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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена комплексному аналізу композитних

лексем прямої та непрямої номінації з акцентом на соціодискурсивному
аспекті їх виникнення та функціонування в художньому дискурсі.
Композитні лексеми прямої та вторинної номінації постійно привертають

увагу дослідників англійської лексики (Т.М. Бєляєва, В.В. Болховітінов,
О.Г.  Васильєва, Ю.І.  Височинський,  І.А. Гонта,  Т.В . Гончарова,
С .М.  Єнікєєва, Ю.А.  Зацний,  Д.І.  Квеселевич ,  О.Д.  Мєшков,
Л.Ф. Омельченко, М.М. Полюжин,  Л.Ф.  Рись,  Ж.Н.  Симачевська,
Л.М. Чумак та інші). Науковці вивчали питання, пов’язані зі структурною
та функціональною семантикою композитних слів прямої та вторинної
номінації (Ю.І. Височинський, І.А. Гонта, М.В. Нікітін, Л.Ф. Омельченко),
когнітивною семантикою окремих типів складних утворень (О.Г. Васильєва,
Т.В. Гончарова, О.В. Деменчук), торкалися деяких аспектів їх стилістики
(Л.Ф.  Омельченко,  Т.М. Онопрієнко, Л.Ф.  Соловйова). Проте
соціодискурсивний аспект структурно складних лексем у різних типах
дискурсу поки що залишається поза увагою дослідників.
Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних

лінгвістичних досліджень на дискурсивні аспекти функціонування мовних
одиниць та назрілою необхідністю комплексного дослідження композитних
лексем у руслі антропоцентричного підходу до побудови мовної картини
світу за принципом комунікативно доцільного відбору та комбінування
мовних одиниць відповідно до комунікативної мети у певних типах тексту
й дискурсу. Підхід до вивчення композитних лексем з позицій нового
напрямку комунікативної лінгвістики – функціонально-комунікативної
стилістики тексту – дає можливість системного встановлення взаємодії
комунікативного та стилістичного аспектів функціонування структурно
складних мовних одиниць і тексту.
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в руслі

наукової теми “Когнітивні та дискурсивні структури германських мов
у соціокультурному просторі комунікації” (код державної реєстрації
0104U003163) кафедри германської філології Київського міжнародного
університету.
Мета  дослідження  полягає у встановленні соціодискурсивних

особливостей функціонування композитних лексем прямої та непрямої
номінації в англомовному художньому дискурсі.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
- встановити місце композитоутворення в системі словотвору англійської

мови;
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- класифікувати композитні лексеми прямої та вторинної номінації
за структурно-ономасіологічними групами та висвітлити специфіку
семантичного навантаження й сполучуваності конституентів складних
лексем окремих груп;

- розкрити функціональні, прагмастилістичні та соціодискурсивні аспекти
узуальних композитів шляхом дослідження конотативних змістів,
що містяться в семантиці композитних лексем або виникають під впливом
контекстів;

- виявити напрямки та закономірності взаємодії композитної лексеми
та соціодискурсивного контексту і визначити основні стилістичні
та соціодискурсивні функції узуальних та оказіональних структурно складних
утворень у функціональному стилі художньої прози;

- виявити закономірності вираження аксіологічних категорій
в оказіональних авторських композитних утвореннях;

- визначити шляхи і перспективи узуалізації оказіональних композитів
як засобу поповнення словникового складу англійської мови.
Об’єктом дослідження є англійські композитні лексеми як одиниці прямої

та непрямої номінації.
Предмет аналізу – структурно-семантичні, функціонально-стилістичні

та  прагматичні особливості  композитних лексем у художньому
дискурсі.
Матеріалом дослідження слугували 5200 структурно складних слів,

вилучені методом суцільної вибірки з творів художньої прози ХІХ – ХХІ ст.
загальним обсягом 8000 сторінок.
Методологічною основою дослідження є прийняті в сучасному

мовознавстві положення про дуалізм мовного знака (В.В. Виноградов,
О.О. Потебня, О.О. Реформатський), оскільки аналізу підлягають мовні
одиниці, у яких одна й та сама форма співвідноситься з різним змістом,
та про розмежування мовних та мовленнєвих аспектів (Ф. де Соссюр),
що вимагає при аналізі мовних особливостей значень брати до уваги їх
співвідношення з мовленнєвими, і навпаки, при аналізі мовленнєвих
особливостей спиратися на системні характеристики. Конкретно-
науковою методологією є когнітивно-дискурсивний підхід до розгляду
мовних явищ та закономірностей їх функціонування, який дозволяє розкрити
комплексний характер досліджуваного явища (В .Г. Колшанський,
О.І. Морозова, О.О. Селіванова, І.С. Шевченко) та функціонально-
комунікативний підхід до вивчення особливостей функціонування мовних
одиниць у тексті та дискурсі (В.І. Говердовський, С.Н. Денисенко,
В.А. Кухаренко, А.Е. Левицький, Л.Ф. Омельченко).
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Головні методи та прийоми дослідження визначаються метою
та завданнями роботи. У роботі застосовано структурний  аналіз
для виділення продуктивних словотвірних моделей та ономасіологічний
аналіз для класифікації композитів на структурно-ономасіологічні групи.
Для визначення складових значення композитних лексем слугував
компонентний аналіз та валентнісний аналіз ад’єктивних лексем для
виявлення закономірностей сполучуваності компонентів складного слова
та оцінки продуктивності словотвірної моделі.  Для виявлення
прагмастилістичних особливостей складної лексики проведено
стилістичний аналіз текстових структур. Використано контекстуальний
аналіз для виявлення взаємного впливу аналізованих лексем та текстового
оточення; елементи етимологічного аналізу для встановлення зв’язку
внутрішньої форми з сучасним значенням слова; елементи
концептуального аналізу для встановлення ролі композитної лексики
у побудові мовної картини світу адресанта та реципієнта художнього
дискурсу та елементи дискурс-аналізу для виявлення соціального контексту
в художньому дискурсі. Для встановлення статусу лексичної композиції
у системі словотвору англійської мови застосовано синергетичний підхід
(фрагментарно). З метою виявлення питомої ваги певних лексико-
семантичних груп в аналізованому корпусі композитів та для дослідження
авторських тенденцій до вживання композитних лексем і створення
структурно складних оказіоналізмів застосовувався кількісний аналіз.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що вперше

