, К. Ізард, Є. П. Ільїн та ін.) та лінгвістів (Б. Крик-Кастовски,   

А. Н. Лук, А. І. Сергєєв, В. І. Шаховський та ін.). 

 Дефініційний аналіз показує, що номінанти surprise, wonder, amazement, 

astonishment є однаковими за змістом, але різними за ступенем інтенсивності та 

оцінки. Surprise семантизується як найменш інтенсивне емоційне переживання, що 

викликається переважно несподіванкою, а wonder – як емоція, причиною якої, крім 

несподіванки є незрозумілість, дивина і значний ступінь прояву позитивних якостей 

об'єкта. Ці ж каузатори властиві і станам amazement, astonishment, що перевищують 

surprise та wonder за інтенсивністю і розрізняються за характером супутніх почуттів 

і змін у внутрішньому світі адмірата (суб'єкта “здивування”). У випадку amazement 

людина відчуває збентеження, здивування та розгубленість, а переживання найбільш 

інтенсивного зі всього ряду стану astonishment супроводжується, як правило, 

короткочасним припиненням роботи свідомості і характерними руховими реакціями 

[1, с. 276-277].  

 В ядрі лексики поля “здивування” розташовані ті елементи, які відображають у 

своїй семантичній структурі базові моделі, характерні для номінації даної емоції: 

marvellous, to creep on, miraculous, thunderstruck, to confound, mixed up, to stun, to 

catch. Поблизу ядра знаходяться лексичні одиниці, в яких “здивування” виражається 

дієсловами: to crush, to freeze, to dumbfound. 

 Лексичний шар периферії “здивування” складається з:  

1) емотивних одиниць: admiration, to alarm, bewilderment, horror, incredulity, 

indignation, perplexity; 

2) одиниць “здивування” виражених прикметниками: strange, unusual, 

incomprehensible, inexplicable, unexpected, sudden [2, с. 74]. 

 Аналіз словникових дефініцій емотивного концепту “здивування” дозволяє 

зробити висновок, що це раптовий емоційний стан, викликаний несподіваною, 

незвичною чи незрозумілою подією. Тобто, ми дивуємося в тому випадку, коли при 

порівняльній оцінці нова інформація/подія не схожа на досвід минулого, який 
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зберігається в пам’яті. Емоція “здивування” на першому етапі не несе позитивної чи 

негативної оцінки, вона нейтральна. На другому етапі емоція отримує позитивний чи 

негативний фон, залежно від природи випадку. В англійській лінгвокультурі 

“здивування” сприймається раціонально і часто виступає як сила, що спонукає 

суб'єкта діяти в несподіваній ситуації з метою її зміни. В даному дослідженні 

перераховані лексичні комунікативні засоби вираження “здивування” в анлійській 

мові та здійснена спроба їх класифікації. 
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ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

Миулеску К. (Італія) 

Оскільки рекламний дискурс в цілому й його номінативна сфера, зокрема, 

мають своєю метою справити позитивне враження на  адресата,особлива увага 

приділяється позитивно забарвленій лексиці. 

Для досягнення мети рекламного дискурсу, соціальний стереотип може або 

зміцнюватися, або, навпаки, руйнуватися. Це багато в чому обумовлене конкретною 

соціальною обстановкою в певний період часу. Спочатку розглянемо відображення в 

них соціальних стереотипів. Треба, однак, відзначити, що поряд із соціальними 

стереотипами в способах подачі рекламованих товарів відбиваються і суто мовні 

стереотипи. Чоловіки рекламують товари, що визначають процвітання, успіх, силові 
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якості, надійність, досконалість технічних досягнень і комерційний успіх. Основне 

місце тут займають автомобілі, комп'ютери, транспортні компанії, що надають 

послуги бізнесменам, і т.п. 

 Жінки беруть участь у рекламі товарів, що визначають їхній зовнішній вигляд: 

прикраси, косметика, парфумерія, жувальні гумки, хутра, і т.д. 

Розподіл рекламних матеріалів між чоловіками і жінками відбиває соціальні, але 

немовні стереотипи. 

 Можна підрозділити всі рекламні матеріали на дві основні групи: 

а) реклама на «візуальному» рівні, 

б) реклама на «мовному» рівні. 

Реклама на «візуальному» рівні заснована на зображенні людини і товару й або 

не має взагалі, або має дуже мало тексту. 

 При наявності тексту чоловіка, як правило, визначаються: 

а) за професійною ознакою – engineers, businessmen, assurance agents, etc; 

б) за зовнішнім виглядом – athlets, masculine, etc; 

в) за поведінкою й діловими якостями – real gentleman, people with principles, 

etc. 

 Жінки визначаються за родом діяльності: secretary, typist, travel agent, 

interpreter, teacher, рідше housewife (видна переорієнтація на ділову жінку). 

 Мовні засоби в рекламних матеріалах розрізняються і по своєму мовному 

фарбуванню. Описи і діалоги в ділових рекламах за участю чоловіків звичайно 

стилістично нейтральні. Спеціальні стилістичні засоби використовуються лише в 

10% таких матеріалів. 

Протилежна картина спостерігається в рекламах побутових товарів. При загальній 

малій кількості мовного матеріалу в рекламах за участю жінок, 95% його займають 

гасла, метафори, гра слів, тощо. 
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 Відображення мовних і соціальних стереотипів у рекламних матеріалах 

обумовлено спрямованістю таких матеріалів на формування і зміну масової 

свідомості. 
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ВІД МОДЕЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ДО МОДЕЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО КЛАСУ 

Морозова І. І., канд. філол. наук (Харків) 

У сучасній лінгвістиці розробленими є три базові підходи до опису особистості 

мовця; це – мовна, дискурсивна та модельна особистість. Перша розглядає людину 

як носія мови, з точки зору її здатності до мовленнєвої діяльності, тобто комплекс 

психофізіологічних властивостей індивіда, який дозволяє створювати й сприймати 

мовленнєві твори. Друга включає в себе вербальну та невербальну складові, 

опосередковані цінностями, що їх сповідує суспільство у певну історичну епоху. 

Модельна особистість являє собою феномен вищого рівня – соціально-

психологічний прототип представника певного соціуму у певний історичний період 

(більш детальний огляд концепцій див. [1]). 

Аналізувати специфіку епохи можна завдяки саме модельним особистостям, адже 

їх найважливішою характеристикою є вплив на все суспільство. Більш того, 

пропонуємо за аналогією встановлювати та вивчати специфіку модельного 
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соціального класу, тобто такого прошарку суспільства, який є еталоном поведінки, у 

т.ч. мовленнєвої для усієї країни. Так, для Англії ХVIII ст. – це аристократія, ХІХ ст. 

– середній клас, ХХ-ХХІ ст. – люди, що працюють за певною професією або 

спеціальністю, оскільки у сучасному англійському соціумі поділ на класичні 

робітничій, середній та вищій прошарки відсутній [2]. 

Наприклад, середній клас визначав норми мовленнєвої поведінки усіх соціальних 

класів вікторіанської Англії: ним слідувала як сама королева, а услід за нею й 

аристократія, так і представники нижчих прошарків суспільства (порівн., квіткарка 

Еліза Дулітл з п’єси Б.Шоу «Пігмаліон», яка хоче навчитись розмовляти «як 

справжня леді»). 

Проілюструємо типові риси представниці англійської буржуазії –модельного 

соціального класу ХІХ ст. Основою комунікації був принцип увічливості. За нашими 

даними позитивна ввічливість переважає в комунікативних ситуаціях виливу 

почуттів, світської бесіди і флірту; в інших ситуаціях варіативність стратегій 

увічливості за ситуативним критерієм нейтралізується, а проявляється в залежності 

від контексту: в моногендерному спілкуванні домінує негативна увічливість у 

ситуаціях дискусії і пліток, а в кросгендерному – позитивна; в ситуації розпоряджень 

і повчань в моногендерному спілкуванні домінує позитивна ввічливість, а в 

кроссгендерному – негативна. У цілому домінуючими є стратегії позитивної 

ввічливості, а серед них – стратегія стимулювання спільних інтересів; серед менш 

уживаних стратегій негативної увічливості найчастіше задіяні стратегії 

перепитування і ухильності. 

Таким чином, середній клас як модельний (і жінка як його типова представниця) 

має важливе значення для з'ясування проблеми гендерної та соціолінгвістики 

(уявлень про особливості мовлення представників протилежних статей одного 

соціального класу як представників різних культур), психолінгвістики (механізм 

утворення стереотипу в ментальності представників даної культури), культурології 

(взаємовплив існуючих у соціумі норм і цінностей і мовленнєвих творів). 
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Перспективою подальших розвідок вважаємо виокремлення модельного соціального 

класу для кожного періоду історії Великої Британії та порівняння специфіки 

мовлення його представників у діахронії. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ З РЕФЕРЕНТОМ 

ЕКОЛОГІЯ В АНГЛОМОВНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ КІНОДИСКУРСІ 

Морозова О. І., докт. філол. наук, Верменич Я. В. (Харків) 

У дослідженні розглядаються мультимодальні концептуальні метафори, 

референти яких належать до домену ЕКОЛОГІЯ. Концептуальна метафора – це 

розумовий механізм, що співвідносить дві концептуальні сутності: ту, що піддається 

осмисленню (концептуальний референт), і ту, що залучається до її пояснення 

(концептуальний корелят) [5, с. 1]. До недавнього часу у фокусі уваги дослідників 

перебували концептуальні метафори, складники яких об’єктивовано знаками однієї 

тієї самої семіотичної системи – природної мови, тобто мономодальні концептуальні 

метафори. Однак концептуальне перенесення може відбуватися й між ментальними 

сутностями, які втілено знаками, що належать до різних семіотичних систем, 

наприклад, мовної і візуальної. Концептуальну метафору, в якій референт та корелят 

втілено у різних модусах (тобто вони виражені знаками, що належать до різних 

семіотичних систем), називають мультимодальною [2]. За мету цього дослідження 

поставлено виявити типи мультимодальних метафор з референтом ЕКОЛОГІЯ в 
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англомовних документальних кінострічках з екологічної тематики, сукупність яких 

витлумачено як англомовний екологічний кінодискурс.  

Під час дослідження було виявлено два основні типи аналізованих 

концептуальних метафор: мультимодальна метафтонімія та мультимодальна 

метаметафора. 

Метафтонімія, в якій взаємодіють метафора та метонімія [3], є комплексним 

ментальним цілим, яке, за нашими даними, є основним типом реалізації 

мультимодальної метафори в екологічному кінодискурсі. Так, наприклад, 

зареєстрована в аналізованому кінодискурсі метафтонімія GLOBAL WARMING IS 

THE OCEAN поєднує концептуальну метонімію (словосполучення rising sea level, 

що номінує один із проявів глобального потепління) та концептуальну метафору 

(реалізується за допомогою візуального ряду, що насичує цільовий концепт 

GLOBAL WARMING такими додатковими концептуальними складовими, як 

‘бурхливий’, ‘могутній’, ‘руйнівний’).  

Мультимодальна метаметафора [1], на відміну від мультимодальної метафтонімії, 

пронизує значні проміжки тексту, висвітлюючи референт із різних боків. Наприклад, 

мультимодальна метаметафора MEGA-FIRE IS A NUCLEAR EXPLOSION актуалізує 

концепт MEGA-FIRE шляхом уподібнення мега-пожежі атомному вибуху. У першій 

метафорі, що входить до складу цієї метаметафори, сила мега-пожежі порівнюється 

із силою атомного вибуху. Друга складова метафора висвітлює наслідки такої 

пожежі. Окремі метафори-складники метаметафори, розробляють референтний 

концепт у той або інший спосіб: розширення, поєднання, перегляд [4, с. 53-55]. 

В англомовному екологічному кінодискурсі не було зареєстровано «простих» 

мультимодальних метафор, базованих на одній ментальній проекції властивостей 

корелята на референт. Кожен із виокремлених типів мультимодальної метафори – 

метафтонімія та метаметафора – може втілюватися в екологічному кінодискурсі у 

цілій низці варіантів. Візуальний та вербальний компоненти мультимодальних 
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метафор з концептуальним референтом ЕКОЛОГІЯ можуть перебувати у таких 

типах відносин: посилення, деталізація, зміна ракурсу концептуалізації.  
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КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗАСВОЄННЯ 

МОВИ ЯК НЕРІДНОЇ 

Мох Ю. А., канд. пед. наук, Радченко О. І. (Харків) 

Бажання зрозуміти загальні механізми та закономірності взаємодії та мислення 

завжди було актуальним у мовознавстві. За словами В. Гумбольдта одним з головних 

завдань лінгвістики є необхідність «исследовать функционирование языка в его 

широчайшем объеме – не просто в его отношении к речи и к ее непосредственному 

продукту, набору лексических элементов, но в его отношении к деятельности 

мышления и чувственного восприятия» В. Гумбольдт [1, с.75]. Сучасна лінгвістика 

активно займається дослідженнями, пов’язаними з моделюванням інтелектуальної 

діяльності людини. Мова розглядається як складова розуму, яка є передумовою 

розуміння сутності процесу засвоєння мовного знання. Взаємодія когнітивного та 

прагматичного підходів дозволяє аналізувати мову як засіб застосування певних 

типів поведінки і впливу на партнерів за комунікацією, а мовні явища – як засіб 

розумової діяльності. За таких умов людина розглядається не як накопичувач 
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мовного знання, а як активний суб’єкт пізнання, який є носієм певного 

індивідуального та соціального досвіду.  

Когнітивні процеси, утворюючи природну логіку, не є загальними для усіх людей. 

Ці процеси залежать від рідної мови, тому що мова формує сприйняття світу, формує 

ідеї людей, а не просто їх виражає. Однак на наш погляд не слід однозначно 

стверджувати, що накопичення знань відбувається тільки завдяки мові. Мовна 

здібність базується на когнітивних здібностях, які не є суто лінгвістичними, але 

стають передумовою для них у процесі засвоєння та переробки знань.  

Деякі дослідники вважають, що існують універсальні когнітивні стратегії, які не 

залежать від певної мови, та не універсальні когнітивні стратегії, якими людина 

користується під час інтерпретації тексту і сприйнятті дійсності. В залежності від 

концепції вроджених знань комунікативну компетенцію мовної особистості слід 

розглядати як частину універсального набору когнітивних стратегій, який може бути 

кінцевим під час певного моменту, але потенційно необмеженим. При цьому 

універсальний набір когнітивних стратегій виконує контролюючу функцію. Мовна 

здібність є одним з компонентів, які взаємодіють один з одним та складають складну 

систему – людський мозок. М. Хомський, у своїй теорії про мовну здібність, 

розглядає мовну здібність, як «… своего рода сложную и запутанную сеть, 

напоминающую коробку переключателей, каждый из которых может быть в одной 

из двух позиций. Пока все переключатели не поставить в определенную позицию, 

система не будет работать… Фиксированная сеть – это система принципов 

универсальной грамматики; переключатели – это параметры, значения которых 

закрепляются опытом… Овладение языком – это частично процесс установки 

переключателей тем или иным образом на основе представленных данных, процесс 

фиксации параметров» М. Хомський [2, с.171]. 

Виходячи з цього, можна говорити про системність та чітку структуру мовного 

знання, упорядковане засвоєння якого може стати запорукою успішного вивчення 

мови. Ми вважаємо, що в основі формування комунікативної компетенції лежить 
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здібність людини до спілкування та здобуте у процесі природної комунікації або 

спеціально організованої освіти вміння використовувати придбані знання і опит для 

реалізації комунікативних цілей у всіх видах мовної компетенції. 
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КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛІ СУБ’ЄКТА 

В КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ ДРУЖНЬОЇ БЕСІДИ 

Мусаєва Р. (Харків) 

Когнітивно-комунікативні характеристики вербальної взаємодії сьогодні 

перебувають у фокусі дослідницької уваги, а їхнє вивчення належить до актуальних 

мовознавчих проблем. 

Об’єктом нашого дослідження виступає комунікативна ситуація дружньої бесіди, 

яка формує дискурс дружби, є діалогічною за формою та володіє певною 

лінгвокультурною специфікою в англомовному соціумі. 

Використовуючи фрагменти ігрового кіно як матеріал дослідження, ми 

здійснюємо аналіз за еколінгвістичним принципом, тобто з’ясовуємо, яким чином 

актуалізовані ролі суб’єкта конструюють різновиди комунікативної ситуації 

дружньої бесіди. Відтак, роль суб’єкта набуває основної значущості, оскільки саме 

вона виступає конституювальним чинником комунікативної ситуації в цілому, та її 

можливих різновидів. 

Для встановлення співвідношення між певною вербальною одиницею 

(висловленням) і актуалізованою в ньому роллю суб’єкта необхідно визначити ті 

когнітивно-комунікативні чинники, які є визначальними для такої ролі. Це, зокрема, 
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стосується тих висловлень, котрі не містять експліцитного (номінативного) 

позначення ролі – її актуалізації номінацією friend (friendship). 

У нашому визначенні виходимо з того, що когнітивною основою ролей є 

стереотипи; розподіл стереотипів на стереотипи уявлення і стереотипи поведінки 

закорінений на усвідомленні того, що ці типи втілюють декларативне та 

процедуральне знання відповідно, тобто знання про щось і знання про як, стосовно 

нашого дослідження це знання про те, хто є друг і як він діє. 

У визначенні декларативного стереотипного знання про роль друга соціально-

психологічні та мовознавчі розвідки одностайні у наявності таких елементів знання: 

знайома особа; особа, з якою існують доволі тісні контакти; особа, пов’язана з 

іншою відносинами взаємної прихильності. Іншими елементами визнаються такі: 

особа, не пов’язана з іншою узами спорідненості/шлюбу/ інтимного зв’язку; або 

спільною професійною діяльністю, але ці елементи стереотипного знання є 

спірними. 

У нашому дослідженні ми спираємося на більш широке розуміння дружніх 

взаємин, що ґрунтується виключно на їх характері, утім і вузьке розуміння, згідно 

якого друг – це не родич, не колега по роботі, не залишаємо поза увагою. Зокрема, 

декларативне стереотипне знання в сукупності всіх його елементів, на наш погляд 

складає основу автономної ролі (ДРУГ), тоді як декларативне стереотипне знання, 

яке не охоплює останніх елементів, і відповідно, припускає можливість суміщення 

ролей друга та родича/колеги, формує підґрунтя гібридних ролей – ДРУГ-

БАТЬКО/МАТИ/ЧОЛОВІК та ДРУГ-КОЛЕГА. 

У визначенні процедурального знання спірних моментів не зафіксовано: як у 

соціально-психологічних, так і в лінгвістичних розвідках стверджується, що діяти як 

ДРУГ означає розуміти, поважати іншого, виявляти до нього/неї увагу, надавати 

допомогу, підтримку, зберігати рівність у стосунках та ін. Утім, дослідники водночас 

висловлюють думку, що не всі й не завжди дотримуються цього «кодексу дружби», 

який являє собою певний ідеал. 
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Із цього можна зробити два важливі висновки: (1) автономна/гібридні ролі є 

базовими й охоплюють низку кластерних ролей, останні визначаються тим, як діє 

суб’єкт (наприклад, допомагає – ДРУГ-ПОМІЧНИК); (2) по-друге, кластерні ролі не 

обов’язково збіжні зі стереотипними уявленнями про те, як діє друг, а отже 

розподіляються на стереотипні (ХТОСЬ є ДРУГ, ВІН/ВОНА ДІЄ як ДРУГ) та 

нестереотипні (ХТОСЬ є ДРУГ, ВІН/ВОНА ДІЄ не як ДРУГ). 

