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ROLE-PLAY AS A TEACHING STRATEGY TO IMPROVE STUDENTS’
COMMUNICATION PERFORMANCE AND CRITICAL-THINKING SKILLS
Agibalova T. M. (Kharkiv)
In paradigm of foreign language acquisition, classroom verbal transmission
occurs in the field of successful communicative discourse.The opportunity to practice
spoken skills and test students’ understanding of a target language is intended to enable
purposeful communication as information exchange between two or more participants.
Incorporating role-plays into teaching process helps prepare students for real-life
dialogic speech by simulating reality – in situations and various roles individuals play in
different scenarios. In this sense, they implement theory into reality and embody the
main goal of TFL, defined as acquisition of communicative competence.
Role-plays can be used for assessment and feedback purposes and help teacher to
determine the degree of mastery, attained by students. They provide an opportunity for
«practicing the rules of social behavior and the various sociolinguistic elements of
communication (as determined by roles, topic, or situation) and a context for the target
culture» [1]. Moreover, they give participants the prospect to discover their own level of
attainments over specific language content, because communication only takes place
when individuals make use of sentences to perform a variety of different acts of
essentially complicated social nature. We do not communicate by composing sentences,
but «by using sentences to make statements of different kinds» [2].Therefore, role-plays
allow us to experiment with language we have learned. When speakers originate their
own dialogic discourse, they offer a distinct opportunity to go beyond what has been
taught in class and create their own language model of reality. It`s a great way to
estimate the balance between lingual input and output, in terms of verbal activity.
REFERENCES
1. Drills, Dialogues, and Role Plays. The University of Michigan Press, 2007. Accessed
through : http://www.pdffiller.com/20895059. 2. Henning J. E. The Art of DiscussionBased Teaching : Opening Up Conversation in the Classroom. – New York : Routledge,
2008.
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ВИКОРИСТАННЯ СХЕМАТИЧНИХ ОПОР У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Андрущенко А. О. (м. Харків)
Граматична схема як засіб ілюстрації словесного пояснення викладача
потребує активної розумової діяльності й граматичної абстракції. Схема
розглядається як спосіб узагальнення реальної дійсності [2], наприклад, схему
futur immédiat дієслів І-III груп можна показати так [1]:
Je
Tu
Il/Elle
Nous
Vous
Ils/Elles

vais
vas
va
allons
allez
vont

travailler.
dessiner.
obéir.
agir.
partir.
lire.

За результатами досліджень [2], основними ознаками схеми, що сприяють
ефективному формування граматичних навичок, є узагальненість, наочність,
конкретизація, динамічність, репрезентативність, функціональна спрямованість.
При навчанні іншомовного висловлювання схема виконує ряд функцій [2]:
по-перше,

вона

полегшує

процес

узагальнення

граматичних

відношень,

виступаючи загальною формулою, в яку можна підставити будь-яке значення; подруге, за допомогою схеми послідовність лексичних одиниць перетворюється на
наочний план дій, що особливо важливо для породження мовленнєвого
висловлювання;

по-третє,

представлення

схеми

у

процесі

автоматизації

граматичної структури дозволяє уникнути вербальних формулювань і зекономити
час в аудиторії.
Вважається [2, с. 40], що в процесі формування граматичних навичок
доцільно вживати два види схем: оперативні, що використовуються у процесі
автоматизації при виконанні комунікативних вправ, та узагальнюючі, що
застосовуються для граматичного узагальнення по завершенні презентації нової
граматичної структури. Для того, щоб оперативні та узагальнюючі схеми
виконували свої функції, необхідно навчити студентів вірно читати схеми.
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ
Аністратенко Л. С. (м. Київ)
На основі проведеного нами аналізу японських літературознавчих термінів
кількістю 1 456 можемо констатувати, що досліджувана нами термінологія має
ряд рис, відмінних від термінологій європейських мов та інших галузевих
термінологій японської мови з погляду структури, які очевидно зумовлені
особливостями японської мови та історією японського літературознавства. Відомо,
що в терміносистемах європейських мов присутнім є високий показник творення
термінів синтаксичним способом та способом афіксації. У
японського

літературознавства

нами

виявлено

лише

фаховій мові

3, 26 %

та

5, 01 %

продуктивності кожного способу відповідно. Причину невеликих показників
вказаних способів термінотворення вбачаємо в участі у формуванні лексики
японської мови більш зручного для творення термінологічних одиниць способу
коренескладання. Термінологічні одиниці, утворені цим способом мають
особливості, які відповідають низці “вимог” до термінів – прозорість внутрішньої
форми, компактність, і разом з тим високу інформативність. Кількість одиниць,
утворених шляхом коренескладання, за результатами нашого дослідження, є
найбільшою у японській літературознавчий термінології і становить 38 % від
загальної кількості.
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На відмінну від деяких європейських літературознавчих систем, які
здебільшого мають у своєму складі слова іншомовного походження (з грецької та
латинської мов), у японській літературознавчий термінології переважають
національні одиниці (виявлено лише 25, 54 % запозичених одиниць). Це є
наслідком історичних подій – більше як тисячолітньої ізоляції країни (до 1868 р.),
за час якої природно сформувалися унікальні національні терміни, представлені
здебільшого одиницями ваґо, утвореними за допомогою основоскладання,
коренескладання, синтаксичним та лексико-семантичним способами словотвору.
МЕНТАЛЬНОЕ СООТНЕСЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ
Бараник Е. П. (м. Харьков)
Обобщение человеческого опыта невозможно БЕЗ ЯЗЫКА: от одного
человека к другому, от одного поколения к другому, была бы невозможна
передача и знаний, и умений накопленного опыта по взаимодействию людей с
миром; лишь существуя в виде системы знаков, язык совершает свою главную
задачу. Вся деятельность по категоризации мира, то есть по распределению по
особым группировкам, классам – по категориям, носит всегда языковой характер.
Концепт же является результатом концептуализации [2, с. 19–23].
Категоризация – это одно из базовых понятий когнитивной лингвистики,
которое раскрывает общие принципы познавательного процесса и формирования
знаний – того, как мы познаем окружающий мир, и в какой форме и каким
образом мы сохраняем полученные знания, в том числе с помощью языка.
Познавая мир, мы делим окружающие нас предметы и явления на определенные
группы и категории: дома, автомобили, люди, действия, состояния – это все
категории (а не конкретные предметы), которые и хранятся в нашей памяти.
Категоризация – мысленное соотнесение объекта к определенной категории,
которое внешне осуществляется (в звуковой или графической форме) с помощью
языка. Категоризация – это, с одной стороны, знание категорий объектов и
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явлений и их названий, с другой стороны, сам процесс отнесения тех или иных
объектов к конкретной категории, включая присвоение им соответствующих
названий. По мнению Дж. Лакоффа, категоризация лежит в основе номинального
функционирования