проведено комплексний аналіз композитних лексем з позицій функціонально-
комунікативної стилістики тексту в рамках соціодискурсивного підходу.
Встановлено закономірності виникнення контекстуальних конотативних
змістів та їх роль у формуванні та реалізації художнього дискурсу, а також
вплив соціодискурсивного контексту на семантику композита і, навпаки,
композитної лексеми на формування текстових категорій. Уперше визначено
статус композиції у межах словотвору англійської мови та місце непрямої
номінації в її номінативній системі, а також встановлено чинники узуалізації
авторських складних новоутворень. Наукова новизна одержаних результатів
узагальнена у положеннях, що виносяться на захист:

1. Композитна вербокреація є відкритою системою, що входить
як підсистема до системи англійського словотвору. Залучаючи до створення
нових композитних слів усі рівні мовної системи – фонологічний,
морфологічний, синтаксичний – композиція, як і словотвір в цілому, набуває
характеру трансрівня і проявляє усі риси відкритої системи, здатної
до саморозвитку.
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2. Композитна номінація є одним з найпродуктивніших засобів поповнення
словникового складу англійської мови. Семантична композиція, в основі якої
лежить метафоричне чи метонімічне перенесення значення композитної
лексеми на базі різноманітних асоціацій, є основним чинником виникнення
композитної полісемії.

3. Соціодискурсивний аспект композитної лексеми, який включає такі
екстралінгвальні чинники її створення та функціонування, як особистісні,
культурно-історичні, суспільні та соціальні, виявляється лише в контекстному
оточенні. Використання композитних одиниць прямої та непрямої номінації
для експліцитної, а частіше імпліцитної вербалізації соціальних проблем
у соціодискурсивному контексті сприяє адекватному розумінню адресатом
інтенцій автора, оскільки за участю структурно складних лексем
вербалізується мовна картина світу як ініціатора дискурсу, так і його
реципієнта.

4. Провідну роль у формуванні дискурсивних функцій композитних
одиниць прямої та непрямої номінації відіграють конотації – семантичні
та контекстуальні. Розвиток контекстуальних конотацій в аксіологічно
нейтральних композитах зумовлюється такими функціонально-
комунікативними чинниками, як експресивність, образність, стилістична
маркованість текстових структур.

5. Вплив структурно складної лексеми та контексту є взаємним: композит
певним чином змінює зміст контексту; під впливом соціодискурсивного
контексту у складній лексемі виникають різноманітні конотації; або ж
контекст і композитна лексема взаємно змінюють та доповнюють одне
одного.  При вилученні вказаної лексеми з контексту або заміні
її корелятивною синтаксичною конструкцією втрачається значна частина
закладеної адресантом дискурсу інформації.

6. Складні слова, зокрема авторські оказіоналізми, створюються
з номінативними, стилістичними та прагматичними цілями, зумовленими
дією принципу мовної економії та принципами формування художнього
дискурсу, при чому чинниками створення переважної більшості авторських
інновацій є прагматичні та стилістичні.  Тенденція до створення
оказіональних композитів є креативною особливістю ідіостилю автора
художнього тексту.

7. Складовою соціодискурсивного аспекту композитної одиниці є оцінні
конотації, що відображають ставлення особистості до оточення, її стосунки
з суспільством, соціумом, іншими індивідами та довкіллям. Оцінні значення,
виражені як узуальними, так і оказіональними ад’єктивними композитами,
розташовуються по всій довжині аксіологічної шкали, проте кількісно
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(близько 70%) переважають пейоративні оцінки, що зумовлено загальною
властивістю людської психіки до виділення негативних явищ як відхилень
від норми.

8. Перспективи узуалізації оказіональних складних лексем залежать як
від власне лінгвістичних чинників (довжина та структура слова, семантична
прозорість, образність, влучність і т. ін.), так і від екстралінгвальних
(суспільна необхідність інновації, соціальний статус автора, популярність
та суспільний статус джерела першодруку, сфера використання і т. ін.).
Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому,

що його результати є внеском у розробку дискурсивних проблем номінації,
теорію композитної номінації та соціолінгвістики. Результати роботи
розширюють уявлення про комунікативно-стилістичні й дискурсивні функції
композитної номінації та вплив ідіостилю конкретного автора на успішність
реалізації художнього дискурсу. Вивчення тенденцій авторів до створення
оказіональних композитних лексем сприяє можливості передбачення шляхів
і засобів поповнення словникового складу англійської мови композитними
словами.
Практична цінність отриманих результатів зумовлюється можливістю

їх використання в курсах лексикології англійської мови (у розділах “Лексична
семасіологія”, “Словотвір”), стилістики (у розділах “Функціональна
стилістика”, “Семасіологічна стилістика”); у розробці спецкурсів
з композитології, лінгвокультурології; у написанні курсових, дипломних
та магістерських робіт. Матеріали дослідження можуть знайти застосування
в лексикографічній та перекладацькій практиці.
Апробація роботи. Апробація основних положень та результатів