Таким чином, відповідність/невідповідність дій суб’єкта процедуральному 

стереотипному знанню про роль друга, обумовлює розподіл кластерних ролей на 

стереотипні та нестереотипні. Останні послабляють/руйнують зв'язок між базовою і 

кластерною роллю на основі відриву процедурального складника стереотипного 

знання від декларативного, що може призводити до тимчасового/ остаточного 

припинення дружніх взаємин. 

 

OBJECTIVE TEST ITEMS: TRUE/FALSE QUESTIONS 

I. Yu. Nabokova, D. O. Nabokova (Kharkiv) 

     Test items can be classified in a number of ways. According to the way they are scored, 

test items are subdivided into objective and subjective ones. Objective test items can be 

scored based solely on following an answer key. Scoring objective items requires no expert 

judgement, specialist knowledge, or ‘subjectivity’ on the part of the marker.       Objective 

items are usually short answer, closed response items, testing mostly recognition. They are 

flexible, i.e. they can be used to test global and detailed understanding of a text or focus on 

specific areas of language like grammar and vocabulary [1].  

     The most commonly used objective test items in English language testing are 

True/False (T/F), multiple choice (MCQ) and matching. True/False questions are second 

only to MCQs in frequency of use in professionally produced tests, with the common 

response categories being True/False, yes/no, correct/incorrect, right/wrong or 

fact/opinion. The main advantages of this type of objective test items are their versatility, 

scoring accuracy and economy, reliability, and amenability  to item analysis [2].  
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    The main disadvantage is that True/False items are perceived as easy by both teachers 

and students because of the guessing factor that is associated with them.  With only two 

possible answers, there is always the danger that ‘guessing’ may distort or inflate the final 

mark.  To overcome this disadvantage, it is recommended that teachers utilize a third 

response category called the ‘Not Given’ or the ‘Not Enough Information’ category.  By 

doing so, the guessing factor goes from 50% to a more acceptable 33.3 % [1, p.47].  Yet 

another way to alleviate this problem is by asking students to correct false statements or to 

find statements in the text that support either a true or a false response.  These two methods 

increase the diagnostic value of True/False questions.  A second disadvantage of 

True/False items is that in order for them to be reliable, you need to include a sufficient 

number of them in the test.    

     To write effective True/False questions the tester should follow the following strategies:  

• Write items that test meaning rather than trivial detail.  

• Questions should be written at a lower level of language difficulty than the text.    

• Consider the effects of background knowledge. Successful completion should 

depend on the students’ reading of the text, not on background knowledge.  

• Questions should appear in the same order as the answers appear in the text.  

• Reformulate principles or use examples, rather than use the same language as the 

text or reference materials, especially stereotyped phrases, to avoid encouraging 

reliance on rote memorization.  

• Avoid negatively worded statements in general and particularly double negatives. If 

the statement cannot be formulated positively, be sure to emphasize negative terms 

with underlining or bolding. 

• Avoid absoluteness clues.  Do not use specific determiners like all, none, always, 

never.   

• Focus each item on a single idea from the text [1, p. 47].  
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• Use somewhat more false than true statements because false statements discriminate 

better between high-ability and low-ability students. (Students tend to mark true 

more often than false when guessing blindly.) 

• Make true and false items of approximately equal average length throughout the test. 

• Randomize the sequence of true and false statements. 

• Make use of popular misconceptions or beliefs as false statements. 
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APPLYING SCHEMA THEORY WHEN STUDYING HUMOROUS TEXTS 

OF BIG FORMS 

Naidina Y. S. (Kharkiv) 

It can be assumed that the method of creating humorous effect in big texts differs from 

the way a similar effect is created in short verbal jokes. A number of studies are devoted to 

this difference, among them is General theory of verbal humor by V. Raskin and S. Attardo 

[2]. It is important to emphasize that a broad narrative context or narrative world is an 

important aspect in the creation of humour within the narrative. It can be argued that some 

narrative worlds (texts) are constructed in such a way that they create general impression 

of humour, thereby enhancing the humorous effect of the individual elements within this 

text. These narrative worlds can be called humorous worlds [5]. 

Since a humorous world is a construct, created with the purpose to produce a certain 

effect on the reader, its creation requires a special set of elements that should trigger this 

effect. Such elements within a humorous narrative manipulate general knowledge of the 

reader so that certain incongruences can be identified and thus a humorous effect can be 
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achieved. Agnes Marszalek believes that humorous narrative worlds are to a certain extent 

composed of disrupted humorous elements within the text. The researcher confirms her 

assumption through Schema theory which originates from psychology. This theory 

suggests the term “schema” (schemata) which was first described by F. Barlett as “an 

active organization of past reactions or experiences” [3, p. 201].  

The term “schema” was presented by D. Rumelhart and P. Carell when discussing the 

importance of having background knowledge to comprehend a text. Rumelhart defines 

schema as “a data structure for representing genetic concepts stored in memory” [6, p. 34]. 

The basic principle of the Schema Theory provides that a written text is not important in 

itself, but rather gives instructions to the reader as to how to obtain information from the 

text in order to understand its meaning applying knowledge acquired earlier. Such 

knowledge is called “background”, and structures of knowledge are called “schemata” [3, 

4, 6]. In accordance with Schema theory, understanding the text is an interconnected 

process between the reader’s background knowledge and the text itself. Effective 

understanding involves the ability to relate the text material and one’s own knowledge [4].  

Summing up, we can say that the nature of elements in humorous text is often different 

from their nature in non-humorous text. Most objects, situations, and characters presented 

in humorous texts often conflict with “schemata” in the reader’s mind. Humorous 

incongruity (after V. A. Samokhina [1]) that permeates humorous narrative worlds is a 

broader concept than simple semantic opposition in short verbal jokes. “Incongruity” in 

narrative context can often mean “abnormal” or even “destructive”. Humour becomes a 

“subjective moral violation” of what we consider true in the world [7, p. 167]. This 

phenomenon can be called a violation of schemata of typical phenomena and elements. 

However, it is still unclear to what extent incongruity should be resolved to achieve 

humorous effect, and how such humorous effect depends on a violation of the norm. These 

issues can form the background for our further research. 
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ВІДТВОРЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕРСОНАЖУ ЗАМІСТЬ 

ДИСКУРСИВНОЇ ЯК ХУДОЖНІЙ ПРИЙОМ (на матеріалі творів 

Дж. Селінджера) 

Нефьодова О. Д., канд. філол. наук (Харків) 

 Одним з основних надбань художнього стилю низки видатних американських 

письменників кінця 19-го – середини 20-го століть, зокрема, Дж. Селінджера, є 

особливий лаконізм при створенні образів персонажів, описів їхніх дій та 

відповідного художнього осередку. Такий лаконізм вважається наслідком 

журналістської практики багатьох з них, включаючи А. Бірса – майстра точної 

візуалізації (див. оповідання “Chicamauga”), Е. Гемінґвея, котрий активно 

використовував “телеграфний стиль” на ранньому етапі творчості (див. оповідання 

“Hills Like White Elephants”) разом з елементами спадку школи американського 

натуралізму. Зазначений лаконізм полягає в максимальній точності описів 

утворюваного світу мінімальною кількістю мовних засобів при одночасному 
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утриманні від читача значної частини інформації, котру має учасник ситуації, що 

описується. 

 З точки зору комунікативної лінгвістики, такий художній прийом полягає в 

тому, що автор замінює відтворення дискурсивної особистості персонажу 

відтворенням його мовної особистості в її найвужчому розумінні. 

 У первинному вузькому розумінні, мовна особистість визначається як “… 

особистість, відтворена в мові (текстах) та через мову, …реконструйована в своїх 

основних рисах на базі мовних засобів” [2, с. 38]. Проте, розвиток 

антропоцентричної лінгвістики, яка фокусується на дослідженні комунікативної 

поведінки людини як творця та учасника дискурсу, призвів до розширення 

семантики вихідного терміну “мовна особистість” (див. [1, с. 30-31]) та 

використання нових термінів, зокрема “дискурсивна особистість” (див. [3]). 

 Задля відтворення мовної особистості персонажу Дж. Селінджер презентує 

читачеві її мовлення у спектрі від довгого монологу від першої особи, котрий 

утворює повість “The Catcher In the Rye”, до поодиноких ремарок персонажів, як в 

оповіданні “Uncle Wiggly From Connecticut”. Щоб увести пряму мову до художнього 

тексту автор зазвичай обмежується використанням дієслова “to say” без 

прислівників, що могли б характеризувати манеру мовлення персонажу, 

утримуючись від використання можливих синонімів, або форматує пряму мову 

персонажів у вигляді діалогу взагалі без авторських слів. 

 Фокусуючись на відтворенні мовної особистості персонажу на відміну від 

дискурсивної, автор водночас досягає ефекту “відсторонення” і залучає читача до 

тексту. Для розуміння ситуації, що описується, читач вимушений ліквідувати 

лакуни, утворені автором, інтегруючи до наявного змісту елементи власного досвіду 

аналогічних ситуацій, організованого як сценарій або гештальт. Така активна 

позиція, створена для читача автором тексту, підтримує читацьку цікавість, сприяє 

ототожненню читача з персонажем та стимулює його емоційну реакцію. 
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ЕПТОЛОГІЯ, ЇЇ ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 

Оніщенко Н. А., канд. філол. наук (Харків) 

Активні дослідження багатослівних цитатних одиниць, що актуалізують у мовній 

свідомості постать автора, - епонімів – зумовлено тим, що вони зберігають та 

відтворюють інформацію про культуру певного народу, а також пояснюють 

особливості культурного та національного світобачення та комунікативних традицій. 

Термін «ептонім» введено в науковий обіг Л.П. Дядечко, яка пояснює його 

необхідність браком наявного термінологічного апарату для дослідження слів та 

виразів з «печаткою авторства», а також недостатніми дериваційними 

спроможностями традиційних термінів «крилаті слова» (Г. Бюхманн), крилаті 

вислови / вирази, крилаті одиниці (С.Г. Шулежкова), крилаті фрази (Я.А. Баран, 

О.Д. Райхштейн), фразеологічні цитати, літературні цитати (А.П. Коваль, 

В.В. Коптілов).  

Продуктивність запропонованої термінологічної моделі та її дериваційні потенції 

уможливлюють утворення термінологічного гнізда, необхідного для адекватного 

опису ептонімічного фонду мови: ептонімія – явище набуття словом або виразом 

усталеності із збереженням «печатки авторства» в семантичній структурі; 

ептонімічний – усталений, цитований; ептонімічність – наявність у слова або виразу 

здатності виступати крилатим; ептоніміка – сукупність ептонімів певної мови; 
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ептонімізація – процес перетворення слова або виразу у крилате; деептонімізація – 

процес втрати словом або виразом статусу крилатого та поступовий перехід до 

загальнофразеологічного фонду. Дисципліна, що вивчає ептоніми, отримала назву 

ептологія, а наука, що займається теорією та практикою складання ептонімічних 

словників, – ептографія [1, с. 140-141]. 

Об’єктом ептології у ширшому сенсі є власне крилаті вирази, цитати-

ремінісценції, прислів’я, байки, афоризми, максими, лозунги, кліше, штампи, 

канцеляризми, порівняння, кліше, сентенції, питання, жартівливі репліки порівняння 

та ідіоми [1; 2]. Інтегральними характеристиками цих одиниць, що об’єднують їх до 

класу ептонімів, є усталеність, відтворюваність як наслідок функціонування чинника 

прецедентності тексту-джерела; відомість тексту-джерела (навіть фіктивна); 

образність, експресивність, відносна лаконічність.  

Предметом ептології наразі може вважатися їх генетичні характеристики (напр. 

залежність від біблійного, міфологічного, народного, історичного, політичного або 

літературного походження), структурно-функціональні, інформаційні (гномічні або 

характеризуючі), динамічні (де- або реептонімізація) ознаки.  

Останніми роками вивчалися структурні, функціональні характеристики, 

дериваційні спроможності, жанрово-стилістичний потенціал, інтертекстуальні 

зв’язки ептонімів. Однак особливої актуальності набуває лінгвокультурологічний 

аспект, який висвітлює ептонім як об’єктиватор певних концептів, у тому числі 

концепту автора, та дозволяє визначити вплив концептосфери народу на ептонімічні 

характеристики. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ТЕКСТ” ТА “ДИСКУРС” 

Орешич Ю. С. (Харків) 

Дискурс є одним із основних понять сучасної прагматичної лінгвістики та 

лінгвістики тексту. На сьогодні термін «дискурс» не має однозначного тлумачення. 

Це пояснюється тим, що дискурс є предметом міждисциплінарних досліджень. Його 

вивчали з точки зору лінгвістики тексту, психолінгвістики, прагматики, 

літературознавства, соціолінгвістики та ін.  

Одним із перших поняття дискурсу сформулював Ю. Хабермас, який зауважив, 

що дискурс – це не просто вільна розмова або обговорення якої-небудь проблеми, 

коли потрібно думати тільки про цю проблему та незамислюватися про правила 

мовленнєвої комунікації. Під дискурсом дослідник розуміє аргументований діалог 

(полілог), в основу якого покладений неупереджений аналіз реальності [3]. 

У 70-х рр. терміни “дискурс” і “текст” ототожнювалися. Під впливом концепції Т. 

ван Дейка почали з’являтися тенденції до розмежування цих понять. Т. ван Дейк 

розглядає текст як абстрактну структуру, а дискурс як фактичний соціально 

відображений письмовий або усний текст. Отже, дискурс – це одиниця мовлення, 

фактичної мовленнєвої дії, в той час як текст – це абстрактна теоретична одиниця 

системи мови та формальних лінгвістичних знань [5, с. 194]. 

У лінгвістиці велика кількість дослідників в єдності з поняттям “дискурс” 

визначають поняття “текст”. В. Богданов висловив думку про те, що двома 

нерівнозначними сторонами дискурсу є мовлення та текст. Дискурс розуміється як 

все, що говориться та пишеться людиною, а, отже, терміни “мовлення” та “текст” є 

видовими відносно родового поняття “дискурс”, що їх об’єднує [1, с. 5]. 

Одне з численних визначень поняття “дискурс” у сучасній лінгвістиці включає в 

себе поєднання тексту з ситуативним контекстом, системою комунікативно-

прагматичних та когнітивних настанов автора, що реалізується у взаємодії з 

адресатом [4, c. 136]. 
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Заслуговує на увагу погляд І. С. Шевченко, яка розглядає дискурс як комплекс 

,,мисленнєво-комунікативної діяльності, що є сукупністю процесу й результату і 

включає як позалінгвальний, так і власне лінгвальний аспекти” [5, с. 17]. 

І. П. Сусов запропонував таке визначення: “Зв’язні послідовності мовленнєвих 

актів називають дискурсом. Висловлення (або послідовність висловлень), що 

передається від мовця слухачу, стає текстом, коли воно стає зафіксованим на письмі 

(або за допомогою звукозаписувального апарату). Таким чином, текст постає у 

вигляді “інформаційного сліду” дискурсу, що відбувся” [2, с. 40]. 

Отже, дискурс – це одне з найскладніших понять у лінгвістиці тексту. Кожен 

лінгвіст витлумачує його по-своєму, ураховуючи ті чи ті аспекти його природи.Текст 

та дискурс взаємозалежні. Будь-який дискурс водночас є і текстом, проте не кожний 

текст є дискурсом. Текст стає дискурсом за умови занурення його у соціальний 

контекст. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЛАТИНО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Оржицький І. О., канд. філол. наук (Харків) 

1. Одне з найцікавіших питань у вивченні латиноамериканських літератур – 

з’ясування рис латиноамериканського літературного образу світу та його відмін у 

різних країнах. Цієї проблематики торкалися Ф. Аїнса, А. Рама (Уругвай), 

А. Корнехо Полар (Перу), М. Лінгард (Швейцарія), В. Зємсков, А. Кофман (Росія).  

 2. Проте ще не завважено, що джерела такого ракурсу беруть початок у 

культурно-історичній школі, яка, за М. Гнатюком, дістала назву від І. Франка [1, 

с. 37], а її засновником у нас прийнято називати Іпполіта Тена [2, с. 275]. 

3. Тен наполягав на врахуванні раси, середовища й моменту в осмисленні історії 

мистецтва. Расові характеристики він брав як “вроджені та успадковані схильності 

людини, поєднані з особливостями темпераменту й тілобудови” [5, с. ХХІІІ].  

4. Підкреслюючи сталість у народах протягом епох “здатностей та інстинктів, які у 

самій крові”, Тен наголошував: “аби їх змінити, треба змінити кров, потрібні 

нашестя, тривале завоювання, а значить расові змішання або зміна довкілля, тобто 

переселення та вплив нового клімату, перетворення темпераменту й тілобудови” [4, 

с. 41]. У таких роздумах він уживає властиві тепер латиноамериканській 

гуманітаристиці геологічні метафори: землекопна машина, моральна геологія, 

первовічний шар, могутній пласт, первісний граніт [4, с. 34, 35, 40, 41, 45].  

5. Тен пояснював сумірність античного мистецтва пейзажем, що сформував зір 

митців: “Чимало умов ґрунту та клімату поєдналися, щоб це довершити” [8, с. 34]. Те 

саме про мистецтво Нідерландів: “ слід узяти до уваги ґрунт і небо” [7, с. 24]. 

Особливості мистецтва Італії виводилися з того, що цей край не зазнав сильної 

германізації, тобто з обставин етнокультурних [9, с. 25-27], а нарис про мистецтво 

Нідерландів починається з антропологічних особливостей населення [7, с. 3-5].  

6. З тих же позицій розглядалася жанрова специфіка: “Пастораль у дусі Теокріта 

була в еллінських країнах дійсністю, дзеркалом їх власного життя”, жанр, який “в 
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інших місцях був безглуздим і штучним” [8, с. 53]. Те саме й про фабульні деталі: “в 

англійських романах постійно снідають, і найтендітніші героїні споживають силу-

силенну тартинок із маслом, чашок чаю, шматків птиці та сендвічів. Цьому сприяє 

клімат; під північним туманом неможливо підтримувати сили, як селяни латинської 

раси, одною мискою супу чи шматком хліба, натертого часником [7, с. 5].  

7. Про інтелектуальну мову Тен завважив, що французькі запозичення з греки є 

громіздкими, а в Елладі мова філософів була фактично мовою селян [8, с. 99-103]. І 

самокритично щодо французів – про гумор (ідеться про Т. Карлейля): “Така 

схильність духа породжує гумор, слово неперекладне, в нас немає відповідного 

поняття. Гумор – це такий рід таланту, який може потішити  германців, північних 

жителів; він пасує до їхнього духа, наче пиво й горілка до їхніх палаців” [6, с. 238].  