человеческого

мышления,

восприятия,

практической

деятельности и речи. Совершая огромное многообразие каких-либо действий, мы
осознаем, к какому виду или категории данное конкретное действие относится [1,
с. 114].
К числу основных типов категорий, выделяемых на этом основании,
относятся: категории базового уровня, классические, порождаемые, радиальные,
градуированные, кластерные и другие.
Итак, можно сделать вывод, что категоризация – это ментальное
соотнесение объектов к определенной категории. Категории могут отличаться по
своей структуре, характеру границ, по своим прототипам, что определяет
выделение различных типов категорий – их типологию, а между выделяемыми
уровнями категоризации отсутствуют жесткие границы, принципы организации
категорий, их основные параметры и статус могут меняться, существование
межкатегориального и межуровневого пространств обусловливает необходимость
выделения категорий переходных зон, уровней или пространств [1, с. 147–154; 3,
с. 368–370].
ЛИТЕРАТУРА
1. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику :
курс лекций / Н. Н. Болдырев; [М-во обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им.
Г. Р. Державина, Рос. ассоциация лингвистов-когнитологов]. – [Изд. 4-е, испр. и
доп.]. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. – 236 с. 2.
Когнитивные исследования языка. Вып.VII. Типы категорий в языке : сб. науч. тр.
/ [гл. ред. серии Е. С. Кубрякова, отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев; М-во обр. и науки
Ин-т языкознания РАН, ГОУВПО “Тамб. гос. Ун-т им. Г. Р. Державина”,
Общерос. обществ. орг. “Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов”]. – М. : Ин-т
языкознания РАН; Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. –
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551 с. 3. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка
говорят нам о мышлении. Книга 1: Разум вне машины / Дж. Лакофф; [пер. с англ.
И. Б. Шатуновского]. – М. : Гнозис, 2011. – 512 с.
ПСИХОЛОГІЗМ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ У ТВОРАХ АМЕЛІ НОТОМБ
Бєлявська М. Ю. (м. Харків)
Однією з жанровоконцептуалізуючих рис творів А. Нотомб є психологізм її
художніх образів. На відміну від постмодернізму, що, на думку А. Н. Андрєєва,
віддавав

перевагу

«презирливо-іронічному

світовідчуттю,

домінує

над

світоглядом», що славить не особистість, а ««безконтрольно думаючу» людину,
тобто людину не думаючу», не відчуваючу, у творах письменників межі ХХ–ХХІ
століть

простежується

відродження

інтересу

до

психологізму

у

його

першоджерельному визначенні як «стратегії художньої типізації, що приводить
до створення світоглядно промаркованого характеру». Вживання інтриги у творах
саме у такому сенсі може також говорити про повернення до художніх традицій,
їх відродження з метою створення нового, що, в свою чергу, також доводить
формування нової художньо-естетичної парадигми критичного вимислу.
За типом, психологізм творів А. Нотомб тяжіє до прямого, оскільки
розкриває чуттєвий світ героїв крізь їхні внутрішні монологи та думки. Прийоми
посереднього, непрямого психологізму, такі, як портрети персонажів, особливості
мовленнєвої поведінки, інтер’єр та характеристика крізь призму сприйняття
інших

героїв,

використовуються

авторкою

як

допоміжні,

зумовлюючі

домінуючий внутрішній світ персонажів. Оскільки всі переживання героїв
протікають всередині, залишаючи їх наодинці із власними внутрішніми
стражданнями,

спираючись

на

визначення

Ю. І. Коваліва,

такий

вид

психологізації образів можна віднести до романічного.
Специфіка психологічного тла є спільною для всіх творів авторки та
зосереджується на розкритті глибинної психології конфліктів особистості, її
проявів на соціальному та психологічному рівнях, залишаючи побутовий рівень
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поза межами сюжету та концентруючись на піднесенні та найповнішому
розкритті поняття «особистість» межі ХХ–ХХІ століть.
ДІАЛОГ ТЕКСТІВ ЯК ЗАСІБ КОНСТРУЮВАННЯ СЕМАНТИКОІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ ЗОН (ЗА П’ЄСАМИ Я. ВЕРЕЩАКА «ТРОХИМ
ЧЕКАЄ» ТА «ВОГОНЬ, ЛЮБОВ І ВІЧНА БЛАГОДАТЬ»)
Бондар Л. О. (м. Миколаїв)
Феномен

інтертекстуальності,

що

являє

собою

явище

художньо-

мистецького діалогу текстів, може бути представлений у вигляді дискурсивної
моделі “Я-скриптор” – “Він-деміург”. Натомість автоінтертекстуальність має
іншу риторичну модель, яка характеризується інтроверсійним типом літературнохудожнього діалогу, що виявляється у межах іншої моделі “Я-деміург” – “Яскриптор”. Означена модель активно транслюється у творчості Ярослава
Верещака, реалізуючись за допомогою прийому творення оповіді / дії “тут і зараз”.
Драматург розгортає перед реципієнтом картину творчого акту митця, не
зважаючи на те, до якого роду діяльності він належить – це може бути
письменник («Дорога до раю»), режисер («Банка згущеного молока») чи актор
(«Любов, вогонь і вічна благодать»). Використання автоінтертексту дозволяє
вести мову про “Я-дискурс” митця та провокує проблему розщепленої
ідентичності. Означена проблема може розглядатися за допомогою бінарних
структур: “Я-Самість”, “Я-Інший”, “Я-особа – Я-творець”. Перша модель
відповідає психологічній парадигмі особистості, друга – пов’язана з соціологією,
третя модель вказує на проблему художньо-мистецьких практик. Розкол
свідомості може мати як деструктивний, так і конструктивний характер. Криза
ідентичності стає однією з основних проблем цивілізації “пост-”.
Кореляція текстів пов’язана з явищами реконструкції та реінтерпретації, які
у творчості Я. Верещака ґрунтуються на прийомах відштовхування і концентрації.
Детермінантами переписування сюжету п’єс «Трохим чекає» та «Вогонь, любов і
вічна благодать» стали зміни суспіль-історичних обставин, що зумовили
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трансформації жанру, образної системи, хронотопу та ідейно-тематичного
навантаження текстів. Твори також різняться об’ємом, зокрема, пізніший текст
(«Вогонь, любов і вічна благодать») автор значно розширив, що сприяло
конструюванню нових семантико-інтерполяційних зон п’єси, які актуалізували
містичні форми інтерпретації буття.
РОЛЬ ЗАГОЛОВКА В ДЕКОДУВАННІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Бондарук Л. В. (м. Луцьк)
Заголовок – це сконденсована форма змісту художнього твору, передтекст із
сильною складовою усієї наративної структури. Мета заголовка – ввести читача у
певний змістовий формат, зацікавити, мотивувати, зорієнтувати на відповідну
проблематику.