дослідження проводилась на наукових та науково-практичних конференціях:
міжнародних: “Когнітивні та дискурсивні структури германських мов
у соціокультурному просторі комунікації” (Київ, 2008, 2009, 2010, 2011),
“Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2009, 2010), “Пріоритети
германського і романського мовознавства” (Луцьк, 2010), Х-й конференції
«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2011);
всеукраїнських “Сучасний стан дослідження германських мов та проблеми
перекладу” (Житомир, 2009, 2010), “Методологічні проблеми сучасного
перекладу” (Суми, 2010).
Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дослідження

викладено у дев’яти одноосібних наукових статтях, з яких сім надруковано
у наукових фахових виданнях України.
Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів

з висновками до кожного, загальних висновків, списків джерел наукової
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літератури, лексикографічних, ілюстративних джерел та додатків. Загальний
обсяг дисертації складає 233 стор., обсяг основного тексту – 193 стор.,
бібліографія містить список використаних джерел (246 найменувань),
лексикографічних джерел (8 позицій), список джерел ілюстративного
матеріалу (20 пунктів).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність наукового дослідження, визначено

його мету й завдання, об’єкт і предмет, описано фактологічний матеріал
і методи його аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне
значення роботи, сформульовано положення, що виносяться на захист,
наведено дані про зв’язок роботи з науковими темами та про апробацію
роботи і публікації.
У першому розділі дисертації “Теоретико-методологічні засади

дослідження композитної номінації” встановлено статус композиції
в системі словотвору англійської мови та обґрунтовано основні засади
дослідження композитних лексем у художньому дискурсі з позицій
функціонально-комунікативної стилістики тексту. Встановлено релевантність
композитної номінації в тексті, функціональному стилі та дискурсі. Виявлено
залежність вживання композитних лексем від особливостей ідіостилю
автора художнього тексту.
В останні роки синергетичний підхід до вивчення процесів вербокреації

дав змогу обґрунтувати системність  словотвору як трансрівня
в суперсистемі мови (С.М. Єнікєєва), при цьому композиція проявляє всі
ознаки відкритої системи, здатної до саморозвитку. Композиція – система
способів словотвору та словотвірних моделей, за якими утворюються
складні слова, що можуть належати до будь-якої ономасіологічної групи.
Серед способів композиції, як найпродуктивніші, виділяємо такі: безафіксне
словоскладання (egg-box, housewife, sweetheart, etc.); деривативну
композицію – спосіб, при якому один із компонентів є дериватом простого
слова (landing-stage, tin-opener, fishing-rod, etc.); парасинтез – утворення
композита за допомогою складання основ та формантизації, при чому афікс
оформлює все складне слово, не належачи одному з компонентів (bright-
eyed, chuckle-headed, etc.); семантичну композицію; конверсію
та універбацію (лексикалізацію синтаксичних конструкцій).
Складні слова якнайповніше задовольняють два головні принципи

в організації дискурсу: максимальна інформативність при мінімальних мовних
зусиллях. Ці принципи є визначальними при виборі однієї одиниці з ряду
можливих у конкретному тексті і реальному дискурсі. В аналізі дискурсу
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враховується вплив на спілкування багатьох екстралінгвальних факторів,
внаслідок чого на передній план виступають соціальні та особистісні
параметри комунікації. Соціодискурсивний аспект композитної номінації,
що поєднує її розмаїті властивості, – лінгвістичні (номінативні, когнітивні,
прагматичні) та екстралінгвальні (соціальні, суспільні, культурно-історичні
чинники), які впливають на формування та реалізацію дискурсу, є однаково
релевантним у функціональному стилі, дискурсі та тексті, який є знаковою
репрезентацією дискурсу.
Функціональний підхід до лінгвістичних досліджень сприяв становленню

та розвиткові функціонально-комунікативної стилістики тексту, що дає
можливість описати функціонування композитних лексичних одиниць мови
у різних дискурсах. Відбір мовного матеріалу визначається переважно
метою комунікації та засобами впливу на адресата; саме це визначає вибір
функціонального стилю,в основі якого лежать функції використання мови:
функції спілкування, повідомлення та впливу. Художній твір поєднує в собі
всі ці функції. Саме в стилі художньої літератури якнайповніше реалізується
функція впливу завдяки використанню певних номінативних одиниць
(композитів) та їх відповідної організації в текстових структурах. Вибір
мовних засобів і спосіб їх комбінування в тексті певного функціонального
стилю мають системну значимість. Мовленнєва системність стилю
зумовлена екстралінгвальною стилетвірною основою. Композитна номінація
вносить упорядкованість у системність мовлення.
Стиль епохи та індивідуальний стиль перетинаються, бо жоден автор

не може уникнути впливу формотворчих тенденцій часу, соціальних вимог
та замовлень, які охоплюють всі сфери духовної активності суспільства.
У відборі та художній обробці мовного матеріалу проявляється креативність
автора. Аналізуючи ідіостиль автора за принципом креативності, розкриваємо
суть ідіоконцептів, на позначення яких створюються оказіональні номінативні
одиниці, індивідуально-авторські метафори, які, в свою чергу відкривають
нові тенденції розвитку системи композиції в англомовному
лінгвокультурному соціумі.
Жоден художній твір, як і жодне повідомлення, не є безадресним.