8. Своєю чергою І. Франко наголосив: “Духовне життя народу в усіх його верствах 

– ось основа, на якій будується нова концепція історії літератури. Все, що впливає на 

зміну у формі або змісті духовного життя, має бути предметом пильної уваги 

історика літератури. … Не лише освіта, письменство й література, але й політичне та 

економічне життя повинні братися до уваги; історик літератури мусить бути 

істориком цивілізації свого народу” [3, с. 277-278]. 
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ФОНОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ ІМПЛІКАТІВ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

Р. М. РІЛЬКЕ 

Остапченко В. О. (Харків) 

Лінгвістичний аналіз поетичного тексту з позицій когнітивно-дискурсивної 

парадигми проводиться з опертям на поняття дискурсу. Під поетичним дискурсом 

розуміємо різновид художнього дискурсу, який становить мовленнєво-мисленнєвий 

простір, що створюється автором поетичного тексту та його читачем через 

посередництво цього тексту. Дискурсивний погляд на поезію передбачає аналіз 

текстових концептів, які актуалізуються на основі поетичних тестів та відображають 

світогляд автора, філософські й естетичні принципи його творчості взагалі та 

смислові акценти конкретного тексту зокрема. Термін Ш. Баллі «актуалізація» [1, с. 

87] розуміється як активація смислу в свідомості читача на основі значень мовних 

одиниць, які формують у дискурсі певні смисли. 

Для поетичного дискурсу Р.М. Рільке характерні концепти DING, LEERE, 

EINSAMKEIT, DUNKELHEIT, LICHT, GOTT, LIEBE, NATUR, GEMÜHT, STILLE, MUSIK, BEZUG. 

Вони демонструють два типи актуалізації: 1) за наявності експліцитної вербалізації, 

за допомогою відповідних лексем – експліцитна актуалізація, 2) за відсутності 

експліцитної вербалізації – імпліцитна. У першому випадку текстовий концепт є 

експлікатом, у другому – імплікатом. Під імплікатом у поетичному дискурсі 

розуміємо концепт, який прихований у тексті та актуалізується на основі мовних 

індикаторів (фонологічних, лексичних, морфологічних і синтаксичних) та 

дискурсивного контексту. Фонологічні індикатори становлять елементи звукового 

символізму, звукосемантики, звукопису, фонетичної інструментовки або евфонії – 

застосування фонетичних прийомів з метою створення семантичного ефекту та 
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підсилення естетичної виразності. Для індикації імплікатів Р. М. Рільке застосовує 

не тільки конвенційні звукоповтори, до яких належать різні типи рими [3, с. 12], але 

й оказіональні, тобто такі різновиди звукопису, як асонанс (повтор голосних), 

алітерацію (повтор приголосних), слогоповтори (еквіфонічні – паралельні, та 

метафонічні – дзеркальні) та внутрішню риму. Повторювані звуки не є 

орнаментальними, вони наділені функцією вираження смислу, допомагають читачеві 

створювати у свідомості певні звукообрази, які пов’язані з тим чи іншим текстовим 

концептом. О. М. Брик [2] поділяє звукоповтори за такими критеріями: (1) за 

кількістю повторюваних звуків – двозвучні, трьохзвучні, багатозвучні; (2) за 

кількістю самих повторів – прості й багаторазові; (3) за розстановкою звуків 

всередині повторюваної групи у кожному новому повторі – AB, BA, ABC, ACB, 

BAC, BCA; (4) за положенням повторів у межах ритмічних одиниць – скреп, 

кінцівка, стик, коло. У дискурсі Р. М. Рільке частотні двозвучні та багаторазові 

повтори. Типи за положенням (4) не є характерними для Р.М. Рільке, спостерігаємо 

безсистемне положення повторюваних елементів, проте частотні анафоричні 

звукоповтори у суміжних словах, що закорінено у традиційних для німецької поезії 

парних сполученнях: Staub und Stadt, Tag und Traum, Mit Mythe, Mai und Meer, ganz 

ohne Lärm und Laut, Flur und Flut, von Markt und Messe, Wehmut und Wonne. 

Звуковий символізм полягає у тому, що повтору підлягають саме ті звуки, які наявні 

у слові, що є ім’ям концепту: so lind, / daß mit des Liedes Silberzwirne / er seiner 

Liebsten Herz umspinnt (LIEBE). Звуковий повтор часто виступає у комплексі із 

синтаксичним: Der Wald ist wild, die Welt ist weit, або лексичним: Und er kommt die 

Allee allein / Leise, leise ins Dorf hinein. Найбільшу частотність у повторах 

демонструють приголосні L, M, W, голосні A, E та дифтонг EI. Серед текстових 

концептів на ґрунті фонологічних індикаторів найчастіше актуалізуються концепти 

LEERE, LIEBE, STILLE, MUSIK, LICHT. 
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ВІДМІННОСТІ ТРАКУВАННЯ РЕФЕРЕНЦІЇ В РАМКАХ СТАТИЧНОГО 

ТА ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДІВ 

Панченко І. М. (Харків) 

Референція як відношення мовного знака до об’єктів реальної чи уявної 

позамовної дійсності є одним із центральних понять сучасної прагмалінгвістики. 

Лінгвістичні дослідження референції спираються на результати наукового пошуку 

логіки та філософської семантики (Дж.С. Мілль, Ґ. Фреґе, Б. Рассел, Р. Карнап), де 

вона розглядалася як статичний феномен. У динамічній інтерпретації (П.Ф. Стросон, 

Дж. Р. Сьорль, К. С. Доннелан, Л. Лінский, С. Кріпке) референція становить 

співвіднесеність із індивідуальними об’єктами й ситуаціями, що варіюють у 

кожному окремому референційному акті.  

Порівнюючи трактування сутності референції в рамках статичної та динамічної 

моделі, можна виділити низку відмінностей. Статична теорія референції спрямована 

на однозначне виділення об’єкта з множини інших об’єктів і, відповідно, на 

однозначну (істинну) інтерпретацію знака. Референція в динамічній інтерпретації 

передбачає співвіднесеність з індивідуальними об’єктами й ситуаціями, що 

варіюють в кожному окремому референційному акті.  

У межах статичної моделі прийнято вважати, що здатність до референції 

визначається смислом мовної одиниці, який є конвенційно закріпленим. 

Прихильники динамічного підходу натомість відводили вирішальну роль саме 
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прагматичним факторам конкретного референціального акту: характеристикам 

комунікантів та комунікативної ситуації, а також характеру взаємовідносин між 

ними, інтенції мовця, контексту. 

Згідно з лінгвопрагматичною концепцією, на відміну від логічної, мовні одиниці 

не можуть здійснювати референцію самі по собі, а лише слугують засобом для 

користувача мови для того, щоб звернути увагу адресата на певний об’єкт дійсності 

з метою предикації певної якості цього об’єкта [2].  

Наступна відмінність статичного розуміння референції від динамічного полягає в 

тому, що з точки зору прагмалінгвістики не лише імена та іменні групи, але й 

предикати наділені референціальною властивістю. Тобто в прагматиці аналіз 

референції відбувається не на рівні позаконтекстного слова чи речення, а на рівні 

висловлення чи тексту. 

Відмінним є також характер співвідношення знака з референтом. Для логіки та 

філософії – це репрезентація, а для динамічної концепції відносини знака з 

референтом мають характер відображення. Сприймаючи знак, ми не просто 

«бачимо» світ, що відображується, а, бачачи його по-різному, конструюємо нову 

реальність [1, с. 19].  

Отже, референція як статичний феномен – це відношення між лінгвістичним 

виразом та його референтом, тоді як динамічна інтерпретація передбачає 

тристоронній процес з такими перемінними: користувач мови – лінгвістичні одиниці 

– об’єкти дійсності. 
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АСПЕКТИ МОВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Пасинок В. Г., докт. філол. наук (Харків) 

Мова – це вираження духу народу, стиль життя суспільства. Шарль Баллі зазначав, 

що піклування про чистоту мови має, перш за все, сполучатися з інстинктом 

національного самозбереження, а вимоги до стилю в усній та письмовій мові 

породжені соціальним інстинктом. Екологічний підхід у науці передбачає свідомі дії 

людини, спрямовані на збереження культурного та біологічного різноманіття. 

Звернення до цієї проблеми є актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Об’єктом уваги лінгвістичної екології є еколінгвістичні прийоми комунікації, 

оскільки від умов та поведінки комунікантів залежить чистота мовленнєвого 

простору. Намагаючись сприяти мирному співіснуванню людей у різних соціальних 

групах суспільства, лінгвоекологія досліджує екологічний стан національної мови та 

роль мови як інструменту підтримки спільності, що функціонує в конкретних 

ситуаціях спілкування. Комунікативний компонент культури мовлення спирається 

на комунікативну стилістику, яка рекомендує найбільш доречний та відповідний 

сфері й умовам мовних засобів цілям спілкування складає основу наукової 

проблематики культури мовлення – дисципліни, що узагальнює досягнення й 

висновки історії літературної мови, граматики, стилістики, лінгвопрагматики, 

лінгвокультурології, соціолінгвістики та психолінгвістики.  

Незважаючи на те, що сучасні лінгвоекологічні дослідження характеризуються 

широким обсягом цілей та тематик, таких як дисфункція мови і мовленнєвої 

поведінки, корекція мовленнєвої поведінки, сленгування мови, вживання 

інвективної, ненормативної лексики тощо, маловивченою залишається проблема 

впливу лінгвоекологічної культури на аспекти мовленнєвої поведінки 

(інтерлінгвальний, інтралінгвальний і транслінгвальний). 

Інтерлінгвальний аспект лінгвоекології передбачає запобігання проникнення 

негативного узусу в мовну систему, попередження регресу мови у плані збіднення 

виражальних ресурсів, нівелювання функціонально-стилістичних та аксіологічних 
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опозицій, кваліфікацію і класифікацію мовленнєвих і стилістичних помилок, 

просвітницьку роботу щодо дбайливого ставлення як до рідної, так і до іноземної 

мови. Цей аспект пов'язаний з полімовленням як із сферою середовища окремих 

етичних мов та з проблемою зникнення мов, а тому й із зміною лінгвістичної 

різноманітності на землі.  

У межах інтралінгвального аспекту увага лінгвістів фокусується на риториці, що 

включає дослідження порушень правильності, ясності, логічності, виразності та 

інших властивостей мови. 

Уплив лінгвоекологічної культури на транслінгвальний аспект мовленнєвої 

поведінки пов'язаний з використанням реалій однієї мови у контексті інших мов. На 

думку, Ш. Баллі, при міжмовних обмінах треба уникати механічного перекладу під 

впливом тенденції до найменшої витрати сил, чи педантичного прагнення точності. 

Запозичення і калькування є символами і показниками культурних обмінів між 

народами, свідоцтвом впливу, який одні культури здійснюють на інші. 

Зусилля лінгвістів мають бути направлені на послаблення і зняття негативних 

тенденцій у вживанні мови. У зв’язку з цим, великого значення набуває робота 

викладача іноземної мови над попередженням порушення комунікативних 

властивостей мови.  

 

СЕМАНТИЧНІ І ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИТУАЦІЇ 

АВТОРИТАРНОГО ДОМІНУВАННЯ У СПІЛКУВАННІ 

МІЖ БРАТАМИ І СЕСТРАМИ 

Пахаренко А. В. (Харків) 

Авторитарне спілкування дитини, так само як і дорослого комуніканта, 

відбувається за рахунок реалізації нею комунікативних авторитарних стратегій. 

Тому вважаємо актуальним більш детально розглянути останні, серед яких, за 

класифікацією П.Г. Крючкової [2], виокремлюють стратегію авторитарного 

домінування. 
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 Як і інші види, авторитарне домінування передбачає ситуацію з негативним 

вимірюванням нерівності та нерівноправності. У родинному дискурсі 

асиметричність стосунків братів та сестер найчастіше зумовлена впливом 

«етнокультурних уявлень про місце та роль кожного з дітей у родині»[1, с. 164], 

віковим і гендерним чинниками. Сімейний статус старших дітей вищий і дозволяє 

направляти молодших у необхідному комунікативному напрямку. 

Об’єктом дослідження вбачаємо тактики реалізації окресленої стратегії: 

а) акцентування важливості адресанта. За мету є демонстрація досвіду старшого 

з дітей, бажання визнання молодшою дитиною високого статусу брата чи сестри, а 

також керування їх діями та вчинками. Марк інструктує свого брата перед тим, як 

перейти до навчання палінню: Mark eyed him like a drill sergeant while picking a 

cigarette from his shirt pocket. He held it with his index finger, and tried to be casual 

about it.‘You know the rules,’ he said looking down at Ricky. …Ricky rolled his eyes and 

said ‘Yeah, if I tell anyone, you’ll beat me up.’ ‘That’s right.’ 

Ricky folded his arms. ‘And I can smoke only one a day.’‘That’s right. If I catch you 

smoking more than that, then you’re in trouble. And if I find out you’re drinking or 

messing with drugs, then…’‘I know, I know. You’ll beat me up again.’‘Right’ [3, p. 2-3]. На 

синтаксичному рівні маркерами зосередження на важливості адресанта є вживання 

речень реальної умови (Conditional I), простих речень та повторів із забарвленням 

схвалення ‘That’s right’. Лексично успішності тактики сприяють інтенсифікатори 

значення ‘too young; more mature; it’s always true’. 

б) повчання – застосовується як «м´яке» переконання адресата прийняти точку 

зору адресанта, відкоригувати його мовленнєву чи фізичну поведінку. Характерними 

на рівні синтаксису є емоційно забарвлені твердження; заміна граматично невірних 

конструкцій на правильні; залучення директивів з/без вживання особового 

займенника ‘You’ перед ними.  

в) позитивного патронування – реалізується старшим із дітей, який приміряє на 

себе комунікативну роль «Мати/Батько» в ситуації спілкування; направлена на 
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моральну підтримку молодшого сіблінга та завдання правильного вектора його 

діяльності. Характерними рисами виявлено вживання адресантом інклюзивного 

займенника ‘We’ замість ‘You/I’, лексичних маркерів вираження згоди з адресатом 

‘OK, then; that’s right; I know; well’. Типовим є вживання модальних дієслів can, 

could для прогнозування потенційно можливих дій мовців; надання у окремому 

реченні додаткової аргументації або уточнення стосовно попередньо викладеної 

думки. 

Таким чином, старший з дітей у сім’ї реалізує у своєму мовленні стратегію 

авторитарного домінування по відношенню до молодших брата чи сестри, 

реалізуючи її тактиками акцентування власної важливості, повчання та позитивного 

патронування. Обрання такого стилю мовленнєвої поведінки зумовлено більш 

високим статусом старшої дитини у сім’ї, яка, експлікуючи свою домінантність на 

вербальному рівні, має за мету переконати, навчити, направити молодшого сіблінга 

та змусити його визнати авторитет старшого.  

Перспективним вважаємо вивчення особливостей втілення стратегії 

авторитарного домінування за допомогою невербальних компонентів комунікації.  
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МЕТАФОРИЧНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МЕМОРІАЛЬНИХ КОНЦЕПТІВ 

Пилипенко Р. Є., доктор філол. наук (Київ) 

Метафоричні репрезентації меморіальних концептів є інструментом розуміння 

складних соціокультурних контекстів. До меморіальних концептів належать 

номінації історичного досвіду людини та історичних подій, політичних і моральних 

цінностей, колективних архетипів. Меморіальні концепти посідають важливе місце в 

сучасній політичній, економічній, релігійній, художній літературі. Одним із 

центральних меморіальних концептів є концепт ПАМ’ЯТЬ, який має великий 

когнітивний потенціал утворення нових метафоричних одиниць. 

Поширення вживання меморіальних концептів у сучасній німецькій мові 

пояснюється історико-психологічними, культурно-суспільними та інформаційно-

технологічними причинами вторинної номінації в меморіальному дискурсі ФРН у 

зв’язку з осмисленням гуманітарних катастроф XX століття. Активний розвиток 

меморіального дискурсу дає змогу висновувати певну “меморіалізацію” людського 

досвіду в громадських дискурсах ФРН. Метафоричний спосіб залучення мовців до 

концептуального світу меморіальних значень сприяє як поглибленню розуміння цих 

реалій, так і фокусуванню уваги мовців на нових властивостях історичних та 

суспільно-політичних явищ. Метафоричні репрезентації в сучасній німецькій мові 

даються взнаки насамперед у громадськополітичних текстах. Жанри, у яких наявні 

метафоричні репрезентації концепту ПАМ’ЯТЬ (МРКП), мають широкий діапазон: 

виступи політичних діячів та істориків на теми осмислення негативного досвіду 

Німеччини, аналітичні праці про пам'ять як культурний феномен, інтерв’ю 

іміджмейкерів, менеджерів у галузі PR, рекламістів тощо. У громадсько-політичному 

дискурсі МРКП використовують для переносного вживання слів, висловів, ідей, 

концептів чи смислових фрагментів з метою посилення здатності людини зберігати 

та актуалізувати інформацію про події зовнішнього світу, використовуючи її в 

аспекті концептуалізації та інтерпретації ментального досвіду. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ 

СИНЕРГЕТИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

Пихтовникова Л. С., докт. филол. наук (Харьков) 

Необходимость и сущность приложения синергетики к лингвистике 

дискутируется уже не менее двух десятилетий. Крайние взгляды на этот вопрос, 

дискуссии о принятии / непринятии лингвосинергетики свидетельствуют о наличии 

в ней глубокого содержания. Синергетика – это наука о самоорганизации сложных 

объектов. В лингвистике самоорганизуется, например, структура речевого 

произведения, его стиль, средства передачи смысла и т. д. Только с позиций 

синергетики до конца проясняются сами ПРОЦЕССЫ возникновения структур, 

стиля, смысла, новой информации. Переход от изучения готовых результатов 

(текстов, устройства языка) к изучению процессов имеет синергетическую природу.  

Возникновение и развитие каждого лингвистического объекта и явления имеет 

цель, а также противоречия между целью и ограничениями в ее достижении. 

Компромисс противоречий вырабатывается эвристически, за счет усвоенной 

адресантом языковой компетенции. Эвристический потенциал синергетики, т. е. 

способность методом проб и ошибок находить наилучший путь к цели – это каждый 

раз новый поиск с использованием своего и коллективного опыта. В реальной 

ситуации именно таким образом и создаются речевые произведения, новые стили, 

новые слои лексики и т. п. Исследование последних более эффективно при 

использовании синергетических понятий и инструментов.  

Главное достоинство синергетической парадигмы в лингвистике, как и в других 

науках, заключается в ее эвристичности. Степень эвристичности любой науки 

состоит в ее способности выдвигать гипотезы при неполном знании природы 

исследуемого объекта, находить аналогии и создавать на этой основе ряд моделей 

объекта. Как правило, границы применения таких моделей не известны (аналогия, 

неполная индукция – ориентиры не совсем надежные). Мера эвристичности 

проявляется и в способности определенной науки находить эти границы. Проблема 
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границ применимости теорий актуальна для любой науки. Важность определения 

границ применимости парадигм в лингвистике неоспорима.  

В современных лингвистических публикациях нередко встречаются рассуждения 

о синергетических процессах в языке и речи, описания их противоречивости, 

несомненно ведущей к саморазвитию языка и речевых произведений. Описание 

противоречий подготавливает основу для подлинно синергетических исследований. 

В этих же работах предпринимаются попытки использования отдельных понятий 

научной синергетики, однако инструментарий употребляется не полно, не системно, 

т. е. не становится рабочим. Работы по лингвосинергетике вырождаются в общие 

слова, если не использованы базовые понятия и синергетический инструментарий.  