Автор

художнього

твору

ретельно

обирає

заголовок,

послуговуючись прийомами, які, з одного боку, вирізняють його твір, з іншого –
відображають особливості індивідуально-авторського написання, мислення й
намірів.
Для того, щоби повністю зрозуміти художній твір, починати потрібно із
заголовка, який варто аналізувати з трьох аспектів: лінгвістичного, літературнохудожнього й психолінгвістичного, які взаємозумовлені у відповідності до
авторського задуму.
У лінгвістичному аспекті заголовки відрізняються як за формою, так і за
змістом. За формою заголовки можуть бути одно- чи двоскладовими (загальними
чи власними назвами), словосполученням, реченням (розповідним, питальним,
окличним, заперечним, риторичним), ідіомою, фразеологізмом, приказкою,
цитатою. За змістом заголовок апелює більшою мірою до позалінгвальної,
експресивної інтерпретації. Він може бути конкретним чи абстрактним,
аргументативним, виражати позитивне/негативне авторське ставлення, бентежити
уяву читача, спонукати до роздумів чи дискусії, тобто налаштовувати автора й
читача на певну взаємодію. З позицій літературно-художнього аспекту заголовок
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скеровує розгортання наративної структури художного твору відповідно до
літературного напряму, жанру, ідейності, конфлікту.
Складність у розумінні взаємозалежності заголовка і художнього твору
полягає у тому, що досить часто сконденсованість його змісту автором подається
не відразу, а відтак і читач ідентифікує його не відразу, а лише після повного й
глибокого прочитання самого твору.
КОНЦЕПТУАЛЬНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЦИСТИКИ БОГДАНА
ТЕЛЕНЬКА У СЕМІОТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Броварська О. А. (м. Хмельницький)
У статті пропонується аналіз публіцистики сучасного подільського
публіциста Богдана Теленька крізь призму використання ним націософської
концептуальної парадигми у світлі наскрізної та лейтмотивної ідеї націєтворення,
уведення його творчості в ширший ідейний простір задля декодування історичної
правди про українську націю, історію, реальність. У розв’язанні такої мети нашої
розвідки застосовано елементи семіотичного аналізу.
Підкреслюється, що у публіцистичному осмисленні сучасності автор
широко використовує історичні ретроспективи, які сам вирізняє як рефлексії,
екзерсиси, контраверсії. Звертається увага на застосування автором прийомів
антиномії, які представлено у протидіючих модуль-системах. Тематична
парадигма націєсофських пошуків і тверджень автора супроводжуються
біблійним матеріалом, охоплює ряд спірних питань щодо походження російського
та українського народів, розвитку та розколу слов’янської православної церкви,
геополітичних

окреслень,

історичних

націєтвірних

чинників,

складників

генетичного коду української нації та ін.
Міжмистецькі взаємодії, які ілюстровано як використання авторських
графічних малюнків, міжродових жанрових модифікацій, широкої палітри
художньо-образних засобів, інтертекстуальних позицій та ін. забезпечують
мультимедійне звучання публіцистичної творчості Богдана Теленька у сучасному
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літературному просторі й органічно довершують його мистецьке навантаження, а
також значно підсилюють процес творення і закріплення знакової структури, що
поступово кристалізується й розширює горизонт очікування у рецепційній
площині.

TECHNOGENEOUS LITERATURE
Varenko T. K. (Kharkiv)
Literature of all the periods portrayed the realiae of the corresponding epochs and
was impacted by the achievements of the humanity. In this regard, today’s literature is
no exception, and the technological advances of the recent decades have significantly
changed the fabric of contemporary literature.
The quickening pace of Internet expansion has made literature more available
than ever. It has brought reading opportunities for people all over the world to a new
level. You can read whatever you want whenever you want without even living your
home. You next read is now merely a few clicks away. Moreover, the number of people
who can and want to read has been growing rapidly all over the world, which has
significantly increased and diversified the global readership.
As a result, the demand for books to read has been growing, with the publishing
world adjusting to it trying to satisfy the tastes and requirements of the ever growing
number of bibliophiles. Technological advances of this century have presented us with
the previously unseen evolution of book formats: e-books, enhanced e-books,
audiobooks, blog novels, cell phone novels, flash fiction, etc.; and genres: New Adult,
Cli-Fi (Climate Fiction), New Weird, Nordic Noir, Kinetic Poetry, Lucid fiction,
Twitter Short Story, etc.
These changes have had a significant impact on book writing as well. Access to
Internet by the ever growing number of people has brought about the thriving of the
self-publishing and print-on-demand industries. This enabled anyone dreaming of
becoming a writer to have and see their books published with just a few clicks without
having to go through lengthy screening procedures of conventional publishing.
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On the one hand, this opens an opportunity for talents to emerge into the literary
arena, who might have been otherwise rejected due to individual preferences and tastes
of editors. On the other hand, this breeds a great number of wannabe writers who flood
the literary world with poor quality books, making it harder for readers to navigate.
ДИНАМІКА АМЕРИКАНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАНОНІВ: ВІД
АНТИЧНОЇ КЛАСИКИ ДО «РЕВОЛЮЦІЇ МНОЖИННОСТІ»
Висоцька Н. О. (м. Київ)
Для тих, хто стежить за сучасними тенденціями у царині літератури США,
очевидно, що в культурних війнах останньої третини минулого століття чи не
найзапекліші битви велися навколо змісту та інституційних форм канону (т.з.
canon debate, canon wars), що дало дослідникам підстави назвати їх «однією з
найбільш значущих подій в історії критики ХХ ст.». Цю ситуацію спричинили як
нова суспільна реальність, «гравцями» в котрій стали раніше марґіналізовані
сектори населення, так і зміна когнітивної парадигми, що характеризує «стан
постмодерна». Дію низки різнорідних, але щільно пов’язаних чинників містко
підсумував Тео Д’Аєн, назвавши полеміку навколо канону відповіддю на «зміни у
демографічному складі Сполучених Штатів, у політичному та ідейному кліматі
країни, зсуви в літературній теорії, що у 1970–1980-і рр. справляли вплив на
американську вищу освіту, а також нові владні стосунки, які склалися в
академічному літературознавстві того періоду».
Через центрування проблеми канону в публічному дискурсі США
активізувався інтерес гуманітарних спільнот і до ширших питань ґенези, еволюції,
механізмів творення канонів, причин та наслідків їхніх «вибухів». Оскільки
їхньому