Зважаючи на системність комунікації, автор повинен брати до уваги певні
особливості імовірних читачів його творів: соціальний статус, культурний
та освітній рівень, фонові знання, мовну компетенцію і т. ін. Усі ці фактори
у поєднанні з особистісними рисами ініціатора дискурсу знаходять своє
відображення у соціодискурсивному аспекті композитної одиниці, що є
невід’ємною складовою мовлення і одним із провідних параметрів
номінації.
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У другому розділі дисертації “Продуктивні словотвірні моделі
композитів прямої і вторинної номінації в контексті художнього
твору” розглянуто особливості семантики композитних лексем у художньому
дискурсі. Виокремлено та проаналізовано вісім структурно-ономасіологічних
груп композитів. Досліджено чинники та способи утворення композитної полісемії
як засобу поповнення словникового складу англійської мови. На базі
концептуального та внутрішньо-валентного аналізу окремих груп композитних
лексем встановлено їх місце в процесі категоризації мовної картини світу.
З урахуванням структурної моделі та когнітивної семантики досліджені

структурно складні утворення розподіляються на вісім структурно-
ономасіологічних груп: 1) агентивні складні та складнопохідні номінативні
одиниці з формантом -er; 2) структурно складні іменники дії з суфіксом -
ing; 3) субстантивні композити-бахуврихі; 4) структурно складні
субстантивні утворення, що складаються з двох іменних основ; 5) складні
прикметники з формантом -ing; 6) структурно складні ад’єктивні лексеми,
утворені з двох основ і суфікса -ed, у складі яких виділяються в окрему
підгрупу ад’єктивні складнопохідні бахуврихі; 7) структурно складні
утворення з першим дієслівним компонентом; 8) інкорпоровані слова.
Іменники з дієслівним компонентом, що стоїть перед суфіксом -er

виражають поняття, пов’язані з різними сферами суспільного, господарського,
культурного життя людини. За критерієм частиномовної належності основ,
що утворюють структурно складні одиниці з формантом -er, вони поділяються
на дві групи: з дієслівною основою n+(v+er) та з іменною основою (n+n)+er;
(a+n)+er. Переважна більшість з дослідженого корпусу лексем з формантом
-er побудована за моделлю n+(v+er): bog-trotter – ірландець; teetotaler –
вегетаріанець; evil-doer – злодій, грішник; breadwinner – годувальник, той
хто заробляє та ін. Агентивні одиниці з формантом -er функціонують
в англійській мові в одному або двох близьких значеннях. Регулярними
є приклади метафоричного чи метонімічного переносу значень, як наприклад,
eye-opener – щось дуже дивне; wheel-rider – той, хто подорожує
за допомогою колісного транспорту, велосипедист. Системні оказіоналізми
за своєю структурою відповідають як продуктивним моделям англійської
мови, так і закономірностям заповнення мовних лакун.
Структурно складні іменники дії представлені переважно моделями n+G,

n+n та a(adv)+G. У дослідженому корпусі структурно складних іменників дії
переважна більшість (70%) представлена іменниками першої моделі (rabbit-
farming, word-painting, bell-ringing, etc.). Більшість є оказіональними
авторськими утвореннями з метою здійснення принципів мовної економії
та підвищення інформативності й експресивності повідомлення.
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Безафіксальні двоосновні субстантивні бахуврихі є однією
з національно специфічних рис англійського словоскладання; відмінною рисою
їх є конкретність як вихідного предметно-логічного, так і переносно-
образного значень слова. Семантична ідіоматичність і неподільність
корелятивної атрибутивної синтагми сприяє своєрідному еліпсису – вживання
block-head з тим самим значенням, котре має і денотат block-headed
fellow. У досліджених текстах автори віддають перевагу ад’єктивним
відповідникам: fat-headed, dunder-headed, narrow-minded, etc.
Іменники ,  утворені двома  іменними основами ,  (ballroom,

brainwave, thunderstorm, rodman etc.) становлять найчисленнішу групу
композитів (50%) з дослідженого корпусу складних слів. Концептуальна
семантика цих композитів локалізується на периферії поля концепту
ЛЮДИНА, категоризуючи її оточення і вибудовуючи таким чином картину
світу героїв. Переважна більшість субстантивних утворень даної моделі
синонімічні корелятивним синтаксичним структурам, проте інтеграція
словосполучення в складне слово сприяє передачі більшого поняттєвого
змісту засобами одної лексичної одиниці.
Складні слова, утворені за моделями n+PI та a(adv)+PI займають

помітне місце в словниковому складі англійської мови. Віддієслівний
компонент досліджених ад’єктивних композитів може сполучуватись
з субстантивною, ад’єктивною або адвербіальною основами: blood-curdling;
laughter-provoking; law-abiding; right-thinking; well-meaning etc. Найбільш
продуктивними в даній групі слів є структурно складні прикметники з другим
компонентом -looking, які, очевидно, можуть утворюватись без будь-яких
обмежень. За структурою перший компонент – просте або похідне слово,
за семантикою – зовнішня ознака особи, предмета чи явища: mousy-looking,
picturesque-looking, dilapidated- looking, meek-looking, shamed-looking
etc. Концептуальна семантика ад’єктивних лексем з другим компонентом
-looking відображає категоризацію картини світу персонажів, у центрі
якої – людина, особистість. Специфіка категоріальної семантики цих лексем
вказує на те, що субкатегоризація можлива з опорою на значення перших
компонентів. Морфологічна стислість складних утворень з елементом -
looking зумовлює міру їхньої вживаності, забезпечує динамізм розповіді,
а також легкість декодування одержуваної інформації.

 Серед ад’єктивних композитів у дослідженому корпусі переважають
структурно складні лексеми з двох основ і суфікса -ed (578 одиниць).
Ці лексеми поділяються на дві групи за характером їхніх компонентів:
1) утворення, в яких другим компонентом є дієслівна основа n+(v+ed),
a(adv)+(v+ed) та 2) утворення, в яких другим компонентом є основа іменника
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(n+n)+ed, (a+n)+ed. Переважна більшість з дослідженого корпусу цих лексем
є структурно мотивованими і реалізують своє пряме значення (vacuum-
packed, worm-eaten, home-made, etc.), або непряме, але єдине значення
(voice-filled home, heartbroken person, etc.). Велика кількість оказіональних
утворень (376 одиниць) серед цих слів свідчить про практично необмежену
продуктивність моделі. Серед парасинтетичних прикметників з формантом
-ed виділяється підгрупа ад’єктивних бахуврихі, що є результатом
морфологізації словосполучень, оскільки суфікс оформлює словосполучення
в складне слово: simple-minded, long-eared, bald-headed, bold-faced, etc.
Когнітивна семантика ад’єктивних бахуврихі відображена в концептосфері
розумових здібностей та характеру героїв творів. Характерною особливістю
складнопохідних прикметників є те, що вони за своєю природою мають
більшу експресивність, ніж прості чи похідні прикметники, пор.: fat-
headed – fool, crack-jawed – difficult, blood-curdling – horrible, etc.
На перший план в парасинтетичних прикметниках виступає емоційно-оцінний
компонент значення.
Серед структурно складних лексем із дієслівним компонентом