Понимание загадки самоорганизации затрудняют наши антропоцентрические 

представления. Нам трудно представить себе «цель» самоорганизующегося объекта 

без участия человека или признать элемент самоорганизации в ярко выраженных 

авторских произведениях, а также понять, что с синергетической точки зрения 

творчество автора связано не с произволом в выражении своих идей, а с творческим 

преодолением конфликта между его интенциями и ограничениями жанра, между 

аттракторами и репеллерами возникающей системы. Таким образом, человек в 

самоорганизующейся системе – лишь одна ее составляющая, но наделенная 

способностью распознавать параметры порядка, воздействовать на них и тем самым 

играть роль мощного катализатора процессов.  

Когда мы изучаем возникающее из противоречий новое лингвистическое явление, 

объект, то в их объяснении неизбежен комплекс понятий синергетики. Этот 

комплекс использует прежние научные представления о явлении или объекте, но по-

новому их группирует и переименовывает в соответствии с процессом 

самоорганизации. Интегрирующая роль синергетики состоит в этом новом взгляде 

на прежние представления и их новую, иногда неожиданную роль в 

самоорганизации. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ МОВНОЇ ГРИ  

В РІЗНИХ НАУКОВИХ ЖАНРАХ 

Полоцька О. О., канд. філол. наук, Пєшкова О. Г. (Харків) 

Існує декілька підходів до класифікації наукових жанрів. Вони можуть 

класифікуватися за рівнем їхньої діалогічності, при цьому найбільш діалогічними 

вважаються статті типу «обговорення за круглим столом», а найменш діалогічним – 

дисертації та підручники. За частотністю використання жанри можуть поділятися на 

провідні, периферійні та маргінальні. Провідні жанри посідають основне місце в 

дискурсі за своїм значенням та частотністю використання. До них відносяться статті, 

анотації, монографії, дисертації, тези доповідей, тощо. До периферійних жанрів 

відносяться електронні групові дискусії, науково-технічна реклама та науково-

популярна література. До маргінальних жанрів відносяться нові жанри, які є 

притаманними лише певним науковим спільнотам, як наприклад, розповсюджуваний 

автореферат дисертації, яким послуговуються наукові спільноти лише в певних 

країнах [1, с. 146]. 

Іншим підходом до класифікації наукових жанрів є їхній поділ за локалізацією в 

дискурсі. Вони поділяються на: 

1) власне наукові, центральні для наукового дискурсу, такі, що функціонують 

лише в сфері науки (дисертації, статті, монографії); 

2) суміжні, такі, що виходять за межі суто наукової комунікації, перетинаються із 

жанрами та дискурсами інших сфер життя [1, с. 147] (науково-популярні статті, 

підручники, науково-технічна реклама). 

Припускаємо, мовна гра виникає саме на перетині наукового дискурсу з іншими 

видами дискурсів. В основі такого перетину, як і в основі мовної гри, лежить 

порушення існуючого складу та правил побудування та функціонування текстів 

цього дискурсу. Таким чином, суміжні жанри – науково-популярні статті, книги, 

лекції, блоги вчених – будуть мати в собі більш частотну реалізацію прийомів 

мовної гри. Такий перетин наукового дискурсу з іншими дискурсами та жанрами, 
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який на практиці може реалізовуватися через, наприклад, жарт чи каламбур, має на 

меті спрощення сприйняття наукової інформації та, з іншого боку, привертання 

уваги читача / слухача до певних найбільш ключових питань статті / лекції. 

В той же час, подібний перетин наукового дискурсу з іншими жанрами може 

реалізовуватися і в наукових текстах, що вважаються власне науковими. Це можна 

чітко прослідити на прикладі аналізу такого розділу дисертаційних досліджень та 

статей, як Аcknowledgements – висловлення вдячності автором. Цей розділ є 

невід’ємним компонентом наукового дискурсу: у випадку дисертацій зазвичай є 

невеликим текстом на початку тексту дисертації та у випадку статей подається на 

кінці. Засоби вираження вдячності є доволі різноманітними, та за стилем 

висловлення розділ «acknowledgements» може суттєво відрізнятися від решти тексту 

дисертації. Мовна гра в даних текстах реалізується за рахунок жартів та іронічних 

висловлювань, об’єктами яких можуть бути: 1) сам дисертант, його звички та стиль 

життя під час роботи над дисертацією; 2) науковий керівник (керівники); 3) члени 

родини та друзі; 4) колеги, консультанти, персонал наукових інститутів, дослідних 

організацій, волонтери, які брали участь у проведенні дослідження. Таким чином, 

припускаємо, що такі прийоми мовної гри представляють перетин наукового 

дискурсу із різними типами побутового дискурсу. 
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АРГУМЕНТАТИВНО-СУГГЕСТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ 

Поникарёва А. Ю. (Харьков) 

В рамках когнитивно-дискурсивного подхода публичное выступление 

политического лидера трактуется как прототипический жанр политического 

дискурса, глобальной коммуникативной целью субъектов которого есть борьба за 

власть, осуществляемая с помощью речевого воздействия на объекты воздействия – 

аудиторию. 

Основными способами речевого воздействия являются рациональная 

аргументация, основанная на доказательствах, способствующих обоснованию или 

опровержению той или иной точки зрения, и суггестия, основанная на 

подсознательном внушении той или иной точки зрения. 

Результаты исследования аргументативных и суггестивных способов речевого 

воздействия в публичных выступлениях англоязычных политических лидеров 

позволяют заключить, что разные структурно-семантические типы синтаксических 

структур обладают разным потенциалом речевого воздействия, ориентированным на 

убеждение или внушение.  

Результаты структурно-семантического анализа связей между клаузами сложных 

предложений позволили выделить четыре структурно-семантических типа 

синтаксических связей: структурно-смысловое инкорпорирование, смысловое 

инкорпорирование, цепочное инкорпорирование и цепочное присоединение [1]. 

Результаты анализа коммуникативного потенциала сложного синтаксиса 

анализируемых публичных выступлений англоязычных политических лидеров в 

терминах когнитивных операций управления вниманием показывают, что 

структурно-семантический тип синтаксической связи определяет линейность / 

нелинейность схемы распределения внимания.  
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При структурно-смысловом инкорпорировании / цепочном инкорпорировании / 

цепочном присоединении сочинения действует линейная схема смены фона и 

фигуры, поскольку фон закреплен за клаузой, следующей первой в 

синтагматической цепочке, а фигура – за последующей клаузой, содержащей более 

позднюю информацию. 

При смысловом инкорпорировании / цепочном присоединении подчинения имеет 

место нелинейная схема фона и фигуры. Фон закреплен за придаточной клаузой, 

независимо от ее места в синтагматической цепочке, а фигура – за главной клаузой.  

Нелинейные паттерны синтаксического аранжирования предикаций сложного 

предложения, наделяющие его рационально-логическим потенциалом 

доказательства на основе отношений каузации, квалифицируются как единицы 

аргументации – аргументемы.  

Линейные паттерны синтаксического аранжирования предикаций сложного 

предложения, наделяющие его потенциалом внушения за счет ритмизации речи и 

автоматизации ее восприятия, квалифицируются как единицы суггестии – 

суггестемы.  

Аргументативные паттерны нарушают автоматизированность восприятия, 

сосредоточивая внимание аудитории на каузальных зависимостях пропозиций 

объединяемых в предложения предикаций. 

Суггестивные паттерны обеспечивают линейную схему смены фона и фигуры. 

Линейная схема способствует ритмизации речи и автоматизирует восприятие 

аудитории.  

Количественное преобладание суггестивных паттернов в анализируемых 

публичных выступлениях свидетельствует о том, что англоязычные политические 

лидеры ориентированы на суггестивные способы речевого воздействия. 
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VERBAL AND PHOTOGRAPHIC PLANES INTERACTION 

IN NEWSPAPER ARTICLES 

Pshenychnykh A. M., PhD (Kharkiv) 

The study is a part of the transnational research project “Crisis, conflict and critical 

diplomacy: EU perceptions in Ukraine and Israel/Palestine (C3EU)” supported by Jean 

Monnet Programme of the European Commission. This satellite project looks into 

Ukraine’s perceptions of Self and the Other (the EU, Russia) as presented in media 

discourse – the social and political newspapers published in January-June 2016. The 

analyzed perceptions are construed through verbal and photographic semiotic planes 

interaction. 

The most common interaction type is low resonance: photograph content does not 

agree with the thematic frame of an article. A representative example is a black-and-white 

documentary portrait representing an author of an article (typically, it is neutral, objective, 

styleless, confronting a scene in a direct way and framing subjects in medium close ups) or 

an interviewee (candid photographs introducing a photographer’s vantage point, capturing 

subjects by noddy shots and the indirect camera approach). Obviously, making oneself 

visible constitutes a top priority in the Information Age, and newspapers are no exception. 

Another group of subjects in newspaper portraits – celebrities – could hardly exist without 
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the camera, as “the phenomenon of a celebrity is, to a large extent, a product of 

photography” [1, p. 7].  

 Abstract photographs usually have a low resonance with verbal texts as well. Yet 

such images carry numerous implications triggered by their pictorial style which “lays 

claim to intention, subjective expression, spiritual uplift, and aesthetic effect” [ibid., p. 12]. 

Photographic art is less typical of political and social newspapers. It means working with 

characteristics specific to the medium in order to articulate popular values and generate 

additional shades of meaning. Conversely, content and official culture are a main priority 

for documentary photographs. 

 The database contains photographs bearing connotations which contradict the overall 

mood created in a verbal text. This type of interaction is best exemplified by “beautiful” 

landscape photography: peaceful nature shots with positive connotations stand in stark 

contrast to dramatic scenarios described in verbal texts. 

 High resonance is achieved by zooming out onto a general theme or zooming in onto 

a detail or a subtopic of a verbal text. A close interaction, an integration of both semiotic 

planes may result in creating an intersemiotic metaphtonymy. For instance, the image of 

the European Union being figuratively A CONTAINER FILLED WITH LIQUID TO THE 

BRIMS is construed by photographs showing refugees who fill the frame or a vessel, 

standing for the EU, up to the limit, and a verbal text contributes to this image creation: In 

their joint statement the EU leaders confirmed their intentions to stop uncontrolled flows 

of migrants. In many other cases, symbolic presence of an actor in the frame increases 

resonance. For example, the EU becomes visible by the inclusion of its symbol in a 

photograph or capturing objects (like roads, doors, tubes) symbolizing the communication 

of the EU with other actors.  

 To sum up, the research shows that the main types of verbal and visual planes 

interaction in political and social newspapers are resonance, contradiction, generating 

intersemiotic metaphtonymy and a symbolic presence of an actor for being visually visible. 

Finally, it is important to point out that the outlined interaction types often work in 
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combination, and there are less common, yet equally significant, ways of visual and verbal 

interplay to be further discussed. 
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СТАТУС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ 

ПРОСТОРІ 

Рапава Р. Б., Савченко Н. Н., канд. філол. наук (Харків) 

Новий світовий лінгвістичний порядок сьогодні визначає англійська мова, яка за 

останні кілька десятиліть значно поширилася в світі і фактично стала глобальною. 

Це викликало значні трансформації в мовних та освітніх політиках більшості країн 

світу в сторону впровадження англійської в освітніх системах та суспільствах 

загалом [4, c. 2]. 

Сучасний комунікативний простір, під яким розуміється сукупність зв’язків між 

окремими людьми, соціумами, країнами, державами, континентами, 

характеризується глобалізацією, що починається із світової економіки і 

завершується сферою культури [3, c. 32]. 

Англійську мову вже без сумніву визнано глобальною мовою, що не має собі 

рівних серед інших мов, які використовуються для міжкультурної комунікації. На 

хвилі глобалізації та розвитку сучасних технологій англійська підкорила світ так, як 

це не вдавалося жодній мові в історії людства. Вона є рідною для 400 мільйонів 

людей та має особливий статус у більше, ніж 70 країнах. Вільно розмовляють 

англійською як другою від 300 до 500 млн. осіб. 750 мільйонів вивчають англійську 

як іноземну. Фахівці стверджують, що загалом до англомовного світу належить 

близько 1,5 мільярда осіб [2, c. 43]. 
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Знання англійської мови надає можливість розширити ділові, наукові, особисті 

контакти, вийти на якісно новий рівень комунікації. Пріоритетне вивчення певної 

англійської мови може бути зумовлене: 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) [5, c. 9]. 

Англійська почала утверджуватись як засіб спілкування у тих галузях, що швидко 

розвивалися та поступово визначали характер побутового та професійного життя 

наступних епох. Протягом другої половини ХІХ століття розвиток нових засобів 

зв’язку, насамперед телефонних і телеграфних систем, привів до забезпечення майже 

миттєвої комунікації між людьми [5, c. 21]. Розпочатий ще у ХІХ столітті процес 

зближення народів в епоху глобалізації був прискорений вибуховим зростанням 

комунікаційних та інформаційних мереж і привів майже до «анігіляції простору». 

Дослідники доводять [1, c. 43], що 80 % інформації зберігається у світовій мережі 

саме цією мовою, а її обсяги подвоюються кожні 18 місяців. 

Таким чином, сучасна комунікативно-мовна свідомість є результатом мовно-

комунікативної культури, яку формують мови, що використовуються тим або іншим 

людським суспільством у різних сферах спілкування. Можливість вільного 

переміщення людей і капіталів, ідей зумовлює для людини необхідність володіння 

як мінімум двома мовами: рідною та однією із світових, переважно англійською. 

Англійська, як мова міжнаціонального спілкування, посідає домінувальну позицію і 

вивчається в усіх країнах світу. 
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КАРНАВАЛ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ИГРЫ 

Самохина В. А., докт. филол. наук, проф. (Харьков) 

Концепция игры и карнавала – в тесной связанности. М. М. Бахтин определял 

природу игры как карнавальную природу. Известно, что все карнавальные игры 

были выродившимися языческими ритуалами (от ритуального смеха до всякого 

ряжения в маски, в том числе и демонские вождения «бесовской кобылки», игры «в 

медведя и козу» и т.д. (М. Т. Рюмина). 

Игра, как и карнавал, – понятие отчасти историко-культурное, отчасти 

эстетическое, идеологическое (А. Голозубов). Карнавал – это пародийный праздник, 

шутовской фестиваль, контекст смеховой культуры, создание эмоционального мира 

игры. 

В карнавале торжествует снятие ограничений и оппозиций (Голозубов, с. 141). 

Это игра со смыслом, это амбивалентность, двусмысленность, неоднозначность, 

включенные в семиотический дискурс, невозможный без кросс-темпорального и 

кросс-культурного контекста (T. Coletti). Основа карнавала – игра, карнавальная 

культура, прежде всего, – коллективное понятие; по своей природе она является ярко 

выраженным социокультурным явлением, выполняющим коммуникативную 

функцию. Через призму карнавальной культуры человек получает ту или иную 

информацию в виде игровой функции. Карнавал ставит игру, шутовство выше 

серьезности. 

Карнавальная модель мира – это особое мироощущение, ее карнавальные 

смеховые варианты развиваются диалектически – от «классических» средневековых 
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праздничных карнавальных шествий, масленичных, пасхальных и прочих 

праздников – до современных эстрадных представлений, стендап-комедий, 

юмористических ток-шоу, кухонных посиделок с анекдотами и песнями, интернет-

«скоморошеств», блогов-стёбов, организованных на начале смеха, «мира 

наизнанку», где действительность дана в обратном, смеховом порядке и 

противопоставлена серьезной норме. Поэтому современный карнавал перестал быть 

временным. Это – постоянный процесс игры карнавальных элементов в культуре, 

искусстве и человеческой природе. 

М. М. Бахтин выделяет так называемый «карнавализированный диалог», который 

интерпретируется как «двухголосовое слово» и «мир как спектакль», т.е. игра. 

Основным ядром карнавальной культуры является единство искусства и самой 

жизни. В сущности, это – сама жизнь, считает ученый, но оформленная особым, 

игровым (выделено мной – В. С.) образом. Карнавальные игры гротескно 

демонстрируют радостную беспечность бытия и свободу духа – в противовес 

тяготам повседневной жизни и заботам серьезности. В карнавальном мире гротеск 

гиперболически выражает игру совмещений несовместимого. Это – некий «урод», 

который представляет образ в комическом виде, даже тогда, когда пугает и страшит 

(например, так называемые cruel, или sick шутки, популярные в США: - Hey, Mom, 

why does Dad always lose his head? – Shut up, and sharpen the axe).  

Карнавальность – игра с аудиторией, выражающаяся в эмоциональном единстве и 

общности исполнителей и аудитории – игрового диалога, в котором смех выступает 

как элемент игрового отношения к окружающему миру, к человеку, к языку.  

Человек – не только Homo Festivus и Homo Fantasia, но и Homo-Ludens  

(Н. В. Крылова). Карнавальный язык – это, прежде всего, вербальная игра слов 

(каламбуры, двусмысленности, тонкая ирония). В карнавале и карнавальных играх 

зарождаются различные смеховые формы. В исторической перспективе 

карнавальный диалог как способ бытия людей постоянно меняется, наполняется 

новым содержанием и новыми формами, о которых уже писал М. М. Бахтин. Одна 
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из форм карнавала – письменная – его художественная переработка и интерпретация 

в авторском контексте смеховой культуры, где автор использует «механизм 

карнавальности»: карнавальные темы, сюжеты, образы, индивидуальный 

комический стиль. И – это, к примеру, способность к шутовству великих писателей и 

ученых, у которых карнавальность может рассматриваться как отдельный 

творческий метод автора, как определенное видение действительности. 

Общие черты игры и карнавала состоят в следующем: 

1. Эмоциональная, экспрессивная деятельность, процесс, в котором человек 

переживает удовольствие, подвигает на творческое самовыражение, приносит 

чувство радости. Игровая ситуация имеет место действия и продолжительность 

(игровое пространство и время), внутренний порядок, ассоциируется с шуткой, 

смехом, амбивалентностью, позволяет предаваться ребячеству. 

2. Игра и карнавал социально значимы, их объединяет мотивационная 

деятельность, включающая фантазию, выдумки, воображение, обман, различные 

несоответствия, в том числе, и языковые. Т.е. это процесс наибольшего проявления 

активности. В контакт вступают различные люди разного возраста, которые смотрят 

на мир глазами Другого (М. М. Бахтин). 

3. Игра и карнавал – глубоко диалогичны, они привносят нечто новое в мир 

каждого участника, имеют национальный характер, единое коммуникативно-

культурное пространство. Самая распространенная форма – шутка как единица 

вербально-рефлексивного уровня, в основе которой – игровой элемент комического. 

  

ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

ІСПАНО-АМЕРИКАНСЬКОГО ФАНТАСТИЧНОГО ОПОВІДАННЯ 

Світлична М. О. (Харків) 

Фантастична література іспаномовної Америки бере витоки з часів завоювання 

американського континенту іспанськими конкістадорами. Європейці, як могли, 

пояснювали незрозумілі явища природи та культури, описували, часто із 
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викривленням та перебільшенням, не бачених до того тварин та рослин, порівнюючи 

їх із міфічними створіннями давньогрецької міфології. Такі описання можна знайти, 

наприклад, в щоденниках Христофора Колумба, який сплутав морську корову із 

сиреною. Потім до таких розповідей приєднались і місцеві індіанські легенди із 

своїми міфічними створіннями та вірою в магічні сили [2, c. 7].  