обговоренню

присвячено

чимало

публікацій

американських,

європейських та вітчизняних дослідників (з автором цієї статті включно), метою
цієї розвідки є вужча спроба діахронічного погляду на шляхи американського
літературного канону від його формування у перших інституціях вищої освіти на
теренах північноамериканського континенту, починаючи з другої третини

22

XVII ст., до 1960-х рр., позначених початком радикальної ревізії канону.
Основними віхами у русі літературного канону Америки крізь час уявляються
перехід від античного спадку до сучасного красного письменства, зокрема,
створюваного

у

метрополії

(XVIII ст.);

«американізація»

канону,

яка

супроводжувалася жорсткою полемікою (XIX – початок ХХ ст.); паралельне
функціонування «протоканону» на базі «благопристойної традиції» (порубіжжя
ХІХ–ХХ ст.); складання демократично-індивідуалістичного канону навколо
ключових постатей «американського ренесансу» (перша половина ХХ ст.); і,
нарешті, «революція множинності», яка призвела до «відкриття» канону на
користь представників етнічних, расових, гендерних та інших меншин, а також до
змін у його жанрових та мовних параметрах і посилення культурологічних та
інтермедіальних вимірів літератури.
П’ЄСА КРІСТОФЕРА МАРЛО «ЕДУАРД ІІ» ЯК ПРИКЛАД
СТАНОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVI СТ.
Георгієвська В. В. (м. Харків)
П’єса

англійського

драматурга

Крістофера

Марло

«Едуард

ІІ»

є

експериментальною за жанром, оскільки є першою в англійській літературі
XVI ст., написаною у жанрі драматичної хроніки та новаторським поданням
образу королеви Англії Ізабелли. Твір описує життя чинного короля Едуарда II,
який, користуючись своєю владою, наближує до себе численних фаворитів та
усвідомлює власну нікчемність лише після того, як його позбавляє престолу
політичний супротивник лорд Мортімер Молодший, котрий на словах діє на
благо Англії, але, зайнявши трон, перетворюється на тирана і теж втрачає престол.
Таким чином, у творчості К. Марло відобразився перший правдивий
портрет англійської королеви Ізабелли. П’єса драматурга має велике значення в
історії формування та становлення національної англійської літератури XVI ст.
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РОЗВИТОК ЗАПЕРЕЧЕННЯ В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ
Глущук-Олея Г. І. (м. Херсон)
Категорія заперечення є універсалією, що властива усім мовам світу. До
відкриття

санскриту

прамовою

уважалася

давньоєврейська

мова.

Так,

припускалося, що заперечна частка в європейських мовах, походила від
єврейської LO, у якій, із часом, перша літера змінилася на N-, як і в інших мовах, у
португальській naǒ, німецькій nit, nyit чи neyt (los Partifienses, Non; los Ambianos,
Nennin; los Narbonefes i Hannones, Nent; los Samarobrinos Nais; los Pictones Nenan)
[5, с. 169]. Стверджувалося, що всі слова походять із одного кореня, що це
споріднені мови походять від єврейської оскільки на той час не були відомі
витоки більш давніх мов. Із відкриттям санскриту та становленням порівняльноісторичного мовознавства, йшлося уже про загальну їндоєвропейську мову
(приблизно друге тисячоліття до н.е.), давнішу за єврейську [4, c. 114–116].
Можна констатувати, що в індоєвропейських мовах основна форма експліцитного
заперечення, що є вихідним пунктом у розвитку всієї категорії негації, виходить
або із заперечної морфеми *n, або з формантів фразового заперечення ne і з його
варіанту me, які первинно були вигуками на позначення відрази, що спричинялося
скороченням м’яз обличчя, насамперед – носу [1, с. 387]. І, передусім, із
заперечної частки *n(е) розвинулася перша частина складних слів *n – і саме
фразове

заперечення

в

індоєвропейській

мові

[2,

с. 108].

Загалом,

у

індоєвропейській мовній сім’ї загальні за походженням заперечні одиниці містять
приголосний n або сонорний m (давьогр. mē, лат. (доксласичн.) me, пізніше ne);
при цьому в індоєвропейських мовах останній вид заперечних часток більше
відносяться до давньої форми мови і вживаються у ірреальних способах. Одні із
часток вживаються виключно з дієсловами (і можуть диференціюватися за
способами дії та за часами), інші – з іменними частинами мови, треті ж і з
дієсловами і з іменними частинами. У загальноєвропейській праоснові чітко
встановлювалися два основних типи придієслівних часток: me у заборонах (у
санскр. мā, у тох.

ā, у вірм.

і, у гр.. μή) та ne у всіх інших випадках (у
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санскр. na, у хетській na, у гот. ni, у лат. ně, у слов’ян. не) [3, с. 11]. Ці два
різновиди заперечних часток вживалися у всіх випадках у формах різних способів
та часів.
Заперечення, будучи універсальною категорією, має специфічні способи
вираження і власну історію формування і становлення в кожній конкретній мові.
Нас цікавить її виокремленні в індоєвропейських мовах взагалі, і в романських,
насамперед, іспанській, зокрема.
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«У НАТУРАЛІЗМ І РЕАЛІЗМ Я ВІРЮ НЕ БІЛЬШЕ, НІЖ У РОМАНТИЗМ»:
РЕЦЕПЦІЯ ҐІ ДЕ МОПАССАНОМ ХУДОЖНІХ ЯВИЩ ХІХ СТОЛІТТЯ
Головій О. М. (м. Луцьк)
Відомий французький письменник Ґі де Мопассан, осмислюючи у своїх
літературно-критичних статтях та листах естетико-філософську та поетикальностильову специфіку «класичних» художніх явищ ХІХ ст. – романтизму, реалізму,
натуралізму, – сформував теорію модерної стильової тенденції – неореалізму.
Неореалізм почав викристалізовуватися в кінці ХІХ ст. як реакція міметичного
мистецтва на світоглядні зміни – поступову вичерпуваність матеріалістично-
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позитивістської парадигми з її культивуванням «гносеологічного оптимізму» та
соціально-психологічного детермінізму. Мопассан синтезував у своїй художній
творчості та проаналізував у теоретико-критичній спадщині основні напрямки
шляхів «адаптації» реалістичної естетики до новітніх естетико-філософських
віянь. Долучившись до осмислення релятивістських засад «філософії життя», він
розвінчав раціоцентричний міф, на якому ґрунтувалися мистецькі принципи
правдоподібності, достовірності, об’єктивності (стверджував: «Яка наївність,
зрештою, вірити в реальність у своїх думках і своїх органах. Наші очі, наші вуха,
наш нюх і наш смак створені по-різному, тому існує стільки істин, скільки є
людей на світі»). Суголосним модерній епосі був авторський підхід до
осмислення проблем психології творчості: «Ми різноманітнимо своїх персонажів
лише тим, що міняємо вік, стать, соціальне становище та всі життьові умови
нашого власного Я, що його природа обмежила непереборною стіною органів
сприймання». Окрім того, Мопассан окреслив домінантні поетикально-стильові
ознаки неореалізму: усунення характерного для класичних епох «схематизму»
(однозначно