виділяються чотири групи: 1) “імперативні” композити, утворені
за структурними моделями v+n та v+a(adv) (watchword, runaway);
2) субстантивні складні лексеми, утворені в результаті стягнення
синтаксичних структур (PI+n) (landing-stage – a stage for landing, fishing-
punt – a punt for fishing); 3) номіналізовані фразові дієслова типу v+prep
(hang-up, look-out); 4) складні дієслова, утворені за моделями v+v та n(a)+v
(to hobnob, to sunbathe).
В окрему групу виділені лексикалізовані синтаксичні одиниці.

Типовими проявами лексикалізації синтаксичних конструкцій є ад’єктивація
та субстантивація, причому в дослідженому корпусі інкорпорованих лексем
переважає ад’єктивація (92% інкорпорованих слів). Інкорпоровані слова
є переважно оказіональними, оскільки створюються з прагмастилістичними
цілями – влучної та експресивної характеристики певного референта
і втрачають вказані якості поза контекстом (isn’t-everything-super? voice).
Полісемія структурно складної лексеми в системі композиції англійської

мови є функцією формально-семантичного інваріанту багатозначного слова,
а в мовленні – функцією умов комунікації, контексту. З процесами полісемії
і створення структурно складних полісемантичних слів пов’язана
метафоризація як засіб розширення змістового об’єму складної лексеми
за рахунок виникнення у неї переносних значень і посилення експресивних
властивостей. Часто переносні значення композитних лексем виникають
на основі інтертекстуальності та на базі прецедентних феноменів,
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що вимагають від реципієнта дискурсу фонових знань, і таким чином
збагачують мовну картину світу учасників дискурсу. Наприклад: “Warwick,
the king-maker, rests there, careless now about such things as earthly kings
and earthly kingdoms;…” (J.K. Jerome). Уорвік – історична особа, Річард
Невілл, граф, англійський політичний діяч і полководець, активний учасник
війн Червоної та Білої троянд і ряду династичних переворотів. Уорвік увійшов
в історію з прізвиськами «того, хто робить королів» й »останнього барона».
У тексті твору Дж.К. Джерома лексема king-maker вживається у її
первинному значенні, проте з часом ця лексема закріпилася у системі мови
з її вторинним значенням – особи, від якої залежать призначення на високі
посади.
Третій  розділ дисертації “Функціонально-стилістичні

характеристики узуальних та оказіональних композитних одиниць
у контексті художнього дискурсу” містить аналіз дискурсивних аспектів
функціонування узуальних та оказіональних композитів у процесі їх
актуалізації в текстах художньої прози; взаємовпливу семантики композитної
лексеми та соціодискурсивного контексту; основних чинників створення
оказіональних структурно складних одиниць та перспектив їх узуалізації.
Будь-який текст виступає в процесі комунікації як єдність мотивів, цілей,

завдань, що реалізуються за допомогою різних мовних засобів. Оцінно-
емоційне ставлення суб’єкта мовлення до його об’єктів знаходить своє мовне
відображення в конотативній складовій значення лексичних одиниць.
Серед вибраного корпусу аксіологічно маркованих узуальних

субстантивних композитів виділяються такі групи лексичних конотацій:
а) іронічності; б) меліоративності; в) пейоративності; г) підсилення;
д) книжності; е) розмовності; є) культури та історичності. Слово може
включати декілька, а часом і всі види конотацій, тому слід розглядати його
як конотативну єдність. Наприклад: scapegrace – шалопай, whippersnapper
– хлопчисько, нікчема, fuddy-duddy – буркотун, консерватор – конотації
розмовності та пейоративності; plain-cloth – шпигун, переодягнений
поліцейський – конотації пейоративності та історичності.
Серед авторів проаналізованих творів ідіостилі Дж.К. Джерома

та Х. Філдінг характеризуються великою різноманітністю актуалізованих
у структурно складних словах конотативних змістів та розмаїттям
структурних типів узуальних композитів. Актуалізація прагмастилістичних
функцій вказаних утворень здійснюється авторами через вживання їх у всьому
розмаїтті стилістичних засобів: епітетів, порівнянь, метафор, іронії і т.ін.
Субстантивні композити актуалізуються в досліджених текстах

у функціях об’єктивних означень, метафор, епітетів. Актуалізація ад’єктивних
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композитів відбувається у функціях атрибутів та предикативів оцінки, описово-
оцінних, компаративних, іронічних, метафоричних та метонімічних епітетів.
Аксіологічно нейтральні структурно складні лексеми у більшості випадків
розвивають контекстуальні іронічні, пейоративні, культурно-історичні
та меліоративні конотативні змісти. Наприклад, аксіологічно нейтральна
лексема steam-launch під впливом соціодискурсивного контексту розвиває
конотації історичності у поєднанні з пейоративністю: “It is the witch’s kitchen
which go forth those demons of the river – steam-launches” (J.K. Jerome).
Пароплави були в описуваний історичний період новим винаходом, який
викликав неоднозначне ставлення у пересічних громадян (щоправда, у випадку
героїв Джерома, це ставлення було якраз однозначним – негативним).
У свою чергу, структурно складна лексема, незалежно від наявності