Пізніше, коли почали формуватися національні літератури іспаномовної Америки, 

багато авторів звертались до цих матеріалів. У XVIII–XIX століттях в Латинській 

Америці співіснували легенди традиційні, які передавались усно з покоління в 

покоління, та легенди літературні, засновані на сюжеті, опрацьованому 

письменником [2, c. 9].  

Безліч таких легенд автори знали змалку, бо виросли в напівфантастичному 

середовищі. Наприкінці XIX століття Рубен Даріо, нікарагуанський поет і 

письменник, сказав: «Я народився в країні, де, як і по всій Латинській Америці, 

практикувалось чаклунство, а відьмаки спілкувались із невидимим. Те містичне, що 

було тут від початку, нікуди не поділось із приходом іспанців. Скоріше навпаки, в 

Колонії воно посилилось ще більше з появою християнства, віри в потойбічні сили, 

демонів та навроки» [1, c. 248]. 

У другій половині XIX століття, в період романтизму, в літературі превалювали 

мотиви потойбічного світу. Наприклад, в фантастичному оповіданні еквадорського 

письменника Хуана Монтальво «Гаспар Блондін», головний герой повертається з 

того світу після повішання. Часто в таких оповіданнях фігурує диявол або злий дух 

[2, c. 11].  

Наприкінці XIX століття в іспаноамериканську літературу приходить натуралізм. 

Під впливом ідей позитивізму, автори натуралісти пишуть оповідання, де головний 

персонаж – це вчений, який стикається із загадковим фантастичним явищем, яке 

автор пояснює з наукової точки зору [2, c. 12].  

Нарешті, в 1906 році виходить збірка фантастичних оповідань аргентинського 

письменника Леопольдо Лугонеса «Дивні сили». Саме вона вважається першим 
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зразком структурно однорідного циклу фантастичних оповідань іспанською мовою, 

а Лугонес – засновником жанру фантастичного оповідання в іспаноамериканській 

літературі. Для збірки характерні естетика модернізму, тяжіння до окультизму та 

теофілософії, екзотичність, елементи позитивізму та романтизму [2, c. 10] . 
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NEW APPROACHES TO REVITALIZING FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

IN AMERICAN UNIVERSITIES 

Dr. Alexander Tarnawsky Selimov (University of Delaware, USA) 

Across the United States we are witnessing an unprecedented movement away from the 

commitment of offering a variety of language programs to prepare our students for 

professions in an increasingly globalized world. A number of institutions of higher 

educations have been reducing, cutting and in some cases outright eliminating foreign 

language programs. In spite of growing need for specialists with second language skills in 

various fields, some Universities and Colleges with budgetary constrains choose to cut 

language education programs and redirect funds to other programatic needs. The alleged 

argument in favor of language program cuts is the steady reduction in enrollment in the 

past few years. This report offers a possible solution to the current crisis, by proposing an 

organic approach to language, literature and culture learning, and the need to reconsider 

some of the current SLA methodologies and practices in institutions of higher education. 

First of all, let’s say that while it is true that there is a significant drop in enrollments in 

some of the traditionally popular language programs across the nation, curiously enough 

this reduction is contrasted by a spike in interest in some other, non-canonical, and less 

taught languages. Such is the case of Korean language, which has been steadily picking up 
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motivated students and achieving a very much substantial increase of 44% over five years 

period. Those who would rush to dismiss this evidence as temporary fashion, contributed 

to the effect of the “Korean Wave” brought about by the sudden interest in South Korean 

pop music (the popular “Gangnam Style” song) should take a close look at the seminal 

book on the role of motivation in second language acquisition, produced by Gardner and 

Lambert in 1972.  

In their Attitudes and Motivation in Second language Learning, the authors identified 

and distinguished between integrative and instrumental motivation and their role in the 

second-language acquisition process. Integrative motivation, being directly linked to a 

personal psychological involvement with the foreign culture and people increases 

substantially student’s chances of success in achieving fluency and enables them to 

outperform those students who pursue language studies for purely utilitarian motives. 

Students with instrumental motivation are more likely to abandon language studies in times 

of crisis or if they perceive that they are not likely to achieve fluency or even 

communicative competence by completing their language program of choice, be that their 

minor or major. The problem is that many foreign language minors and a substancial 

number of majors not only fail to achieve fluency, but which is more concerning aren’t 

able to pass standardized tests that would grant them the ability to functionally use the 

language in their professional fields. The situation gets even worse in cases where 

language majors graduating from SLA pedagogy programs fail to pass the Oral Proficiency 

test at the Advanced Low level required for teaching certification in most states, and thus 

are not eligible for employment opportunities in the public education sector. The problem 

is complex, because even though the motivation is a fundamental component in the 

equation, curricular changes need to be made, and teaching methodologies need to be 

updated.  

The guidelines provided by the American Council for the Teaching of Foreign 

Languages, although far from being perfect as duly noted in recent scholarly literature, 

provide an important overview of functional use of language in real life contexts. If we 
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consider the description of Advanced level skills, it becomes pretty clear that the issue of 

fluency requires not only the ability to use paragraph level speech, narrate and describe in 

all major tenses, compare and speculate in concrete and in abstract terms, but also the 

ability to handle unexpected complications, and find solutions in simulated and real life 

environments. 

I propose to use the combination of the Oral Proficiency Interview model and Problem 

Based Learning format to engage students in productive language learning and critical 

thinking processes. This will this result in a higher level student engagement and will allow 

instructors focus simultaneously on active acquisition of second language communicative 

skills, as well as on literary or cultural contents. 

 

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЕ СОЧЕТАНИЕ BEON/WESAN + ПРИЧАСТИЕ С 

ОКОНЧАНИЕМ -ENDE – ПРООБРАЗ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ВИДА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Сердюк В. Н., канд. філол. наук (Харьков) 

Данное исследование посвящено диахроническому изучению форм длительного 

вида в английском языке. Материал анализа – переводы Евангелия: 

древнеанглийский язык (англо-саксонский перевод, 995г.); среднеанглийский язык 

(Уиклиф, 1389г.); ранненовоанглийский язык (Тиндейл, 1526 г.). 

Основной точкой зрения относительно происхождения длительных форм 

английского глагола является утверждение о том, что они произошли от 

древнеанглийских сочетаний beon/wesan + причастие с окончанием -ende [1, с. 56; 2, 

с. 84; 4, с. 62]. Э. К. Трауготт считает, что древнеанглийское сочетание глагола 

бытия с причастием на -ende, котороепреобразовалось в -ing, является основой 

современной длительной формы, поскольку оно не было многозначным, являясь 

фонологически устойчивым [5, с. 31]. 

В древнеанглийском переводе Евангелия форма на -ende непосредственно после 

глагола beon/wesan встречается 17 раз, а всего в сочетаниях с глаголом beon/wesan с 



 68 

учетом дистантного расположения – 64 раза. Это говорит о том, что длительная 

форма – результат идиоматизации древнеанглийского сочетания beon/wesan + 

причастие с окончанием –ende [3, с. 55]. 

Несмотря на то, что формы на -ende в сочетании с beon/wesan согласовались с 

подлежащим, а также управляли дополнением, они описывали как динамические, 

так и статические ситуации: Ðawæssehælendutadrifendesumedefolseocnysse (Luke 

11:14. Anglo-Saxon, 995); eall werod Þæs folces  wæs  utegebiddende  on  Þære  

offrungatiman(Luke 1:10. Anglo-Saxon, 995). Совместная встречаемость сочетаний 

beon/wesan + причастие на -ende и простых форм глагола также свидетельствует о 

том, что значение длительности не было дифференцирующим признаком данного 

сочетания, как и значение ограниченной длительности. Форма на -ende могла 

означать как временное, так и постоянное свойствосубъекта: AndÞætfolcwæs  

zachariamgeanbidiende  (Luke 1:21. Anglo-Saxon, 995). 

Анализ древнеанглийских, среднеанглийских и ранненовоанглийских текстов 

показывает, что все формы на -ende последовательно сменились на формы с -ynge/  

-inge: Twabeoðætcwyrnegrinende (Matthew24:41. Anglo-Saxon, 995); 

Twowymmenshulenbegryndynge (Matthew24:41. Wycliffe, 1389); Two shalbe gryndynge 

at the myll ...(Matthew24:41. Tyndale, 1526). В начале ранненовоанглийского периода 

произошли резкие перемены в употреблении сочетания be + причастие на -ing. Если 

в переводе Уиклифа находим 31 такое сочетание, то в тех же предложениях в 

переводе Тиндейла – лишь одно, представленное выше. Это является 

доказательством того, сочетание глагола be + причастие на -ing перестало быть 

свободным от контекста, оно в подавляющем большинстве случаев не выражало 

значения неограниченной длительности: hewascryinge, andbetynge (Mark5:5. Wycliffe, 

1389). Таким образом, сочетания beon/wesan с причастием на -ende можно 

анализировать как древнеанглийский прообраз современных длительных форм. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТАКТИК У СИТУАЦІЯХ ДИДАКТИЧНОГО ВПЛИВУ 

ПРИ ВИКОНАННІ КОМУНІКАНТАМИ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ 

Скриннік Ю. С. (Харків) 

Дидактичний вплив розуміємо як комплекс цілеспрямованих та усвідомлених дій, 

зумовлених певною адресантно-адресатною нерівністю, комунікативною метою якої 

є корекція поведінки адресата згідно з бажаннями адресанта, та яка включає 

вербальні та невербальні компоненти комунікації [1, c. 148]. Залежно від глобальної 

спрямованості на кооперацію чи конфлікт, комунікативна ситуація дидактичного 

впливу реалізується в різних мовленнєвих стратегіях, що зумовлює актуальність 

дослідження, – виявлення засобів забезпечення ефективності спілкування мовців у 

кооперативно чи конфліктно спрямованій соціально-комунікативній ситуації 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya
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дидактичного впливу. Об’єктом є ситуації дидактичного впливу, у яких 

комунікантами реалізуються ієрархічні соціальні ролі; предметом – особливості 

комунікативної поведінки мовців у кооперативно чи конфліктно спрямованій 

ситуації дидактичного впливу. Мета дослідження полягає у встановленні 

особливостей комунікативних тактик, які застосовуються у ході реалізації 

дидактичного впливу на адресата за кооперативного або конфліктного спрямування 

розмови. 

Імплементація стратегії повчання вимагає наявності двох або більшої кількості 

комунікантів. Для набуття певної соціальної ролі необхідна доповнююча її роль, яка 

слугує «фоном» або «протилежністю» ролі, яка набувається [3, с. 2-3], наприклад, 

для виконання соціальної ролі вчителя необхідна доповнююча її роль учня, що 

виконується іншим комунікантом. Втілення соціальних ролей характеризується 

певним лінгвістичним вибором [3, с. 1], що є відповідним для виконання такої ролі.  

За умови глобальної орієнтації на кооперацію спостерігається мітигація 

авторитарності. Однією з тактик пом’якшення авторитарності є зниження 

категоричності висловлювань, спрямоване на збереження обличчя опонента, 

зменшувально-пестливих слів та лексичних обмежувачів. Тактика мітигації 

авторитарності також реалізується тактикою скорочення розриву між статусами 

через створення ефекту комічного: «So, you want to start grilling me now or should we 

wait till after dinner?» «I thought I’d let you at least enjoy the bread basket first» [1]. До 

тактик пом’якшення авторитарності належить раціоналізація, спрямована на 

обґрунтування власної точки зору та зменшення тиску, яка реалізується у прийомі 

відсторонення, що проявляється в акцентуванні уваги на тому, що розмова ведеться 

тільки задля встановлення розуміння речей «I’m just trying to understand» [1]. 

За умови глобальної орієнтації на конфлікт комунікант з вищою соціальною 

роллю підкреслюватиме нерівність за допомогою тактик: 1) залякування «I can get 

another girl to take your job in five minutes – one who really wants it» [1];  

2) висміювання «Wake up, six! [1]» (говорячи про шостий розмір асистентки, що не 
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підходить для робітника модного журналу); 3) дражніння «Do you want me to say, 

“Poor you. Miranda’s picking on you. Poor you. Poor Andy”? [1]», що втілюються для 

створення позитивної самореференції через протиставляння себе та адресата; 4) «гри 

на підвищення / пониження» ролі та статусу адресата [2, с. 126]. Амбівалентність у 

висловленнях «you only deign to work» та «she doesn’t kiss you on the forehead and give 

you a gold star on your homework» [1] є прикладом такої «гри», що у дидактичному 

руслі має на меті спонукання адресата до дій.  

Таким чином, тактики дидактичного впливу залежать від глобальної орієнтації 

комунікації на кооперацію чи конфлікт. За умови глобальної конфліктної орієнтації 

при бажанні реалізувати дидактичний вплив на опонента, комунікант втілюватиме 

тактики, що підвищуватимуть його власний комунікативний статус та 

авторитарність; за умов кооперативної орієнтації тактики будуть спрямовані на 

мітигацію авторитарності. При виконанні комунікантами асиметричних соціальних 

ролей, комунікант з вищою роллю та статусом повчає комуніканта з нижчими 

ролями та статусом, що є інстинктивною передачею знань та досвіду молодшому 

поколінню від старшого, де також діє ієрархізація статусів та ролей. Перспективою 

подальших досліджень вважаємо вивчення тактик у ситуаціях дидактичного впливу 

при виконанні комунікантами однакових соціальних ролей.  
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2010. – 241 p. 
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Джерела ілюстративного матеріалу 

1. The Devil Wears Prada [Електронний ресурс]. – Screenplay by Peter Hedges. – Режим 

доступу: http://www.dailyscript.com/scripts/devil_wears_prada.pdf 

 

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Скрипнік І. Ю., канд. філол. наук, Шамаєва Ю. Ю., канд. філол. наук (Харків) 

У 1990 році П. Селоуей та Д. Мейер запровадили термін «емоційний інтелект» і з 

тих пір дослідження цього феномену цілком виправдано приваблює багатьох 

дослідників, адже він дає можливість оцінити наскільки успішно людина може 

адаптуватися у різних видах соціальної активності через її здатність емоційно 

взаємодіяти із іншими. Ці ж дослідники надали і його визначення, розуміючи під 

емоційним інтелектом «комплекс індивідуальних здатностей чи рис, котрі 

відповідають за те, наскільки вплив емоційних явищ виявиться конструктивним чи 

деструктивним для поведінки людини» [2, с. 137]. Здатність сприймати, розуміти та 

інтерпретувати чужі емоції, виражати, контролювати та регулювати власні становить 

унікальну сутність кожної особистості, адже «люди різняться один від одного не 

тільки за тим, які в них емоційні явища і як вони проходять, але й за тим, як вони 

вміють обходитися із ними» [1, с. 136].  

На сучасному етапі дослідники ще ведуть дискусії щодо складових емоційного 

інтелекту. Серед його компонентів виділяють такі: 1) самосвідомість, до якої 

входить і емоційне усвідомлення самого себе, і адекватна самооцінка, і впевненість у 

собі; 2) соціальне усвідомлення, під яким розуміється емпатія – здатність емоційно 

відгукуватися на переживання іншої людини; 3) самокерування, тобто самоконтроль, 

адаптивність, ініціатива, орієнтація на певні досягнення; 4) соціальні навички, до 

яких належать лідерство, вміння працювати у команді, врегулювання конфліктів, 

створення зв’язків між людьми [1, с. 139]. Втім більшість дослідників погоджуються, 

що володіння власними емоціями та створення сприятливої емоційної атмосфери у 
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взаємовідносинах із іншими є ключовими у понятті емоційного інтелекту. Саме ці 

аспекти, в свою чергу, є необхідними для успішної самореалізації особистості в 

сучасному світі.  

Точкою перетину емоційного інтелекту із навчанням іноземній мові є спільність 

таких компонентів, як мотивація, самоконтроль та самоаналіз, емпатія, адаптація, які 

є ключовими також і задля формування іншомовної комунікативної компетенції 

студента. Тож цілком можливо говорити про формування такої компетенції шляхом 

розвитку емоційного інтелекту у процесі навчання іноземній мові. До того ж 

становлення емоційного інтелекту не обмежується віковими чинниками – на відміну 

від IQ, його можна розвивати в будь-якому віці [3, с. 93].  

Безумовно процес розвитку емоційного інтелекту має торкатися всіх етапів 

навчального процесу, включаючи і поведінку викладача, і його взаємодію із 

студентами. Втім найбільший інтерес становить саме відбір навчального матеріалу, 

використовуючи який можна забезпечити реалізацію основних складових 

емоційного інтелекту. З цієї точки зору перспективним видається вивчення 

фразеологічних одиниць, якісне оволодіння якими допоможе студентам підняти 

власну самооцінку, наблизив їх мовлення до рівня носія мови; оптимізує їх 

мотиваційну сферу, адже досягнення певних результатів стимулює подальший 

інтерес до навчання і оволодіння мовою; сприяє розвитку соціальних навичок – 

вмінню адекватно моделювати власну реакцію на почуте у діалогу, виразити думку 

або продемонструвати свій емоційний стан, виказавши доречну вербалізовану згоду, 

схвалення, захоплення тощо.  

 

Література 
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Розвиток емоційного інтелекту студентів молодших курсів засобами дисципліни 
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«Англійська мова за професійним спрямуванням» / Т. В. Шиян // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-

Могилянська академія"]. Сер. : Педагогіка. – 2012. – Т. 199, Вип. 187. – С. 92-95. 

 

НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИМІРІ 

Солощук Л. В. (Харків) 

У сучасному світі, завдяки глобальному охопленню суспільства 

комунікативними процесами різних рівнів у всіх галузях життєдіяльності людини, 

актуальності набуває дослідження принципів забезпечення екологічності 

спілкування, адже гармонійність спілкування повинна стати метою у глобальному 

сенсі. Комунікація повинна відповідати моральним та етичним нормам суспільства, а 

комуніканти повинні в ідеалі представляти собою потенціально кооперативно-

конформний тип [2] дискурсивної особистості [3]. Сучасна еколінгвістика, вивчаючи 

соціальні проблеми мови та культури, дає можливість систематизувати різноманітні 

комунікативні коди, встановити  закономірності їхнього функціонування для 

забезпечення дотримання екологічної стратегії комунікації, що веде до збереження 

фізичного та емоційного здоров’я людини [1]. 

Об’єктом цього дослідження є невербальні компоненти комунікації (а саме – 

кінесичні, проксемічні та просодичні) у сучасному англомовному діалогічному 

мовленні, які використовуються для забезпечення гармонійного спілкування мовців, 

предметом – особливості їх використання у комунікативному процесі для 

забезпечення гармонійності спілкування. Мета полягає у встановленні потенціалу  

невербальних компонентів для реалізації екологічної стратегії комунікації.  

Одне зі стереотипних уявлень щодо функціональності невербальних 

компонентів комунікації полягає у тому, що вони вважаються засобами 

інтенсифікації / експресивізації значення вербально репрезентованих інтенцій.   Але 

невербальні компоненти комунікації можуть бути використані і з  метою мітигації, 

тобто пом’якшення, послаблення вербально репрезентованих інтенцій з ціллю  
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запобігання прямому тиску на співрозмовника,  для ухилення від прямої відповіді на 

запитання та зменшення відповідальності мовця за зміст виголошуваного 

твердження, для послаблення іллокутивної сили відповідного мовленнєвого акту. 