маркованих

авторських

оцінок,

відкритого

дидактизму

й

моралізаторства, чіткого поділу героїв-персонажів на позитивних-негативних),
органічний

синтез

міметичних

і

суб’єктивно-ідеалістичних

первнів,

інтелектуалізація оповіді / розповіді, поглиблений психологізм, наративні
експерименти тощо.
LE BILINGUISME CANADIEN COMME EXEMPLE DE L’INSTRUMENT DE
COEXISTENCE DES CULTURES DANS LE CONTEXTE DU
MULTICULTURALISME MONDIAL
Grygoriev M. V. (Kharkiv)
Le problème du bilinguisme et de l’unilinguisme dans l’état du Québec porte
toujours sur la question de l’autonomie culturelle du Canada francophone.
L’unilinguisme français officiel aurait entraîné de nombreuses difficultés en forçant
impérativement la population anglophone et des immigrés à maîtriser le français. Le
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bilinguisme et le biculturalisme évités lontemps au niveau fédéral font aujourd’hui
l’objet de la discussion la plus large et de longue date. Ottawa a finalement accepté de
renforcer la position du français. Pour les fonctionnaires ignorant le français le délai a
été fixé à le maîtriser. La comission gouvernementale d’enquête formée, les 10
chercheurs qui y ont fait partie ont étudié la situation ayant pour but d’élaborer des
mesures enlevant les barrières linguistiques et culturelles entre de différents groupes de
population francophone et celle des anglophones constituant la majorité des habitants du
Canada. La Comission a constaté en 1965 les divergences des avis très profondes et
allant jusqu’au séparatisme politique des francophones québécois. Donc le problème qui
s’impose se présente incontournable pour tous les intéressés parmi lesquels se trouvent
non seulement les fonctionnaires gouvernementaux mais toutes les couches sociales. Le
Centre International des études du bilinguisme organisé sur l’initiative de l’université
Laval au Québec et qui a réuni des linguistes, des sociologues, des juristes et des
économistes du Canada et d’autres pays a étudié le problème de la coéxistence
bilinguistique et biculturelle au Canada et a assisté la comission d’enquête à mettre au
point le nouveau statut général du français et de l’anglais en tant que deux langues
nationales du pays. Les mesures recommendées destinées à assurer l’égalité des deux
langues et des deux cultures dans le cardre multiculturel de la même nation sont les
suivantes : le français et l’anglais sont censés être les langues officielles du parlement
canadien ainsi que de la Cour fédéral, du gouvernement fédéral et celles des
administrations fédérales, la délimitation officielle et précise des régions bilingues
partout dans le pays, l’amélioration par les administration des états de leurs législations
munitipales en vue d’enlever tout obstacle à l’utilisation des deux langues dans la
gestion territoriale, la reconnaissance du droit des parents à choisir pour leurs enfants la
langue officielle de leur scolarité, l’obligation pour chaque province de dispenser sur
son territoire les écoles primaires et scodaires enseignant en anglais ainsi que celles
enseignat en français.
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СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ПРОЗІ ДЖ. ДЖОЙСА
Девдюк І. В. (м. Івано-Франківськ)
Звернення до суміжних мистецтв – одна з визначальних рис законодавця та
фундатора європейського модернізму Дж. Джойса. У його літературному арсеналі
знаходять широке вираження елементи музики, живопису, скульптури, графіки,
архітектури. Все ж пріоритет письменник надавав музиці та живопису, прагнув як
до ритмічності та мелодійності прози, так і образної конкретності та пластичності.
Власне, літературна діяльність Джойса почалася зі статті про картини угорського
художника Мункачі («Royal Hiberian Academy “Ecce Homo”», 1899), полотна
якого були високо оцінені молодим критиком. Подальшого розвитку естетичні
погляди Джойса набули у паризькому щоденнику, де він висунув теорію
триєдності краси, згідно з якою для виявлення у творі правди, сутності життя
необхідні три умови: повнота, ритм та епіфанія. Якщо ритм – це узгодженість,
подібно до музичного твору, усіх композиційних компонентів оповіді, то повнота,
тобто об’ємне моделювання предмета [1, с. 173], досягається здебільшого за
допомогою прийомів та засобів образотворчого мистецтва. Серед найбільш
вживаних живописних художніх структур Джойса – лексеми барв та кольорів.
Уведені у контекст потоку свідомості за принципом асоціативної пам’яті, вони
розширюються до рівня символів, поглиблюючи «своїм символічним і суто
зоровим емоційним впливом враження від цілого» [2, с. 7]. Так, у кожному епізоді
«Улісса» домінує певний колір чи їх комбінація, які підсилюють ті чи інші мотиви
та образи. Наприклад, у другому та третьому епізодах, де йдеться про культуру
Ірландії, переважає національна, тобто зелена палітра; тема релігії та пов'язаний з
нею мотив смерті у шостому епізоді увиразнені чорно-білими барвами. Серед
часто вживаних з різними смисловими відтінками кольорів у прозі Джойса –
жовтий, молочний, блідий, золотий, які втрачають своє первинне значення,
стають у тексті значущою складовою нової, витвореної письменником дійсності.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДУ
Джандоєва П. В. (м. Харків)
Дане дослідження проведено в межах низки статей, присвячених вивченню
педагогіки та методики викладання науково-технічного перекладу на факультеті
іноземних мов, опублікованих нами за останнє десятиріччя.
Будь-який викладач спеціалізованих аспектів перекладу поділяє думку, що
система підготовки висококваліфікованих референтів-перекладачів має бути
розроблена, беручи до уваги застосування інноваційних технологій викладання,
головне місце серед яких посідають не інформаційно-репродуктивні механізми, а
мотиваційно-смислові фактори.
Навчання науково-технічному перекладу повинне забезпечити логічне і
прогресивне збільшення складнощів, розподіляючи їх за трьома основними
напрямами:
-