у неї лексичної конотації, впливає на контекст, змінюючи його зміст. Лише
в контексті виявляється соціодискурсивний аспект композитної лексеми,
оскільки за її участю розкриваються (експліцитно чи імпліцитно) інтенції
автора, вербалізуються глобальні соціальні проблеми (стосунків
особистості з оточенням: іншими людьми, суспільством, довкіллям).
Виокремлюються три напрямки взаємодії композитної лексеми
та контексту: 1) складне слово впливає на контекст, змінюючи певним чином
його зміст; 2) у композита під впливом контексту виникають відповідні
конотації; 3) контекст і композитна лексема взаємно змінюють
та доповнюють одне одного. Для узуальних складних лексем усі три
напрямки є однаково релевантними, стосовно ж оказіональних композитів
переважає перший вид – композит змінює контекст. При вилученні
композитного номінанта з контексту втрачається значна частина інформації,
яку автор запланував донести до адресата.

 Конотація іронічності є однією з найбільш властивих ідіостилям авторів
аналізованих текстів, що поєднують розкриття серйозних соціальних питань
з гумористичним стилем їх постановки та вирішення. Іронічність або ж
входить як конотативна складова значення до семантики лексичної одиниці,
або виступає з контексту. “They [trams] are all-important in the streets,
and everything and everybody makes haste to get out of their way”
(J.K. Jerome). У наведеному прикладі метафоричне використання
композитної лексеми у функції предикатива оцінки дає авторові можливість
у контексті, обмеженому одним реченням, охарактеризувати сприйняття
навколишнього світу пересічним громадянином, у якого поява в місті перших
електричних трамваїв аж ніяк не викликає позитивних емоцій.
Структурно складні одиниці актуалізуються в художніх текстах

у функціях порівняння, метафори (метафоричних структурах), іронії
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та використовуються для створення комічного ефекту шляхом порушення
норм сполучуваності.
Породження та функціонування оказіоналізмів розглядається в сучасній

лінгвістичній науці як комплексний процес, який одночасно приводить до дії
психологічні, когнітивні та мовні структури особистості у їх взаємодії.
Художній текст зазвичай характеризується наявністю великої кількості
оказіональних лексем, створених автором з номінативними, прагматичними
та стилістичними цілями. Створення структурно складних оказіоналізмів
вважаємо однією з рис ідіостилю певного автора, зокрема Дж.К. Джерома
та Х. Філдінг.

1230 оказіональних структурно складних лексем з аналізованих творів
поділяються на такі групи: 1) субстантивні композити; 2) ад’єктивні складні
лексеми; 3) композитні числівники; 4) прислівники; 5) полікомпонентні
композит-комплекси.

 Оказіональні субстантивні композитні лексеми створюються
авторами переважно для досягнення більшої образності та експресивності
повідомлення (тексту), і реалізуються як у функціях аксіологічно
нейтральних субстантивних та атрибутивних, так і в функціях стилістичних
засобів: порівняння, епітетів та метафор. Контекстуальні конотації надають
цим іменникам, а отже, і повідомленню, більшої образності та
експресивності.
Соціодискурсивний аспект ад’єктивних лексем різноманітних

структурних моделей виявляється за допомогою конотацій, виражених
в епітетах – узуально-асоціативних та оказіонально-асоціативних
(Т.М. Онопрієнко): метафоричних, метонімічних, іронічних, оцінно-описових
та компаративних. Наприклад: “There, spread out on a sunlounger, was a
bronzed, long-limbed, blonde-haired stark-naked woman” (H. Fielding),
де контекстуальні конотації пейоративності та іронічності накладаються
на дескриптивну сему епітетів, додаючи до неї значну частку презирливої
оцінки.
Оказіональні числівники створені авторами за допомогою:

а) використання архаїчного числівника dozen, що надає контексту певного
відтінку невизначеності та образності (пор. half-a-dozen people – six people),
та б) інверсії, при чому лексеми набувають емоційного забарвлення,
підкреслюючи для реципієнта саме довготривалість описуваної дії,
та створюючи гумористичний ефект: “We worked steadily for five-and-
twenty minutes, and did four potatoes” (J.K. Jerome).
Оказіональні структурно складні прислівники створені авторами

зі стилістичними цілями, переважно у метафоричних структурах
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(halfheartedly, human-like, greyhoundlike – від назви човна ‘Greyhound
of the sea’, corkscrew-wise, look-alike, twopence, heavenward).
Переважна більшість лексикалізованих синтаксичних конструкцій

у дослідженому корпусі композитів є ад’єктивованими універбатами,
що реалізуються у функціях епітетів: описово-оцінних, метафоричних
та компаративних. Тенденція до створення полікомпонентних композит-
комплексів у художньому дискурсі є особливістю ідіостилю автора.
Конотативний компонент значення композитної одиниці безпосередньо

пов’язаний з оцінюванням людиною певних понять, що виражається
в аксіологічних  категоріях.  Структурно складні прикметники
виражають  окремооцінні значення – меліоративні,  нейтральні та
пейоративні – експліцитно та імпліцитно. Під впливом контексту оцінні
конотації виникають у аксіологічно нейтральних прикметників; серед них
переважають пейоративні (близько 70%), що пояснюється психологічною
властивістю людини скоріше помічати те, що вона вважає відхиленням
від норми.
У ході номінативної діяльності створюється мовна картина світу;