Тобто визначальною прагматичною характеристикою висловлень, що містять 

мітигативні засоби комуникації, є настанова на кооперативне спілкування, що 

детермінується генеральною фатичною інтенцією, яка спрямована на збереження 

комунікативного контакту. Комунікативне пом’якшення є детермінованим 

максимами ввічливості [4]. Невербальні компоненти здатні забезпечувати 

некатегоричність, емоційну стриманість, зняття контрадикторності спілкування, що 

відповідає канонам екологічного спілкування. Невербальні засоби мітигації зазвичай 

(to say shyly, to shrug, to look away тощо) комбінуються з вербальними, які 

репрезентуються такими лексичними маркерами, як sort of, kind of, somewhat, 

somehow, модальними дієсловами та словами could, might, maybe, probably, possible, 

конструкціями типу I’m not sure, I’m afraid, I mean, I guess, вигуками uh, em  тощо, з 

ціллю зменшити комунікативні риски.   

Перспективним вважаємо дослідження функціонування невербальних 

компонентів комунікації у різних типах дискурсу для забезпечення гармонійного 

спілкування у межах еколінгвістичної парадигми. 
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языковые средства его реализации / С. С. Тахтарова // Вестник ВолГУ. Серия 2, 

Языкознание. – 2009. –  № 1. – С. 166-169. 

 

LERNERAKTIVIERUNG ALS EINES DER WICHTIGSTEN PRINZIPIEN DES 

MODERNEN DAF-UNTERRICHTS 

Sotnykova S. I., Ph.D. (Charkiw) 

Der moderne DaF-Unterricht wird durch viele wichtige Prinzipien gekennzeichnet, zu 

denen u.a. Autonomieförderung, Handlungsorientierung, Interaktionsorientierung, 

Interkulturalität, Kompetenzorientierung, Lerneraktivierung, Lernerorientierung und 

Mehrsprachigkeitsorientierung gehören.  

Ein kommunikativer und handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht orientiert sich 

vor allem am Lernenden als Individuum, an seinen Interessen und Neigungen. Die 

Aufgabe des Lehrenden besteht im Wesentlichen darin, Unterrichtsszenarien zu gestalten, 

in denen Lerner aktiv sind, ihren eigenen Lernprozess gestalten und Lernstrategien 

anwenden, um so zu individuellen Lösungen zu gelangen. Die zu entwickelnde 

Lernerautonomie ist nicht nur für die Arbeit im Unterricht wichtig, sondern auch für 

lebenslanges Lernen.  

Unter dem Begriff „Lerneraktivierung“ wird der aktive Spracherwerb verstanden, der 

sich stark von der direktionalen Sprachvermittlung unterscheidet [2, S. 6]. Er besteht darin, 

dass sich Lernende aktiv mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen und sich aktiv am 

Unterrichtsgeschehen beteiligen, indem sie unter Anderem sprachliche Erscheinungen 

untersuchen, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten selbst entdecken und häufig 

organisatorische und lernsteuernde Aufgaben übernehmen. Eines der Merkmale dieses 

Prinzips ist auch motorische Aktivität der Lerner, wo verschiedene Sinne einbezogen 

werden. Es sei betont, dass für die adäquate Realisierung dieses Prinzips auch die 

Berücksichtigung weiterer didaktischer Prinzipien notwendig ist. 

Für die Umsetzung der Lerneraktivierung ist unter Anderem auch die Vielfalt der 

Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit) und der Arbeitsmethoden notwendig, 
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d.h. dass der Lernprozess in wechselnden Sozialformen und mit dem Einsatz von 

unterschiedlichen Methoden verlaufen muss. Eine breite Methodenpalette des Lehrers ist 

die Voraussetzung für einen abwechslungsreichen, interessanten und aktivierenden 

Unterricht. 

Die wichtigste Folge der Umsetzung dieses Prinzips ist die veränderte Rolle der 

Lehrenden: Im Unterricht werden Lehrende von der Rolle des reinen Wissensvermittlers 

entlastet, der Schwerpunkt liegt in der Unterstützung, Beratung und Begleitung des 

autonomen Lernens. Dem Lehrenden wird die Rolle des Beraters, des Helfers zugeteilt, der 

gemeinsam mit den Lernern eine methodische Vorgehensweise auswählt, während sich die 

direktionale Sprachvermittlung durch die „Besserwisser“-Position der lehrerden Person 

gekennzeichnet wird. 

Im Vortrag werden methodische Verfahren präsentiert, die eine Grundlage für einen 

lernerorientierten Unterricht bilden und dabei auf die Entwicklung von verschiedenen 

Kompetenzen ausgerichtet sind. Dazu gehören u.a. die so genannte SOS-Methode 

(Sammeln – Ordnen – Systematisieren) bei der Grammatikvermittlung, Freiarbeit, 

Projektarbeit, Sprachlernspiele, Rollenspiele, Planspiele [1], Inszenierungen, Web-Quests, 

Stationenlernen u a.m. 
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ПОРІВНЯННЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ В АНГЛОМОВНІЙ НОВЕЛІ 

Сухова А. В. (Харків) 

Серед стилістичних засобів, які сприяють виразності англомовної новели, помітне 

місце посідає порівняння, що є ефективним засобом створення образів та 

підвищення експресивності художнього тексту. 

Услід за О. Н. Мороховським, під порівнянням розуміємо стилістичний прийом, 

який полягає в частковому уподібненні двох об’єктів дійсності, які відносяться до 

різних класів. Предмети, які порівнюються, не є повністю ідентичними, а лише 

чимось нагадують один одного. Констатація їх часткової тотожності дає поштовх до 

сприйняття предмета по-новому [1, с. 183]. 

Для нашого аналізу важливим є розрізнення логічного та художнього порівняння, 

оскільки саме останнє є тим стилістично маркованим засобом, який має великий 

прагматичний потенціал. Проаналізуємо ці типи порівняння на прикладі двох речень 

із новели “An Outpost of Progress” Дж. Конрада: 

1. Kayerts and Carlier walked arm in arm drawing close to one another as children do 

in the dark; and they had the same, not altogether unpleasant, sense of danger which one 

half suspects to be imaginary. 

2. Soon short appeals would rattle out here and there, then all mingle together, 

increase, become vigorous and sustained, would spread out over the forest, roll through 

the night, unbroken and ceaseless, near and far, as if the whole land had been one 

immense drum booming out steadily an appeal to heaven. 

Перший приклад містить порівняння as children do in the dark, яке відноситься до 

типу логічних. У цьому реченні як суб’єкт (Kayerts and Carlier), так і об’єкт 

(children) порівняння є представниками одного класу людей, які мають багато 

спільних рис, хоча за допомогою порівняння безпосередньо наголошується на 

конкретному емоційному стані – відчутті небезпеки, що є спільним для суб’єкта і 

об’єкта порівняльного звороту. Автор описує страх перед невідомістю, який 
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відчувають головні персонажі новели, порівнюючи його зі страхом, який охоплює 

дітей, коли вони знаходяться в темряві. 

У другому прикладі суб’єкт (the whole land) і об’єкт (one immense drum) 

порівняння відносяться до гетерогенних класів, і автор знаходить одну спільну 

ознаку, яка поєднує їх – галас. Шляхом порівняння стану природи зі звуками, які 

видає музичний інструмент, зокрема барабан, створюється певний образ, що сприяє 

експресивності і емотивності новели. Відтак, порівняння as if the whole land had been 

one immense drum booming out steadily an appeal to heaven є художнім.  

Отже, основна відмінність між логічним і художнім порівнянням полягає в тому, 

що компоненти логічного порівняння належать до однієї лексико-семантичної групи, 

а компоненти художнього порівняння – до різних, що й підвищує образність та 

експресію художнього тексту. 

Цікавим видається аналіз способів уведення порівняльних зворотів у речення. В 

англомовній новелі порівняння функціонують як у простих, так і в складних 

реченнях, до яких вони приєднуються за допомогою підрядного сполучника 

(наприклад: like, as, as if, as though, as … as, such as) або дієслова, значення якого 

вказує на подібність порівнюваних об’єктів дійсності (наприклад: seem, resemble, 

bear the likeness). Порівняння також можуть бути виражені одним складним словом, 

яке, зазвичай, містить у собі морфему -like і пишеться через дефіс або разом, проте 

це явище є не надто поширеним у англомовній новелі. 

Таким чином, у англомовній новелі ми спостерігаємо вживання порівняння, яке 

ґрунтується на зіставленні понять, паралелізмі уявлень і асоціативних зв’язках. Цей 

троп покликаний посилювати експресивність певної якості суб’єкта порівняння, 

створювати яскраві образи, актуалізувати розумову діяльність та розвивати уяву 

читача. Слід зауважити, що чим більш неочікуваним є порівняння, тим важливішу 

прагматичну та стилістичну роль воно відіграє в тексті новели. 
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ФЕНОМЕН МАСКИ В СОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

Тарасова С. О. (Харків) 

Невід’ємним та природнім компонентом сучасної комунікативної взаємодії 

виступає маска, яка по-новому визначає соціокультурне положення людини, назване 

Гі Дебором «суспільством спектаклю». 

 Для сучасної людини маска стала важливою частиною її детермінації у 

суспільстві та культурі, виступаючи як modus vivendi (засіб соціального життя) та 

необхідною умовою входження до соціального дискурсу. Основними функціями 

маски є аксіологічна (актуалізує соціальні та культурні цінності буття певного часу), 

комунікативна (постійний діалог з глядачем) та варіативна (багатоплановість 

вираження). Завдяки функції варіативності, образ, створений маскою, також 

сприймається по різному. А. О. Медведєва у цьому зв’язку класифікує маски за 

такими категоріями: 1) маска-імідж (передбачає індивідуальний стиль мовлення, 

жестикуляції, пластичної образності); 2) маска-пародія (гіперболізовано демонструє 

конкретну особистість, висвітлює манери жестикуляції та фізичної поведінки 

людини); 3) маска-фігура (свідомо примітизована ілюстрація характерних рис 

політичної або публічної особи та недоліків її поведінки); 4) маска-артист 

(демонструє стиль у сталій манері самовизначеності, вигаданої узагальнено-

карикатурної фігури); 5) маска-універсал (використовується виконавцями відповідно 

до виконуваної ними ролі та дає здатність безапеляційно її змінювати, щоб не було 

заштампованості персонажу); 6) маска-типаж (постійна маска артиста, його роль у 

всіх творчих номерах) [1, с. 11].  
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Характерними дискурсами, яким властивий феномен маски, є серйозні 

інституційні дискурси такі як медичний, політичний та театральний, в котрих 

завдяки масці створюються стилізовані образи. Наприклад, маска-імідж є 

характерною символічною маскою для політичного дискурсу, яка керує зовнішнім 

виглядом та діями носія. Політики прагнуть стати як можна ближче до аудиторії, 

достукатися до неї, підлаштуватися під соціальні потреби публіки, відтак вони часто 

носять маски – саме маска дає їм змогу відчути свободу, нав’язати свій погляд, 

отримати вплив та сказати або зробити те, що було б нетипово для них у звичайному 

житті. Дуже влучно про такі характеристики маски-іміджу писав А. Толшин [2, с. 

63–64]: «….є запереченням тотожності, виразом опозицій, відстороненням і 

гротеском, пародією, блазнюванням, «естетикою залякування», фантастичним 

спотворенням обличчя і, зрештою, сатирою, створенням сміхового виворітного 

світу». 

Маска-пародія та маска-артист знаходять своє вираження у медичному 

інституційному дискурсі в жанрі лікарняної клоунади, яка визначається нами як 

система заходів, спрямованих на реабілітацію хворих, що перебувають на 

стаціонарному лікуванні за допомогою засобів клоунади. Основним методом роботи 

лікарів-клоунів є гра: різноманітні жарти, демонстрації гумористичних комедій, 

комедій у жанрі стендап. Тобто маски виступають комунікативною проміжною 

ланкою при безпосередньому спілкуванні актора-клоуна з пацієнтами з різних 

відділень. 

Для театрального дискурсу властивою буде маска-типаж. Особливістю театру є 

те, що він образно відбиває дійсність, стає її віддзеркаленням та демонструє світ у 

формах драматичної дії. Актори розігрують рольові амплуа, використовуючи жести, 

рухи, інтригу, маючи за мету викликати естетичне переживання у публіки. Саме це і 

демонструє силу маски. 
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Таким чином, маска є багатофункціональним та різноплановим засобом 

відображення ідей та проблем суспільства, їх поширювачем, а також своєрідною 

зброєю у розвитку соціуму. 
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ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ МАНІПУЛЮВАННЯ ЕМОЦІЯМИ 

У МЕДІАДИСКУРСІ США ТА ФРАНЦІЇ 

Уткіна Г. Ф., Шамаєва Ю. Ю., канд. філол. наук (Харків) 

 У когнітивно-дискурсивній парадигмі ХХІ століття у фокусі уваги науковців 

знаходиться проблема маніпуляції, яка переважним чином тлумачиться як вплив на 

людину з метою спонукання її зробити що-небудь несвідомо/всупереч її власного 

бажання [3], тобто як «різновид психологічного впливу, спрямованого на 

спонукання адресату до реалізації визначених адресантом дій через скрите 

структурування світу у свідомості адресату в результаті укорінення у царину його 

психіки цілей, бажань, намірів, настанов, що не співпадають з тими, які об’єкт 

впливу міг би сформувати самостійно» [2, с. 77]. Вплив у межах інституційної 

комунікації здійснюється через агітацію, пропаганду, персуазію, сугестію, піар та 

нейролінгвістичне програмування, при цьому мовний вплив як царина досліджень 

охоплює процеси саме мовленнєво-мисленнєвого регулювання діяльності людини 

(В.З. Дем’янков, О.С. Ісерс, Ю.А. Зацний, R.E.Goodin, L. Proto та ін.). Водночас, 

незважаючи на те, що, як об’єкт лінгвістичних студій маніпуляція у політичній 

комунікації розглядалася з різних точок зору – як вимір політичної мови 
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(В.В. Тарасенко), як властивість статусно-орієнтованого спілкування (В.І. Карасик), як 

царина використання мовних форм та мовленнєвих прийомів (П. Серіо), емоційний 

аспект маніпулювання як такий, що є безпосередньо пов’язаним з когніцією та 

формуванням концептуально-категоріальних структур у свідомості експерієнцера, і на 

сьогодні залишається вивченим недостатньо [1-3]. У цьому зв’язку, актуальність нашої 

розвідки, об’єктом якої є вербалізований концепт ЕМОЦІЯ у медіадискурсі США та 

Франції, а її предметом – маніпулятивний потенціал мовних засобів 

медіадискурсивної репрезентації цього концепту, вбачаємо у її спрямованості на 

розв’язання проблеми потенційного маніпулятивного програмування когнітивно-

емоційної реакції адресата повідомлення за допомогою вербальних засобів, на 

висвітлення специфіки досить енігматичного на сьогодні дискурсу ЗМІ зазначених 

країн як різновиду політичної комунікації у термінах емоційної маніпуляції у річищі 

емотіології та когнітивної лінгвістики.  

 Метою дослідження, матеріалом якого є прямі та непрямі медіарепрезентації 

емоцій в сучасних американських та французьких друкованих ЗМІ, є компаративний 

лінгвокогнітивний аналіз та систематизація способів мовної об’єктивації 

категоріального в англо- та франкомовному медіадискурсі концепту ЕМОЦІЯ як 

інструментів мовленнєво-мисленнєвої маніпуляції. При цьому наукова новизна 

роботи полягає у комплексності запропонованого підходу до системного вивчення 

вербального інструментарію мовленнєво-мисленнєвого емоційного маніпулювання в 

американському та французькому дискурсі ЗМІ на фонографічному, лексичному та 

граматичному рівнях у річищі емотіології та лінгвокогнітології, що потенційно 

допомагає розпізнати психотехнічний ефект мовленнєво-мисленнєвої маніпуляції, 

сприяючи розв’язанню такої гострої у ХХІ столітті проблеми, як мовленнєво-

мисленнєві агресія та насильство.  

 Результати розвідки показують, що вербальний інструментарій емоційної 

маніпуляції в дискурсі американських та французьких друкованих ЗМІ є присутнім 

на всіх рівнях мови – фонографічному, лексичному і граматичному. Найширший 
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пласт мовних засобів маніпуляції репрезентовано лексично, при чому концептульно-

мовний інструментарій емоційного маніпулювання активує концепти первісних 

почуттів та емоцій, звукопису, соціальних настанов та ключових культурних 

концептів етносемантичної особистості США та Франції.  

Перспективу роботи вбачаємо в подальшому вивченні інструментів мовленнєво-

мисленнєвої маніпуляції в інших типах дискурсу, а також в проведенні відповідного 

крос-культурного дослідження зі зверненням до теоретико-методологічного апарату 

не тільки емотіології та лінгвокогнітології, але й культурологічних та 

психолінгвістичних студій. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕМ І ДІАЛОГОВИХ СТРАТЕГІЙ 

ЯК ПОКАЗНИК СТУПЕНЮ ІНСТИТУЦІЙНОСТІ ДИСКУРСУ 

АМЕРИКАНСЬКОГО СЛІДСТВА 

Фещенко О. В. (Харків) 

У сучасних дискурсологічних розвідках існує чимало актуальних проблем, які ще 

очікують на своє поглиблене вивчення. Зокрема, загальноприйняте положення про 

розподіл дискурсів на неінституційні та інституційні, а останніх - на жорстко і 

нежорстко інституційні не супроводжується достатньо обґрунтованим поясненням 

того, в чому виявляється суть інституційності та яким чином вимірюється її ступінь. 
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В основу нашого дослідження покладено розуміння інституційності як належності 

певних типів розумово-комунікативної взаємодії до діяльності установ, що 

репрезентують суспільні інститути (суб’єкти такої взаємодії виступають як АГЕНТИ 

чи КЛІЄНТИ цих установ/інститутів). 

Дослідження ґрунтується на припущенні, що реалізація рольових прав і обов’язків 

суб’єктів інституційного дискурсу виявляється у функціональних характеристиках їх 

вербальних дій, які підпорядковуються загальній меті діяльності інституту та 

кореспондують зі змістовою організацією (темою) та структурою інтеракції 

(діалоговою стратегією) дискурсу. Отже, теми і діалогові стратегії, які співвіднесені 

з діяльністю інституту й рольовими приписами є проявами інституційності, а їхня 

продуктивність, відповідно, є показником ступеню інституційності дискурсу. 

У фокусі нашого дослідження перебуває дискурс американського слідства – 

важливої ланки правової системи, що скерована на розкриття злочину та володіє 

універсальними й культурно-специфічними рисами, зокрема в американському 

суспільстві. Установи інституту слідства характеризуються певними відмінностями, 

поза як кожен професійний колектив формує в процесі діяльності стиль роботи та 

способи взаємодії.  

Отримані дані засвідчують, що до проявів інституційності дискурсу 

американського слідства належать: (1) реалізації макротеми «ПОДІЯ ЗЛОЧИНУ» та 

«РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНУ» із властивими їм підтемами та мікротемами; (2) реалізації 

діалогових стратегій, котрі сприяють розвитку вербальної взаємодії, здійснюваної з 

метою розкриття злочину (конвергентні), або, в окремих випадках, таких, що 

гальмують/переривають цю взаємодію задля дотримання правових і процесуальних 

норм (дивергентні). 