складнощі

підбору

навчального

матеріалу

та

інформаційно-довідкової

літератури на початковому, підготовчому етапі роботи із запропонованим
перекладом з логічним переходом від добре засвоєного до нового матеріалу;
- складнощі вибору текстів із забезпеченням міжпредметних та міжаспектних
звʼязків, інтеграції та суміжності галузей знань, яких вони стосуються, а також, за
можливістю, із орієнтацією на виробництво промислових підприємств, заводів,
фірм та обʼєднань регіону, на яких майбутні професіональні перекладачі науковотехнічної літератури можуть застосовувати свої знання та уміння;
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- складнощі доводки перекладу, редагування трансляту з використанням
відповідних перекладацьких прийомів та додержанням літературних норм мови
перекладу.
Дуже важливо, починаючи роботу з учнями, переконати їх у тому, що
переклад характеризується пошуковим чи евристичним підходом та що існуючі
банки даних чи термінологічні банки не замінять евристичного підходу до
перекладу. Тому викладачеві даного аспекту при відборі тематики та матеріалів
перекладу слід, перш за все, мати на увазі:
- широту галузі вживання термінів;
- цінність використаних матеріалів, вжитих для пояснення термінів, для
повідомлення необхідного для перекладу мінімуму технічних знань з метою
підвищення технічної культури починаючих перекладачів, що мають в основному
суто філологічну освіту.
Правильно організована навчальна діяльність буде сприяти якісному
запам’ятовуванню науково-технічних термінів, що використовуються у певній
галузі знань, розвитку логічного мислення студентів, науковій думці та інтуїції,
що представляє собою ніщо інше, як отриманий a priori досвід, а також розвитку
активності студентів, як у процесі перекладу з іноземної мови на рідну, так і
навпаки.
ANALYSE SEMIO-DISCURSIVE DE L’EMOTION
DANS LES MEDIAS ECRITS
Dymytrova Valentyna (Lyon, France)
Largement méconnues comme objet de recherche en sciences sociales, les
émotions sont aujourd’hui de plus en plus considérées comme une dimension
constitutive de la vie sociale et de la vie politique (Braud, 1996). Elles occupent une
place de plus en plus importante dans la communication politique et dans le traitement
de l’information par les médias (Koutroubas, Lits, 2011, 15).
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L’analyse sémio-discursive de l’émotion dans les médias se base sur trois
hypothèses :
1. Le discours émotionné est multimodal. Empruntant à toutes les sphères de la
communication – le verbal, la gestuelle, la mimique et le postural – et touchant les cinq
sens, les émotions se manifestent dans le discours des médias selon divers codes
sémiotiques repérables (Fontanille, 1998).
2. Les émotions se manifestent dans le discours en fonction d’un ensemble de
codes culturellement et socialement déterminés. Les émotions ne sont jamais purement
personnelles, mais toujours socialement construites (Halbwachs, 1947 ; Wilce, 2009, 8 ;
Charaudeau, 2005 ; Micheli, 2010).
3. La médiatisation des émotions est complexe compte tenu de la dialectique
fondamentale entre la nature subjective des émotions qui relève de la dimension
singulière de la personnalité et la nature politique du discours des médias qui sont
sensés organiser et représenter des logiques d’appartenance et de sociabilité (Lamizet,
2004).
Cette communication posera la question des procédés discursifs et des formes
sémiotiques qui permettent l’expression, la diffusion et la reconnaissance des émotions
dans la presse écrite. A partir d’une revue de la littérature francophone sur le sujet et des
analyses empiriques des couvertures journalistiques des mobilisations collectives dans
le discours d’information médiatique, cette communication proposera quelques
éléments pour une analyse sémio-discursive des émotions dans les médias écrits.

PODCASTS IN A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM
Dudoladova A. V., Dudoladova O. V., Shamayeva Yu. Yu. (Kharkiv)
Extensive listening for EFL learners (English as a Foreign Language) is often
hindered by lack of authentic learning materials. With now growing Internet
accessibility, students are enabled to find an alternative way to practice their listening
skills. One of the most effective means to do so lies in the constant implementation of
audio podcasts as an additional source of listening to native speakers’ interaction.
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Podcasts (as a combination of “iPod” and “broadcast”) are audio or video files
designed, located and meant to be listened to or downloaded from the Internet. The key
advantage of Internet podcasts is their all-time accessibility with a possibility to meet
each student’s interests, needs and, most important, their proficiency level.
Podcasts are often considered to be suitable only for students with sufficient level
of English, but nowadays there are various kinds of podcasts created by both native and
non-native speakers, different in length, content and degree of complexity. As an audio
on-line version of different newspapers, radio and television shows, podcasts provide a
rich supplementary context for teaching the aspects of culture and day-to-day life of
native English speakers.
Being always up-to-date, podcasts enable students to listen to live English speech
used in informal real life situations. Promoting motivation for extra-curriculum listening
activities can be achieved by using podcasts, as well. As the key factor of progress in
any kind process is an emotional constituent, podcasts are sure to captivate any
listener’s attention.
Adequately selected audio podcasts are always communication oriented,
culturally loaded, thus contributing to personality growth and professional selfdevelopment of students. What is required of students on this account, happens to be
computer literacy, as one is supposed to search and find relevant information on the
Internet. All the above-mentioned, in its turn, enhances development of both teachers’
and students’ information competence.
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ В ВУЗЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. (г. Днепропетровск)
Рецепция

поэтического

языка,

метафорической

многозначности

и

лингвистической многоаспектности слова представляет одну из трудностей
художественного перевода. Перед студентами-переводчиками, усвоившими
основные положения художественного перевода и современной концепции
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трансформации текста, была поставлена задача перевести сложный смысл до сих
пор не переведенных на родной язык французских произведений, построенных в
соответствии с законами сюжетостроения и стихосложения ХІХ в. Для успешного
осуществления адекватного перевода текста и подтекста, следовало передать
особенности индивидуального авторского стиля и поэтической формы, уловить и
повторить

поэтический

ритм

романтического

александринца,

сохранить

характерный риторический пафос романтической интерпретации библейских
мотивов и т. д. Неизбежно встали вопросы о выборе адекватных языковых
средств трансформации сложной символической системы подлинника и приемов
наиболее точного переноса в родную культуру интер- и метатекстуальных
структур. Наиболее удачные попытки перевода фрагментов из поэзии А. де Виньи
были выполнены нерифмованным стихом в виде подстрочного перевода,
максимально приближенного к оригиналу. Способ перевода с помощью
подстрочника, обладая рядом преимуществ, имел и существенные недостатки,
вытекающие из стремления переводчиков к формальной близости к оригиналу:
подстрочный и пословный переводы содержали буквализмы, провоцировали
стилистические курьезы, порой приводили к потере романтического подтекста и
требовали

значительной

неопределенности»

из-за

редакторской
недостаточных

«чистки»,
фоновых

чтобы

снять

знаний.