продуктом цієї діяльності є інновації, більшість з яких на момент утворення
носять оказіональний статус. Соціальна значущість новотвору є головним
критерієм його успішної узуалізації, але неабияку роль відіграють також
такі властивості слова, як милозвучність, розмір, прозорість, влучність,
дотепність ,  здатність  привертати увагу тощо.  Чинниками,
що перешкоджають узуалізації авторського новотвору є: 1) надлишковість
структури (як при фразовому словоскладанні); 2) порушення правил
морфемної комбінаторики; 3) блокування наявними синонімами;
4) спеціалізація значення; 5) повна семантична прозорість оказіоналізму;
6) необмеженість словотвірної моделі 7) соціальні чинники (порушення
соціальних та суспільних норм, як у випадках сленгової лексики, жаргонізмів
і т. ін.). Ідеальним для швидкого прийняття суспільством є те потенційне
слово, в якому поєднуються максимум простоти структури з максимумом
інформативності. Інколи перспективи узуалізації оказіонального слова
визначаються суспільним статусом його автора та джерела першої
публікації.
Основними критеріями стійкості лексеми як одиниці системи мови

є наступні: 1) здатність до деривації; 2) семантична цінність; 3) стилістична
необмеженість; 4) соціальна необхідність; 5) кодифікація словниками.
Слово, яке поєднує в собі перераховані вище властивості, є узуальною
лексичною одиницею мовної суперсистеми.
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ВИСНОВКИ
Лексична композиція проявляє всі ознаки відкритої системи, здатної

до саморозвитку, отже, вважаємо її підсистемою у словотворі англійської
мови. Композиція у композитології – це система способів словотвору
та словотвірних моделей, за якими утворюються складні слова, що можуть
належати до будь-якої ономасіологічної групи.
Складні слова якнайповніше задовольняють головні принципи в організації

дискурсу: максимальна інформативність при мінімальних мовних зусиллях.
Художній дискурс є конгломератом унікальних рис картини світу автора
і його героїв з їхньою власною картиною світу, що накладається на картину
світу реципієнта – прогнозованого читача. У контекстному оточенні
розкривається соціодискурсивний аспект композита. Композитна номінація
є однаково релевантною у тексті, функціональному стилі та дискурсі,
вносячи упорядкованість у системність мовлення.
За семантичними характеристиками композити поділяються на три

групи: 1) деривати, що мають лише прямі значення; 2) деривати, що мають
пряме і переносне значення; 3) композитні деривати, що мають лише
переносне значення; за ономасіологічною структурою – на вісім структурно-
ономасіологічних груп, що відображають структурний, функціональний,
ономасіологічний та семасіологічний аспекти складного слова.
Семантична композиція як вид вторинної номінації виступає основним

чинником виникнення композитної полісемії. Розвиток переносних значень
на основі метафоричного вживання є одним із засобів збагачення словникового
складу мови, оскільки метафорична номінація стимулює розвиток номінативної
системи мови.
Конотація входить узуально чи оказіонально до семантики мовних одиниць

та виражає ставлення суб’єкта мовлення до дійсності. Серед ідіостилів авторів
досліджених текстів ідіостилі Дж.К. Джерома та Х. Філдінг характеризуються
великою різноманітністю актуалізованих у структурно складних лексемах
конотативних змістів, розмаїттям структурних типів та прагмастилістичних
функцій узуальних композитів, а також непересічною креативністю щодо
створення оказіональних композитних лексем.
У проаналізованих текстах оказіональні структурно складні одиниці

актуалізуються у всьому розмаїтті стилістичних функцій: епітетів, порівнянь,
метафор, іронії та гібридних тропів, що є вирішальним чинником створення
образності та експресивності в художньому тексті і, відповідно, сприяє
успішності реалізації художнього дискурсу.
Пізнаючи об’єкти реальної дійсності, людина закріплює результати свого

пізнання в одиницях мови, фіксуючи при цьому в значеннях слів не лише
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понятійні, а й аксіологічні категорії. Структурно складні прикметники
виражають  окремооцінні значення – меліоративні,  нейтральні
та пейоративні – експліцитно та імпліцитно. Під впливом контексту
у аксіологічно нейтральних прикметників виникають оцінні конотації, серед
яких переважають пейоративні.
Соціальна значущість авторського новотвору є головним критерієм його

успішної узуалізації, проте важливу роль відіграють також інші чинники:
милозвучність, розмір новотвору, прозорість семантики, влучність, здатність
привертати увагу. Інколи перспективи узуалізації оказіонального слова
визначаються суспільним статусом його автора та джерела першої
публікації.
Вивчення соціодискурсивного аспекту композитної номінації відкриває

перспективи для подальших досліджень: 1) встановлення закономірностей
системи композиції у діахронії; 2) виявлення особливостей функціонування
композитних лексем у різних типах дискурсу; 3) дослідження
лінгвокогнітивних аспектів виникнення та функціонування композитних
лексем; 4) дослідження функціонування композитних лексем з позицій
міжкультурної комунікації.
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АНОТАЦІЯ
Дембовська  Л. М . Пряма  і непряма композитна  номінація

в англійській мові: соціодискурсивний аспект. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України. – Харків, 2012.
Дисертацію присвячено дослідженню композитів прямої та непрямої

номінації, що функціонують в художньому дискурсі. Обґрунтовано
системність композиції та її статус у системі англійського словотвору.
З позицій функціонально-комунікативної стилістики тексту виявлено
релевантність соціодискурсивного аспекту композитної номінації в тексті,
функціональному стилі та дискурсі.
Метафоризація на основі різноманітних асоціацій, а також на базі

прецедентних феноменів сприяє виникненню композитної полісемії.
Дискурсивна цінність численного корпусу композитних оказіоналізмів

свідчить про значні перспективи включення їх в літературну мову.
Кореляція композитної семантики і контексту реалізується у трьох

напрямках взаємодії: складне слово впливає на контекст; семантика
композита змінюється під впливом контексту; контекст і композит взаємно
змінюють один одного. Взаємовплив узуального слова і контексту є однаково
релевантним у всіх трьох напрямках; щодо оказіональної складної лексики
перший напрямок переважає.
Ключові слова: дискурс, композиція, пряма та непряма композитна