Для вимірювання ступеню інституційності дискурсу американського слідства 

передбачено здійснення низки дослідницьких процедур, а саме: на першому кроці – 

виявлення загального співвідношення реалізацій інституційних і не інституційних 

тем і діалогових стратегій; на другому кроці – встановлення варіювання цього 
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співвідношення в комунікативних ситуаціях, що структурують дискурс 

американського слідства, шляхом з’ясування показників відхилення; на третьому 

кроці – аналіз варіювання загального співвідношення у спілкуванні колективів 

різних слідчих установ; на четвертому кроці – визначення варіювання загального 

співвідношення (показників відхилення) у різних комунікативних ситуаціях та 

різних трудових колективах. 

Під час визначення показників продуктивності реалізації інституційних тем і 

діалогових стратегій ми виходили з того, що в жорстко інституційних дискурсах 

діапазон коливання цього показника слід визначити як 90-100% (неінституційні 

реалізації мають не перевершувати 10%), а в не жорстко інституційних дискурсах 

такий діапазон буде 60-70% (нижня межа визначена виходячи з того, що дискурс 

можна вважати інституційним лише за умови, що кількість інституційних реалізацій 

перевищує кількість не інституційних принаймні на 10%). 

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що дискурс 

американського слідства має середній рівень інституційності: питома вага 

інституційних реалізацій складає приблизно 78%, причому інституційні теми більш 

продуктивні за інституційні діалогові стратегії. 

Пілотне дослідження щодо наступних кроків засвідчило, що відхилення від 

середніх показників є більш суттєвим в різних комунікативних ситуаціях ніж у 

різних трудових колективах. 

 

СТРАТЕГІЇ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЯК ЗАСІБ КЕРУВАННЯ ДИСКУРСОМ 

Фролова І. Є., докт. філол. наук (Харків) 

Керування дискурсом, зокрема публічними дискурсами, трактується як вияв 

соціальної влади, що обумовлює важливість і актуальність вивчення того, яким 

чином здійснюється таке керування. 
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Т.А. ван Дейк визначає цей процес у термінах доступу та контролю, 

стверджуючи, що лише ті суб’єкти, які мають певний соціальний статус/виконують 

певну соціальну роль, мають повний доступ до публічних дискурсів і здатні активно 

контролювати їх, тобто керувати ними, тоді як інші суб’єкти є пасивними 

учасниками цих дискурсів (професори, наприклад, керують академічним дискурсом, 

члени парламенту і урядовці – політичним тощо). 

Виходячи з того, що до засобів управління дискурсом автор відносить контроль 

теми, варто зосередити увагу на стратегіях змістової організації. 

Оскільки стратегічність визнається інгерентною властивістю мовлення, логічно 

припустити, що саме стратегія виступає інструментом змістової організації. Цю 

стратегію розуміємо як намір мовця, спрямований на досягнення певної діяльнісної 

(позамовленнєвої) мети; сформований на ґрунті наявного в суб’єкта знання (у тому 

числі комунікативно актуального і мовного) та об’єктивований в дискурсі мовними 

засобами, котрі виступають опорами референції та визначають тему, реалізація якої з 

погляду суб’єкта, відповідає поставленій меті. 

Активний суб’єкт публічного дискурсу, тобто той, хто має можливість ним 

управляти, здійснює керівництво з метою маніфестації своєї соціальної влади. Але 

оскільки ця влада не є абсолютною, суб’єкт може діяти лише в певних межах, 

зокрема, потенціал тем, з яких суб’єкт обирає, має загальні й ситуаційні обмеження. 

Загальні обмеження кореспондують із соціальною роллю суб’єкта: професор 

математики, наприклад, не буде торкатися тем, що належать до галузі історії чи 

мовознавства. Ситуаційні обмеження пов’язані із певними інституційними 

комунікативними подіями, тематика яких є чітко визначеною, приміром питання, 

обговорювані в британському парламенті під час години запитань до уряду, відомі 

заздалегідь і спонтанний перехід на обговорення інших тем не допускається. 

Утім, за наявності певних обмежень, суб’єкт публічного дискурсу володіє доволі 

потужним ресурсом використання (нерідко маніпулятивного) тематичної організації 

зі стратегічними цілями. 
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Зокрема, основними тут виступають стратегія акцентуації теми та стратегія 

нівелювання теми. 

Стратегія акцентуація теми спрямована на привертання до неї якомога більшої 

уваги пасивних суб’єктів публічного дискурсу, що оцінюється як бажане суб’єктом, 

котрий здійснює управління; стратегія нівелювання теми, навпаки, зорієнтована на 

мінімізацію уваги до неї. 

Прийомами, що сприяють реалізації основних стратегій, постають такі: 

позиціювання теми як важливої/неважливої, сенсаційної, скандальної тощо; 

розвиток теми: велика/мала, значна/незначна кількість її реалізацій; варіювання 

способу та засобів реалізації теми: спосіб може бути конвенційним/не конвенційним; 

засоби – такими, що більшою мірою впливають на раціональну/емоційну сферу. 

Відповідність/невідповідність прийому, використаному суб’єктом, очікуванням 

щодо реалізованої ним стратегії, складає основу розподілу допоміжних стратегій на 

пряму та непряму. Перші є свідченням відкритої стратегічної мети (наприклад, 

стратегія акцентуації теми – позиціонування теми як важливої, вартої уваги тощо; 

велика або значна кількість її реалізацій і т.д.); друга допоміжна стратегія засвідчує, 

що суб’єкт приховує свій намір, маніпулюючи використаними прийомами 

(приміром, уникає розвитку теми, нібито реалізуючи стратегію нівелювання, але у 

такий спосіб, що, навпаки, привертає до неї увагу). 

 

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ  

В АНГЛОМОВНІЙ ДЕТЕКТИВНІЙ РОЗПОВІДІ 

Цапенко Л. В. (Харків) 

Художній текст вирізняється вживанням засобів виразності, зокрема засобів 

образності. Засобами образності називають всі види образного вживання слів, 

словосполучень, об’єднуючи всі види переносного їх вживання загальним терміном 

«тропи». Сюди відносяться метафора, метонімія, гіпербола, літота, іронія, перифраз і 

т. ін., що є наочними лексичними засобами образності. Слід зазначити, що засоби 
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образності можна охарактеризувати як парадигматичні, оскільки вони засновані на 

асоціації вибраних автором слів і виразів з іншими близькими їм за значенням. 

Перевага віддається словам, що можуть бути й не представленими в тексті, але є 

потенційно можливими [1, с. 45-46]. 

Значення слова, словосполучення повноцінно реалізовується в контексті завдяки 

засобам виразності, в тому числі засобам образності. Е. Різель та Е. Шендельс 

розробили підхід до класифікації засобів виразності, які включають чуттєво-наочну 

образність, порівняння, образність на основі переносного значення, граматичні 

метафори, засоби опису, епітети, лексико-граматичні стилістичні фігури, засоби 

іронії й сатири [3, с. 206]. Саме засоби образності є об’єктом нашого дослідження в 

текстах англомовного детективного жанру.  

Досліджуючи тексти англомовного детективного жанру, ми виявили вживання 

метафор: to pour money, intellectual vessel, … in the moonlit haze… [2, c. 18, 25];  

метафоричних епітетів: “…and worried brow of Dr. Simon, who heard the nobleman’s 

first clear words...”, “A small figure with a foolishly large head...” [там само, c. 19, 25];  

метонімій: …“Since he had been supreme over French — and largely over European… 

He was one of the great humanitarian French freethinkers...”, world-wide fame [там само, 

c. 17, 18];  

повторів: more… than, progressive [там само, c. 18];  

порівнянь: …colder than justice, so long as, more… than, “…looked for an instant like 

a goblin…” [там само, c. 17, 18, 25]. 

Окрім цього, ми виокремили інтенсифікатори, що передають максимальну 

експресію компонента значення. Перш за все, сприймається емоційне забарвлення 

мовної одиниці, а не саме лексичне значення слова [1, с. 83]: largely, honourably, 

whatever, such, specially, at least, even, so much, quite, thereby, waveringly, harmless 

little priest, … “A man cannot behead with a bodkin,” said Brown calmly, “and for this 

murder beheading was absolutely necessary.” [2, c. 17, 18, 25, 27]. 
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Отже, у доповіді наводяться статистичні підрахунки вживання різних засобів 

виразності. У подальшому перспективою нашого дослідження є класифікація 

синтаксичних засобів виразності на матеріалі вибіркової групи англомовних 

детективних розповідей у прагмастилістичному аспекті. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІОГРАФІЇ 

ВИДАТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФОРМА ЛІТЕРАТУРНОЇ ГРИ АВТОРА З 

ЧИТАЧЕМ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «КЛУБ ДЮМА, АБО ТІНЬ РІШЕЛЬЄ» 

АРТУРА ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ) 

Черкашина Т. Ю., докт. філол. наук (Харків) 

Художньо-біографічна проза відома ще з часів античності, проте не втрачає вона 

своєї актуальності й у наш час. Однією з основних тенденцій сучасної художньої 

біографіки є те, що автори більш активно починають відходити від 

загальноприйнятих норм і канонів побудови художньо-біографічного твору, 

головними серед яких є правдивість зображення образу видатної особи, 

високохудожність оповіді, опора на справжні документи та факти, безпристрасність 

біографа, глибоке занурення в психологію головного героя й таке інше; та звертати 

свою увагу на альтернативні й фіктивні життєписи, в яких органічно переплелися 

правда та вимисел.  

Художньо-біографічна проза є комунікативною за своєю природою, відтак читач 

активно долучається автором до літературної гри в межах тексту. Погодимося з 

думкою О. Козюри відносно того, що «читач отримує повну свободу, може взяти 

участь у створенні тексту, бере на себе деякі функції письменника і певною мірою 

впливає на художній текст, обирає свій шлях його прочитання й потрактування» [1, 

с. 167]. Тим самим, він визнається за рівного та стає рівноправним учасником 

авторської гри не лише з власним текстом (-ми), а й з текстами інших авторів, як 
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наприклад, це відбулося в романі «Клуб Дюма, або Тінь Рішельє» Артуро Переса-

Реверте [2]. 

Артуро Перес-Реверте, відомий іспанський майстер детективно-пригодницьких 

історій, уже з титульної сторінки орієнтує читачів на зустріч з французьким 

письменником Олександром Дюма та героями його роману «Три мушкетери». Автор 

не ставить собі на меті створити повномасштабну вичерпну біографію французького 

письменника. Оповідь веде гомодієгетичний персоніфікований наратор з обмеженою 

перспективою бачення, який протиставлений титульному авторові. Він виступає в 

якості головної дійової особи, має ім’я (Борис Балкан), власну біографію й оповідає 

історію, що мала місце в його житті.  

Сюжет твору будується навколо детективної пригоди, яка опосередковано 

стосується життєпису Олександра Дюма-батька. Йдеться про «полювання» багатих 

бібліофілів на рідкісні книги та рукописи за допомогою відомих букіністів. 

Наскрізною лінією через розмови дійових осіб проходить творчий та особистий 

життєпис видатного французького письменника, реконструюється історія створення 

«Трьох мушкетерів», яка й досі овіяна таємницями. Автор намагається розвінчати 

культ великого письменника та подає альтернативний образ митця, що постає у творі 

у вигляді брехливого авантюриста, який легко підтасовує реальні історичні факти й 

неправильно трактує образи відомих історичних осіб.  

У цьому романі фрагментарна біографія французького письменника виступає 

допоміжним засобом розкриття авторських інтенцій й постає у вигляді окремих, 

хронологічно не зв’язаних біографем, які об’єднуються в єдине ціле за смисловою 

ознакою – Дюма як творча людина, зі своїми звичками, уподобаннями, позитивними 

та негативними рисами характеру. Читачеві при цьому пропонується залучитися до 

авторської гри, стати співучасником оповіді й зібрати в органічне ціле 

альтернативний образ видатного французького митця, що розпорошений сторінками 

твору у вигляді розрізнених біографем. 
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ОЦІННА КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ІНТЕЛЕКТУ 

В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

Чорновол-Ткаченко Р. С., канд. філол. наук (Харків) 

 Когнітивний підхід у лінгвіcтиці XXI століття наголошує на фундаментальній 

ролі людського чинника в процесах мовленнєво-мисленнєвої діяльності 

етносемантичної особистості [2], де одним з найважливіших є категоризація, що 

детермінує таку вітальну властивість природної мови  як її здатність до узагальнення 

[1-3]. У цьому зв’язку, наша робота спрямована на вивчення оцінної категоризації 

інтелектуальних здібностей людини в прецедентології сучасної німецької мови на 

основі аналізу когнітивних і мовних механізмів формування оцінних значень. 

 Актуальність дослідження зумовлена його лінгвокогнітивним характером, що 

дозволяє виявити специфіку репрезентації знань у свідомості людини і їх 

відображення в мові, включаючи механізми породження оцінного висловлення щодо 

людського інтелекту мовцем.  

 У фокусі розвідки, об'єктом якої є оцінна категоризація інтелектуальних 

здібностей людини, репрезентована засобами німецької мови, – вивчення 

когнітивних і мовних механізмів формування оцінки інтелектуальних здібностей 

людини засобами німецькомовної прецедентології, що зумовлює наукову новизну 

нашої роботи.  

 На зазначеному етапі ми вже можемо зробити цікаві висновки. 

 По-перше, результатом процесу оцінної концептуалізації є формування в 

свідомості людини оцінних концептів, структура і зміст яких обумовлені 

властивостями оцінюваних об'єктів і системою цінностей людини. Оцінна 

категоризація інтелектуальних здібностей людини визначається специфікою 

концептуальної царини ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ. При чому 

інтелект розуміємо як здібність людини мислити, приймати рішення, доцільно 

використовувати свої здібності для успішного виконання певного роду діяльності. 

При оцінці інтелекту людини відбувається накладення системи індивідуальних 

цінностей суб'єкта оцінки на концептуальну царину ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ 

ЛЮДИНИ, що відбивається в мові.  



 93 

 По-друге, структуру категорії оцінки інтелектуальних здібностей людини 

складають центр, полюси і периферія. Центр оцінної категорії відображає найбільшу 

кількість концептуальних ознак, на периферії знаходиться незначна їх кількість. 

Наявність полюсів вбачається специфікою саме оцінних категорій, межі між якими 

виявляються розмитими. 

По-третє, в процесі категоризації, що має базовий, суперординатний і 

субординатний рівні, виявляються дві складові – статична і динамічна. Статична 

складова представлена системою категорій, яка в німецькій мові формується 

чотирма групами лексики, що є прототипічними засобами вираження оцінки 

інтелектуальних здібностей людини, а саме одиниці раціональної оцінки, що 

відображають теоретичне знання про інтелектуальні здібності; одиниці основної 

суб'єктивної оцінки, що відображають головну характеристику інтелекту – здібність 

до розуміння і міркування; одиниці оцінки окремих складових інтелекту, таких як 

рівень інтелектуальних здібностей, обсяг знань, наявність досвіду в певному виді 

діяльності, розсудливість та розумність, швидкість протікання інтелектуальних 

процесів при формуванні власних і сприйнятті чужих ідей, а також загальнооцінні 

лексичні одиниці, що дають оцінку прояву інтелектуальних здібностей людини в 

різних царинах її діяльності, соціальному статусі і морально-етичних якостях. Межі 

між категоріями не є чіткими, категорії утворюють безперервний континуум. 

Динамічна складова оцінної категоризації полягає у процесі формування оцінки і 

здійснюється за допомогою когнітивних механізмів профілювання, порівняння, 

метафоричного і метонімічного перенесень, когнітивного контексту.  

 Перспективу нашої роботи складає поглиблене вивчення питання оцінної 

категоризації інтелектуальних здібностей людини в прецедентній царині сучасної 

німецької мови з урахуванням лінгвокультурного, психолінгвістичного та 

соціолінгвістичного аспектів. 
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А. ВОЛОДІН І В. ПЕЛЕВІН: ТИПОЛОГІЧНІ СХОДЖЕННЯ В РОМАНАХ 

«ДОНДОГ» І  «ЧАПАЄВ І ПУСТОТА» 

Чуб В. П. (Харків) 

Французький письменник  А. Володін (1950 р.н.)  –  постать суперечлива та 

широко обговорювана в контексті сучасних трансформацій постмодерністського 

дискурсу. На наявність російських зв’язків письменника (псевдонім, етимологія 

власних імен і топонімів у романах, знання російської мови, досвід перекладу 

російської літератури, інтертекстуальні зв’язки з прозою Є. Замятіна, В. Іванова, 

А. Платонова, кіномистецтвом  А. Тарковського [3, с. 48]) вказували Ф. Детю, 

К. Дмитрієва, А. Епельбойн, Д. Сулес.  

Аналіз проблемно-поетологічних домінант роману «Дондог» (2002 р.,               рос. 

пер. 2010 р.) дозволяє виявити чисельні типологічні сходження з романом 

В. Пелевіна «Чапаєв і Пустота» (1996 р.) на проблемно-концептуальному, 

сюжетному, персонажному, хронотопному, мотивному рівнях. Досліджувані романи 

належать до різних національних літератур (західна та східна модифікації 

постмодернізму [2, с. 186]), проте виникли у схожому соціально-культурному 

контексті епохи кризи світогляду та залучають спільні поетологічні засоби для 

художнього осмислення історичної парадигми ХХ століття.  

На рівні хронотопу аналізованих романів спільність полягає у моделюванні 

простору як невизначеного, замкненого, «карцерального». Локуси (табір, 

психлікарня) побудовані в знайомих колективному підсвідомому координатах (Сіті, 

Монголія, Урал), але набувають постапокаліптичних та ірреальних рис. 

Хронологічно дія «Дондогу» і «Чапаєва і Пустоти» відбувається протягом ХХ 

століття, однак точні часові координати відсутні. Збіг загальних принципів 

конструювання хронотопу спостерігається у використанні екзотичних та 

пострадянських локусів, відриві від реальних часопросторових реперів, переході до 

альтернативного часу, схильності авторів до «розмиття» межі реальності (у 

В. Пелевіна – епізодично, а в  А. Володіна – в масштабі роману в цілому). На рівні 

системи персонажів обидва автори на перший план виводять протагоніста, який 

проходить типовий для постмодерністського героя шлях «ініціації». Знаковими для 
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обох романів є деперсоніфікація персонажів, зниження статусу людської істоти 

(«untermensch» або «недолюдина» [4, с. 97] в А. Володіна, «недосверхчеловек» [1, с. 

107] у В. Пелевіна), мотив позбавлення індивідуальності, тенденція до зооморфізації 

персонажів. Виокремлюється також низка інших спільних константних мотивів – 

реальності сновидінь, кошмару, шаманського трансу, втрати пам’яті та пошуку 

спогадів. 

Подібними є жанрово-дискурсивні ознаки романів А. Володіна й В. Пелевіна. В 

обох творах наявні елементи фантастичного дискурсу, антиутопії, жанру видінь, 

філософської притчі, сюрреалістичних практик. Такі гібридні романні форми є 

результатом авторських експериментів з постмодерністськими поетикальними 

засобами та «заграванням» з прийомами сюрреалізму (дослідження межі між 

нормою та аномалією, техніка автоматичного письма для створення «потоку 

підсвідомості», метафоричне зображення лабіринтів пам’яті). 