В

«туман
наиболее

выразительных эпизодах авторы, испытав «мучения перевода», использовали
удачные

лексические

замены

и

практически

полностью

сохранили

синтаксический строй оригинала.
ВІДКЛАДАННЯ ІНШОГО ТА ОПРИЯВНЕННЯ НЕПРИСУТНЬОГО:
ХОНТОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ ЗБІРКИ ОПОВІДАНЬ
А. Л. КЕННЕДІ «INDELIBLE ACTS» (2002)
Іваненко В. А. (м. Київ)
Термін «хонтологія» було введено до дискурсу гуманітарних наук
французьким філософом Жаком Дерріда в роботі 1993 року «Привиди Маркса». З
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того часу термін почав використовуватися не тільки як філософська категорія, але
і, з подачі англійського музичного критика Саймона Рейнолдса, став позначати
окремий жанр музики та особливий тип естетики. «Хонтологія» – це певний тип
переживання та усвідомлення буття в позачасових межах відповідальності,
справедливості та уміння жити (I would like to learn to live finally – це речення, що
відкриває роботу «Привиди Маркса»). Це розширене поняття онтології, межі
якого розсуваються дієсловом «haunt».
Теорія хонтології видається особливо актуальною, коли йдеться про
шотландську літературу. Проблема розірваної ідентичності (а, відповідно, й
історії) є ледь не основною для культури шотландців, принаймні від часів втрати
незалежності і до сьогодення. Більшість сучасних шотландських письменників –
Ірвін Велш, Джеймс Келман, Алан Ворнер, Дженіс Гелловей –розглядають саме
проблему розірваної ідентичності та історії у своїх текстах. Можна сказати, що
хонтологічний контекст як привид переслідує сучасне шотландське письмо. Не є
виключенням і тексти А. Л. Кеннеді – однієї з найпопулярніших письменниць
Шотландії сьогодні.
У статті розглядаються два хонтологічних феномени: відкладання Іншого та
оприявнення неприсутнього у збірці оповідань А. Л. Кеннеді «Indelible Acts»
(2002). Обидва феномени розглядаються як на змістовому, так і на формальному
рівні текстів оповідань.
ПРОБЛЕМИ ЖІНОЧОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
У КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Ісаєва Н. С. (м. Київ)
Пробудження

жіночої

свідомості

та

визнання

жіночого

права

на

самовираження у китайській літературі першої половини ХХ ст. пов’язують із
духовним кліматом та ідейним спрямуванням руху «4 травня» 1919 року (五四运
动), котрий кардинально змінив світогляд інтелігенції, переорієнтувавши його від
традицій до сприйняття культурних надбань Заходу. Це позначилося і на розвитку
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жіночої творчості, яка безсумнівно мотивувалася загальною концепцією нової
літератури: критичним ставленням до традиційної (конфуціанської) ідеології та
реалістичним зображенням способу життя, почуттів та прагнень пересічної
людини. У такому контексті відбувається жіноче осмислення власної соціальної
та особистісної цінності поза межами традиційних уявлень про вторинність і
меншовартісність «другої статі».
У 20-ті рр. ХХ ст. на літературну сцену виходять такі письменниці як Чень
Хенчже (陈衡哲), Бін Сінь (冰心), Лу Їнь (庐隐), Лін Шухуа (凌叔华), Су Сюелінь
(苏雪林), Чень Сюечжао (陈学昭), Бай Вей (白薇), Дін Лін (丁玲) та ін. Усі вони
демонструють власні концепції жіночого самовизначення в ідейному просторі
літератури «4 травня», а також власні стратегії художнього вираження. Спільні
тенденції у творчості письменниць визначаються новою проблемно-тематичною
парадигмою, що включає сукупність відносин: 1) «жінка − суспільство»
(відтворення жіночих надій та розчарування у процесі самореалізації); 2) «жінка −
родина» (осмислення аксіологічної множинності відносин «мати – донька»;
актуалізація теми дитинства); 3) «жінка – [інша] жінка» (виявлення мотиваційних
основ жіночої дружби та кохання); 4) «жінка − чоловік» (роздуми над проблемою
вільного вибору в коханні, опанування жінкою нових ґендерних ролей у процесі
реалізації власної чуттєвості). Концептуалізація цих відносин у жіночій літературі
формує психологічний і соціокультурний автообраз «нової китайської жінки».
SOCIOCRÍTICA Y SIMBOLISMO DEL CENTRO EN
LOS RÍOS PROFUNDOS DE JOSÉ MARÍA ARGYEDAS
Calero del Mar Edmer (Montréal, Canada)
La sociocrítica francesa, nacida en los años 70, ha demostrado que la sociología y
el análisis de manuscritos son universos intelectuales vecinos y solidarios. Henri
Miterrand (Henri Mitterand, Pierre-Marc de Biasi et Anne Herschberg Pierrot, « Henri
Mitterand – Critique génétique et sociocritique », Genesis, 30 | 2010, 59-63) uno de los
fundadores del enfoque sociocrítico precisa que, en sus inicios, la sociocrítica estudia lo
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imaginable del discurso social inscrito en la conciencia o en el inconsciente del escritor
al escribir su novela.
Siguiendo algunas orientaciones del enfoque sociocrítico, Jacques Soubeyroux
(Lieux dits) estudia “El espacio en su relación con la sociedad” en algunas novelas del
campo literario latinoamericano.
El enfoque sociocrítico se enriquece con la genética que, como lo precisa Henri
Miterrand (op. cit), trae como aporte, entre otras cosas, el trabajo que precede a la
escritura de la novela, con sus huellas objetivas y materiales.
En esta ponencia utilizaremos para el estudio del simbolismo andino del centro en
la novela Los ríos profundos, del peruano José María Arguedas, los dos aspectos
mencionados: el espacio en su relación con la sociedad y la genética antetextual.
Para el primer caso utilizaremos la toposemia funcional que pone de realce,
principalmente, las “prohibiciones”, generadoras de diégesis, que impone el espacio
recorrido por los personajes, particularmente en el primer capítulo.
Para el segundo, utilizaremos como material antetextual, los trabajos etnológicos
o de carácter etnológico que Arguedas produce antes de la escritura de la novela. La
presencia de algunos mitos andinos y de algunos elementos de la Historia del Perú, en
este capítulo, enriquecen la elaboración del mensaje ideológico que el autor quiere hacer
llegar al lector.
ПОНЯТТЯ «ПРЕКРАСНОГО» В РІЗНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ:
НА ПЕРЕТИНІ МОВНОЇ СПЕЦИФІКИ Й РОЗВИТКУ
ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
Карнаушенко Г. Н., Панасенко Л. О. (м. Харків)
Поняття «прекрасного», втілене першою чергою в аналоги українського
слова краса, привертає до себе увагу філософів, гуманітаріїв та митців здавна.
Воно є центральним не лише для досліджень, зорієнтованих на естетику та теорію
мистецтва, але й для ширших філософських роздумів, що охоплюють онтологію,
гносеологію й етику.
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Складність,