номінація, оказіоналізм, соціодискурсивний аспект, текст, функціональний стиль.
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АННОТАЦИЯ
Дембовская Л. М. Прямая и косвенная композитная номинация

в английском языке: социодискурсивный аспект. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский
национальный университет имени В. Н. Каразина Министерства науки
и образования, молодежи и спорта Украины. – Харьков, 2012.
Диссертация посвящена комплексному исследованию композитных

лексем прямой и косвенной номинации в процессе их актуализации
в художественном дискурсе.
В  диссертации рассматриваются социодискурсивные аспекты

образования и функционирования композитных лексем прямой и косвенной
номинации с точки зрения функционально-коммуникативной стилистики
текста, определяется их роль в построении текстовых структур.
Применение синергетического подхода к изучению процессов

словообразования приводит к выводу о том, что композиция является
открытой системой, способной к саморазвитию и, таким образом,
представляет собой подсистему в системе английского словообразования.
В диссертационном исследовании устанавливается релевантность

социодискурсивного аспекта композитной номинации в дискурсе, тексте
и функциональном стиле. Подход к анализу лингвистических явлений
с позиций функционально-коммуникативной стилистики текста дает
возможность объединить в комплексном анализе структурно-сложных
лексем как собственно языковые, так и экстралингвальные факторы
их функционирования в письменном типе дискурса, в частности,
в художественном дискурсе.
В диссертации выделяются ономасиологические группы структурно-

сложных лексем, анализируется их структурная и концептуальная
семантика, осуществляется внутренне-валентный анализ адъективных
композит. Анализ концептуальной семантики прилагательных с итеративным
компонентом -looking позволил сконструировать их онтологию и, таким
образом, определить их роль в категоризации картины мира автора
произведения и его персонажей.
Важную роль в пополнении словарного состава английского языка играет

метафоризация, являющаяся ведущим фактором возникновения полисемии.
В результате семантического анализа выделяются три группы композит:
дериваты, имеющие только прямые значения; дериваты с прямыми
и переносными значениями; дериваты, имеющие лишь переносные значения.
В  исследовании осуществлен количественный анализ каждой
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из перечисленных групп. В свою очередь, функционально-семантический
анализ композит косвенной номинации позволил выделить два способа
их образования: создание сложной лексемы путем метафоризации значения
словосочетания и переосмысление уже существующей композитной
единицы.
При рассмотрении дискурсивных свойств узуальных композитных

лексем выделены основные группы лексических коннотаций, а также
определены закономерности актуализации их прагматических функций
во всем разнообразии стилистических средств. Аксиологически
нейтральные лексемы в подавляющем большинстве случаев их
употребления в художественных текстах развивают контекстуальные
коннотативные смыслы, среди которых коннотация ироничности является
наиболее присущей идиостилям авторов анализируемых текстов.
Установлена сквозная взаимозависимость семантики композитной единицы
и социодискурсивного контекста.
В результате анализа закономерностей возникновения в исследуемых

текстах окказиональных структурно-сложных образований установлено,
что в подавляющем большинстве случаев такие лексемы создаются
не столько с целью номинации новых концептов, сколько в стилистических
и прагматических целях, для придания образности и экспрессивности
контексту и, соответственно, успешной реализации дискурса.
В диссертации исследованы экспрессивные свойства композитных лексем

различной лексико-десигнативной принадлежности и возможности
актуализации их в разнообразных стилистических конфигурациях, определены
коммуникативно-прагматические функции лексикализированных
синтаксических конструкций (универбатов); доказано, что тенденция
к созданию поликомпонентных композит-комплексов является креативной
особенностью идиостиля автора художественного произведения.
Среди аксиологических категорий,  выражаемых адъективными

композитами, установлено количественное преобладание пейоративных
оценок над мелиоративными и нейтральными, обоснована взаимосвязь
оценочных коннотаций и контекста.
В результате рассмотрения процесса узуализации окказиональных

структурно-сложных образований определены факторы, способствующие
и препятствующие вхождению окказионального слова в систему языка;
определены также критерии устойчивости слова как единицы языка.
Проведенный комплексный анализ композитных лексем прямой

и косвенной номинации свидетельствует о том, что композитная номинация
(как прямая, так и косвенная) в художественном дискурсе детерминируется
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в подавляющем большинстве случаев стилистическими и прагматическими
целями, т.е. имеет место стилистическая композиция.
Ключевые слова: дискурс, композиция, окказионализм, прямая

и косвенная композитная номинация, социодискурсивный аспект, текст,
функциональный стиль.

ABSTRACT
Dembovska L. M. Direct and Indirect Compound Nomination in the

English Language: Social Discursive Aspect. – Manuscript.
Thesis for a candidate degree in philology: speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of education
and science, youth and sports of Ukraine. – Kharkiv, 2012.

The thesis focuses on the English compounds functioning in the fiction discourse.
The systematic manifestation of compounding and its status in the English word-
formation system have been determined. Relevant features of social discursive
aspect of compound nomination in the text, functional style and discourse have
been shown against the background of functional and communicative text stylistics.

Using metaphors on the basis of different associations as well as on the
precedential phenomena fosters the emergence of compound polysemy.

The discourse value and essential sources of compound nonce-coinage in
fiction enjoy hopeful prospects of accepting into standard English.

The correlation of compound semantics and the context can be implemented
in three cases: the compound influences the context; compound semantic changes
in the context; the context and the compound are intermingled. We claim that
interrelation of the usual word and context is equally relevant in all the three
cases; for nonce-coinage the first case prevails.

Key words: compounding, direct and indirect compound nomination, discourse,
nonce-coinage, social discursive aspect, text, functional style.
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