Отже, виявлені в романах А. Володіна «Дондог» і В. Пелевіна «Чапаєв і Пустота»  

філософсько-концептуальні, жанрово-дискурсивні та поетологічні збіги засвідчують 

типологічну спорідненість цих творів, породжувану як суголосністю соціально-

культурних обставин періоду кризи західної цивілізації та перехідного етапу на 

пострадянському просторі, так і гіпотетичним літературним впливом. 
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ІСТОРИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ ПЕРФОРМАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

ПРОХАННЯ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Шевченко В. М. (Харків) 

На сучасному етапі розвитку прагмалінгвістики велику актуальність набувають 

дослідження перформативних мовленнєвих актів (далі – МА), і насамперед 

директивних мовленнєвих актів (у типології Дж. Сьорля) [2, с. 170–194], зокрема 

прохання,  класичним індикатором якогои є  перформатив  «Я прошу»: Ich bitte dich, 

mich zu benachrichtigen, ich werde dich bitten, mir zu helfen.  

Проведений аналіз засвідчує, що у зазначений відрізок часу значні зміни 

відбулися у частотності вживання перформативних МА прохання, а також в 

якісному складі перформативних дієслів та їх прагматичних маркерів. Прагматичні 

маркери перформативного МА прохання одночасно є маркерами, які вказують на ту 

або іншу історичну епоху. Наприклад, маркери um Gnad bitten,Gott bitten, Euer 

Königliche Kron bitten, kläglich bitten, auf Traun bitten характерні для 

німецькомовного дискурсу ХV–XVI ст. і вже майже вийшли із вживання у XX–XХI 

ст., натомість у дискурсі XХ–XХІ ст. вживаються такі прагматичні маркери як um 

Erklärung bitten, um Verzeihung bitten тощо. У зазначений період перформативні МА 

передбачали присутність певної форми звертання для забезпечення їх успішності. На 

кінець ХV – початок XVI ст. у функції етикетизації часто використовувалась форма 

gnädiger Herr, gnädige Frau, яку зараз майже не вживають. 

Підкреслимо, що для експлікації інтенції наполегливого прохання, яке переходить 

у благання, вживається дієслово anflehen. До наполегливого прохання – благання, 

мовець вдається у випадку надзвичайної важливості виконання певної дії. Адже 

благаючий перебуває в особливому емоційному стані і намагається вплинути на 

уявлення і емоції адресата. У випадку благання зацікавленість адресанта у виконанні 

каузованої дії ще більша, ніж при проханні [1, с. 181]. 

У діалогічному дискурсі XХ–XХІ ст. простежується тенденція до скорочення 

частоти вживання експліцитних прохань за рахунок збільшення кількості вживання 

імпліцитних прохань. Історично це зумовлено переходом від емоційності та 

відкритості дискурсу ХV–XVI ст. до дискурсу негативної ввічливості XX–XХI, де 

прояв емоцій є порушенням норм комунікації [3]. Імпліцитні перформативні 

висловлення зі значенням прохання мають форму імперативного речення з маркером 
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ввічливості bitte, питального речення з дієсловом у формі Konjunktiv, питального 

речення з модальним дієсловом können у формі Indikativ або Konjunktiv. 

За  іллокутивною ціллю розрізняємо перформативні МА прохання у власне 

перформативному значенні та МА директивної перформативної форми, які 

виконують метакомунікативну функцію. Власне перформативні висловлення 

демонструють іллокутивну специфіку директиву. Метакомунікативні висловлення 

своїм вимовленням не створюють нової ситуації, в них мовець тільки пояснює, як 

слід сприймати його слова, не спираючись при цьому на конвенціалізовану дію, яка 

дає змогу вважати, що в них щось є окрім простого інформування. 

У сучасному німецькомовному дискурсі кількість перформативних МА прохання у 

метакомунікативній функції збільшилася. Натомість у дискурсі ХV–XVI ст. 

переважає вживання директивних перформативів у власному значенні, що 

пояснюється сильною стратифікацією німецького суспільства у зазначений період. 
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КОНЦЕПТ ВОЙНА В КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОНЦЕПТОСФЕРЕ АМЕРИКАНЦЕВ 

Шевченко И. С., докт. филол. наук (Харьков) 

Лингвистика последнего десятилетия обращается к проблеме динамики 

концептов: расширению, сужению, трансформации значений, используя принципы 

ведущей когнитивной парадигмы. ВОЙНА демонстрирует трансформации как 

коллективный vs индивидуальный концепт культуры в американском 

институциональном политическом и художественном дискурсах. При относительно 

стабильной понятийной составляющей лингвокультурных концептов основными 

параметрами их коллективного / индивидуального варьирования служат: (1) 
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номинативное пространство: языковые средства реализации и способы актуализации 

концептов; (2) конфигурация концептов и типы пропозициональных связи между их 

слотами; (3) набор доменов, в пределах которых профилируются значения; (4) 

образные и ценностные признаки концептов; (5) потенциал концептуальных 

метафор: их диапазон и спектр [1; 2; 3].  

Методологической основой анализа динамики концептов служит их трактовка как 

явлений коллективного либо индивидуального сознания и, соответственно, 

синкретичной, размытой, либо дифференцированной концептуализации мира, 

зафиксированной в картине мира народа либо идиоконцептосфере личности. 

Методы концептуального анализа (компонентного анализа номинаций концепта, 

семантики лингвальных сетей по С.А. Жаботинской, моделирования его 

конфигураций, перекрестного картирования значений и др.) позволяют выявить 

параметры индивидуальной модификации концепта в синхронии. 

По сравнению с коллективным представлением американцев о войне 

индивидуальный концепт ВОЙНА варьируется в институциональных дискурсах 

политиков Дж. Буша, Б. Обамы и в художественном дискурсе Э. Хемингуэя. Так, 

концептуальные свойства ВОЙНА в индивидуальной концептосфере политиков 

обусловлены групповыми представлениями их партий, а писателя – его милитарным 

мировоззрением. Номинативное пространство концепта ВОЙНА задано его именем 

(в американской КМ – war, как и в идиоконцептосферах Дж.Буша и Б. Обамы, но 

fight – у Э.Хемингуэя) и структурировано ЛСП с тремя микрополями в американской 

КМ и двумя – в названных идиоконцептосферах, где оно существенно уменьшается.  

По  сравнению с коллективным концептом конфигурация индивидуального 

концепта ВОЙНА менее разветвлена, а набор пропозициональных связей отдельных 

слотов концепта сужен.  

В политических дискурсах Дж. Буша и Обамы доминирует спектр 

концептуальных метафор ВОЙНА (областей референтов, которые могут быть 

осмыслены с помощью коррелята ВОЙНА), а в дискурсе Хемингуэя присутствует 

как спектр, так и диапазон когнитивных метафор концепта ВОЙНА. 

Ценностная составляющая концепта варьируется от негативной до амбивалентной 

и позитивной у политиков, но Хемингуей-пацифист неизменно придает 

индивидуальному концепту ВОЙНА/FIGHT общую негативную оценку. 

Таким образом, выявленная динамика концепта культуры – ВОЙНА в 



 99 

коллективном и индивидуальных дискурсах американцев позволяет считать степень 

субъективности ведущим дифференциальным признаком картины мира народа и 

идиоконцептосферы личности, которые обусловливают эту динамику  
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О РОЛИ И МЕСТЕ ФУНКЦИИ ПОРОЖДЕНИЯ 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ 

И РАЗВИТИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЯДОВ 

ОДНО- И РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ 

Шепель Ю. А., докт. филол. наук (Днепр) 

В основе системного анализа лежит теория систем, одним из основных положений 

которой считается концепция о многоуровневом строении предмета анализа: 

единицы любого уровня представляют собой совокупность более мелких 

компонентов, являясь в то же время составляющими единиц более высокого ранга. В 

диссертации словообразовательная система представлена как синхронная система 

отношений, содержательные и формальные типы которых воспроизводятся и 

поддерживаются рядом разнокорневых одноаффиксальных производных и 

непроизводных членимых слов.  

Структуры словообразовательных рядов (СР) относятся к классу многосвязных. В 

них нельзя выделить какого-либо центра (аналогично вершине 

словообразовательного гнезда), каждый элемент непосредственно соединяется с 

любым другим через аффикс.  

СР распадаются на смысловые составляющие. Семантическая структура ряда 

состоит из лексико-семантических вариантов, представляющих собой ряд в одном из 

аффиксальных значений входящих в него слов. Как и семантический вариант гнезда, 
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лексико-семантический вариант ряда может реализоваться в одном или нескольких 

словах, составляющих этот ряд. В отличие от семантического варианта гнезда, в 

семантическом варианте ряда всегда присутствует категориальная сема и 

выражается словообразовательное значение. Связующими элементами выступают 

полисемные слова, в которых выражается какое-либо значение аффикса. 

В противоположность плану выражения словообразовательной системы, в 

котором гнёзда (СГ) и ряды упорядочены отличным друг от друга образом, в плане 

содержания они организованы одинаково. Так, на уровне словообразовательной 

формы гнёзда имеют иерархическое строение, а ряды – многосвязное. На уровне 

содержания структуры словообразовательных рядов относятся, как и структуры 

гнёзд, к одному классу – к классу многосвязных. Необходимым условием 

реализации словообразовательных отношений является наличие СГ и СР, которые 

находятся в отношениях взаимного пересечения, что позволяет в свою очередь 

конкретизировать им, уточнить тезис об идентификации словообразовательной 

модели (модель может быть выявлена на основе минимального СР). Анализ 

становления и динамики развития СР английского, русского, украинского и 

французского языков показывает, что необходимым и достаточным условием 

идентификации словообразовательной модели является наличие одного 

минимального СР и минимум двух минимальных СГ или словообразовательных 

цепочек, находящихся в отношении взаимного пересечения. 

Анализ процессов формирования английских суффиксальных СР на =ency/=ancy, 

адъективных СР русского языка, именных префиксальных рядов французского языка 

свидетельствует, что деривационные ряды образуются во всех языках по аналогии, 

идентично, даже с условием заимствования того или иного аффикса. Условием 

«заимствования» словообразовательного форманта и иноязычной 

словообразовательной модели является заимствование иноязычного СР, 

построенного по этой модели, а также исходных единиц того или иного ряда. 

Важным в формировании СР и СГ (т.е. самой системы словообразования) является 

со временем дальнейшее расслоение потенциально-производного массива лексики и 

вычленение из него актуальных и потенциальных СР и СГ, что является 

необходимым условием существования словообразовательной системы любого 

языка. 
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КОНТАКТ ЯК СИНЕРГЕТИЧНЕ ЯВИЩЕ 

Шпак О. В., канд. філол. наук (Харків) 

За своїми параметрами мова є класичним прикладом синергетичної системи. 

Синергетика робить акцент на процесуальності, яка проявляється у функціонуванні 

та постійному русі, що є запорукою мовної еволюції. Лінгвосинергетика, включаючи 

три методологічних принципа – філософію, лінгвістику і синергетику – може бути 

визначена як один з методологічних підходів до опису динамічного простору мови. 

Серед її завдань – встановлення параметрів збереження системної цілісності, з 

одного боку, та вивчення механізмів змінення мовної системи у ситуаціях 

перебудови й переорганізації, що виникають під впливом зовнішних факторів, з 

іншого. Отже, актуальність дослідження обумовлено необхідністю вивчення 

процесу самоорганізації та самодезорганізації (переходу від хаоса до порядку і 

навпаки) у такій складній відкритій нелінійній системі, як мовна система, а також 

загальною антропоцентричністю лінгвістичних розвідок та зверненням до 

функціонально-комунікативного аспекту досліджень, які ставлять у центр уваги 

основний суб’єкт комунікації – homo loquens – «людину, що говорить» та проявляє 

себе у контакті. 

Контакт як гіпердискурсивна комунікативна категорія безпосередньо пов’язана з 

людиною, з його наміром дотриматися норм етикету, стриманості тощо, або, навпаки, з 

небажанням або невмінням висловлювати свої думки категорично та прямо. Контакт 

реалізується у трьох фазах: встановлення, підтримання та розмикання. Знаходячись у 

стані відносної стабільності, мовна система виконує звичайні лінійні, прогнозовані 

функції, прямо пропорційно реагуючи на вплив зовнішнього середовища. 

Базові ідеї і поняття синергетики (відкритість системи, нелінійність, 

нерівноваженість, конструктивний хаос, флуктуації, точки біфуркації, структура-

атрактор, репелер) дозволяють описувати умови самоорганізації та саморозвитку як 

мовної системи взагалі, так і окремих її макросистем. Розвиток мови як засіб 

спілкування є результатом боротьби двух тенденцій – прагненням до стабільності та 

необхідністю реагувати на зміни у соціальному середовищі й умовах 

функціонування мови. Боротьба та єдність цих тенденцій забезпечують, з одного 

боку, відносну стабільність, а з іншого – динамічність та розвиток.  

Згідно синергетичним міркуванням, конкуренція атрактора і репелера є головним 

фактором самоорганізації. При утворенні дискурсу останні задають протилежний 
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напрямок його розвитку: зміст репелера прагне створити стійку форму дискурсу 

(об’єм, традиційний зміст, архитектоніку тощо), а зміст атрактора – надати формі 

гнучкість та динамізм. Компроміс як стан рівноваги у взаємодії атрактора і репелера 

досягається в результаті багаторазового вибору і оцінок можливих варіантів. Автори 

дискурсу оцінюють та, за принципом негативного зворотного зв’язку, творчо 

поліпшують кожний варіант контакту, який різниться залежно від типу дискурсу. 

Конкуренція атрактора й репелера приводить до того, що різні частини системи 

набувають і розвивають протилежні властивості, тобто поляризуються. Поляризація, 

яка здійснюється за допомогою параметру порядку, дозволяє якнайкраще врахувати 

протилежні вимоги атрактора й репелера – вибудовувати ієрархію цілій та 

ураховувати обмеження. Тому, серед питань щодо самоорганізації дискурсу будь-

якого типу стоїть питання: що являє собою поляризація різних частин дискурсу і як 

вона проявляється? 

Феномен контакту у дослідженні визначено як гіпердискурсивну комунікативну 

категорію, що характеризується подвійною полярністю. По-перше, контакт може 

поєднувати комунікативний та метакомунікативний плани, а по-друге, залежно від 

екстралінгвальних умов контакт реалізується не тільки як комунікативний унісон 

«плюс-полярність», але й як комунікативний дисонанс «мінус-полярність». Отже, 

поляризація контакту може розумітися як: 1. опозитивна взаємодія фатичної й 

фактуальної інформації на всіх його фазах та як 2. протистояння ролей та 

протиставлення прагматичних настанов учасників дискурсу (адресанта і адресата).  

 

GUTE GRÜNDE FÜR DEUTSCH 

Schumska O. M., Ph.D. (Charkiw) 

Die Sprache hilft dem Menschen, seinen Lebenskreis gedanklich zu meistern. Sie ist 

der Hauptweg, auf dem die Menschen die Welt des Seins, in der sie körperlich leben, in 

eine Welt des Bewusst-Seins, in der sie sich geistig bewegen, verwandeln. Es wird 

geordnet und gewertet. Mit dem Umschaffen der wirklichen Welt in das Eigentum des 

Geistes entsteht ein Weltbild. Wir alle sind Künstler, Sprachkünstler, die täglich dieses 

Bild immer wieder neu entwerfen und in Worten zu Gehör oder zu Papier bringen. 

Aber ein Bild ist eben nicht die Sache selbst, ob es fein oder grob, schön oder 

hässlich gemalt ist. Ausschlaggebend ist, bewusst Wörter zu suchen, die Sätze zu bilden 
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und die Texte zu verfassen, die das Bild, das wir malen wollen, zum „Meisterwerk“ 

machen. Die Fremdsprachen verschönern unser „Handwerkzeug“ im Kulturtransfer. Die 

Übersetzungen sind ein Lebenselixier jeder Kultur: Sie erweitern unseren Horizont, 

brechen nationale Gewissheiten auf und lassen uns teilhaben am Wissen und Denken 

anderer Kulturen. Die Wörter einer Fremdsprache werden nicht mehr als Pinsel, Leinwand 

und Farbe. Und die Sätze sind nicht mehr als die Details unseres Bildes. Wenn wir die 

Details zusammenfügen, entsteht ein Bild, entsteht der Text, entsteht das Ganze eines 

Weltbildes, und dieses Ganze ist nicht mehr als die Summe seiner Teile. 

„Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor“. Die ewige Suche 

nach den letzten Gründen, nach dem, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ – 

Goethes Faust brachte es als Symbolfigur für deutsches Streben nach dem Absoluten zu 

unternationalem Ruhm [1, c. 10]. 

Deutsch war – und ist es noch heute – eine der wichtigsten Sprachen auf den 

Konzert- und Opernbühnen der Welt. Wer klassischen Gesang studiert, für den führt an 

Deutsch kein Weg vorbei. Thomas Mann gibt eine Erklärung: „Musik ist die abstrakteste 

Kunstform. Und die Deutschen sind die Meister der Abstraktion“. Es ist wohl diese 

Fähigkeit, mit Komplexität umzugehen und dabei einen Faden, ein Thema durchzuhalten, 

auch durch Abweichungen und untergeordnete Sätze hindurch, die unter anderem erklärt, 

weshalb die bedeutendsten Kompositionen der Welt von deutschsprachigen Musikern 

stammen. „Franzosen und Russen gehört das Land, / Das Meer gehört den Briten, / Wir 

aber besitzen im Luftreich des Traums/ Die Herrschaft unbestritten“, Heinrich Heines 

Worte findet man in einer Rede des Gesandten der Britischen Botschaft in Deutschland, 

Robert Cooper. 

Vielleicht darum wählten laut der Umfrage der BBC (2013) 26 000 Menschen aus 

25 verschiedenen Nationen Deutschland zum beliebtesten Land der Welt? Der 

internationale Blick auf Deutschland wird analytischer und moderner. Hier treffen viele 

Kulturen aufeinander, hier verschmolzen sie miteinander. „Deutschlandsaga“ wird auch zu 

einer „Europasaga“ mit der deutschen Sprache als Schlüssel zur Integration. 

Die Kulturwächter haben keinen Grund, Alarm zu schlagen. Das weltweite Interesse 

an der deutschen Sprache wächst explosionsartig, und das humanitäre Geschehen steht im 

Vordergrund. Für viele junge Menschen in anderen Teilen der Welt ist Deutschland das 
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Tor zu einer gesicherten Zukunft als ein beliebter Studienort. Für viele andere ist 

Deutschland auch ein begehrter Arbeitsplatz. Deutsch öffnet Karrieren – im 

deutschsprachigen Raum und darüber hinaus überall dort, wo deutsche Firmen ansässig 

sind oder wo sich deutsche Touristen tummeln.  

„Eigentlich sollte ein guter Grund sein, Deutsch zu lernen. Denn wer will schon 

etwas, was einfach ist? Einfach – das kann schließlich jeder. Wer Deutsch beherrscht, kann 

etwas Besonderes! Etwas, das nicht jeder kann. Nicht einmal jeder Deutsche. Englisch ist 

der Volkswagen unter den Sprachen, Deutsch der Rolls-Royce“ [2, c. 14]. 

 

Literatur 

1. Arens P. Die Deutschlandsaga / Arens P., Brauburger S.. – München : Verlag C. 

Bertelsmann, 2014. – 384 S. 2. Sick B. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod / Sick B. – 

Köln : Kiepenheuer &Witsch, 2013. – 245 S. 