«мерехтливість»

цього

поняття

немов

корелює

як

із

багатозначністю відповідних слів, так і з виразною національно-мовною
специфікою семантики й уживання слів-аналогів українського краса в різних
європейських мовах. Зазначена специфіка увиразнюється у мові філософії. Саме
тому ряд цих слів, які знаходяться «на півшляху» до філософських термінів,
розглядаються як один із випадків «неперекладностей». Так, вони представлені й
досліджуються в монументальній праці міжнародного колективу авторів під
керівництвом французької дослідниці Барбари Кассен «Європейський словник
філософій. Лексикон неперекладностей» (українською мовою із доданими
статтями, написаними українськими філософами, книга у вигляді тритомника
підготовлена під керівництвом Костянтина Сігова й видана у 2009–2013 рр.).
Докладно розглядаючи слова, відповідні українському краса – давньогрецькі
kallos, kalon, латинське pulchritudo, англійське beauty, італійське belezza, німецьке
Schönheit, французьке beauté (а також пов’язані із ними – однокореневі, синоніми,
гіпоніми тощо), автори доходять висновку, зокрема що «значення слів
«прекрасне», beau, beauty, Schönheit є щонайменше невизначеним». Проте, на
думку дослідників, «це зовсім не означає, що вони позбавлені змісту, неактуальні
й не піддаються концептуальному розглядові» [1, с. 253].
Майже всю палітру розуміння «прекрасного», представлену в філософських
трактатах, зустрічаємо в прозовій, поетичній та епістолярній творчості Тараса
Шевченка. Від «ідеалу в дійсності», «сліду долоні Творця» [2, с. 276] до осердя
мистецтва й природної, а також людської, особливо жіночої, досконалості.
Причому фізична людська (надто жіноча) досконалість незмінно – в ідеалі –
пов’язана з правдою й добротою (класична тріада Краса – Істина – Добро), пор.
екзистенційно важливий для Шевченка образ подруги його дитинства Оксани
Коваленко. І вершиною втілення краси в Поетовому уявленні є образ рідної
України, з її природою – і взагалі «всім»: «І все то те, вся країна, / Повита
красою...». Стає зрозумілим, що у літературі складна багатозначність поняття

37

«прекрасне» (зафіксована філософами) вибудовується, «виструнчується» у
відповідності до ієрархії цінностей митця.
ЛІТЕРАТУРА
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ЛІТЕРА, 2013. – 328 с. 2. Ушкалов Л. В. Моя шевченківська енциклопедія: із
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ПИСАТИ ПРО/ЗА РОБІНЗОНА : ВЕРСІЇ М. ТУРНЬЄ І ДЖ. КУТЗЕЕ
Кеба О. В. (м. Кам’янець-Подільський)
Формулу писати про/за при бажанні можна прочитати і як Pro et Contra.
Натомість нас цікавить буквальний сенс: писати історію Робінзона і писати
замість Робінзона. Якщо в ХІХ ст., а за інерцію й у першій половині ХХ ст., було
цікавим писати історії різних робінзонів (див. статтю «Робінзонада» у «Лексиконі
загального і порівняльного літературознавства»), то в другій половині ХХ ст., в
добу постмодерну, стало більш привабливим писати замість Робінзона.
Романи «П’ятниця, або Кола Тихого океану» М. Турньє і «Фо» Дж. Кутзее
виразно, хоч і по-різному, ілюструють вказану тенденцію. В плані співвідношення
сюжетів обох творів із відомим прототекстом вони суттєво відрізняються. Турньє
значно ближче до попередника, хоча, зрозуміло, будує свій сюжет відповідно до
тієї ключової філософської трансформації, що стосується проблеми «цивілізація –
природа». Натомість Кутзее кардинально змінює сюжетний стрижень роману
Дефо, роблячи центральною фігурою твору жінку і переносячи значну частину
подій до Лондона.
Для Турньє суттєвою є ідея розуміння світу як тексту; тому, на відміну від
Робінзона Дефо, який відтворює на острові знайомий йому світ, Робінзон Турньє
творить новий світ. Важливим чинником цього процесу є його сексуальність (у
Дефо Робінзон – асексуальна істота). Невипадковим є й те, що герой Турньє має
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потребу письмового оформлення всіх своїх дій, і тоді замість Робінзона говорить
сам Робінзон.
У романі Кутзее замість Робінзона говорить Сьюзан Бартон. Переказуючи
його історію, вона робить посутнє застереження щодо ненадійності його розповіді.
Знаковою є й деталь без’язикості П’ятниці. Однак і розповідь протагоністки
містить чимало нез’ясованого, зокрема щодо ролі П’ятниці в історії Робінзона і
власної «передісторії». У романі Кутзее деконструкції зазнає не лише образ
Робінзона й утопія Дефо, а й сама ідея розповісти «правдиву історію».
КИТАЙСЬКИЙ ІЄРОГЛІФ ЯК ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН
Кірносова Н. А. (м. Київ)
Сучасна китайська ієрогліфіка – єдина наразі система письма, що має
зображальний характер.
У межах концепції «примату ієрогліфа», яка зараз посилює свої позиції в
китайській лінгвістиці, китайський ієрогліф розглядають як ілюстрацію поняття
«протописьма», введеного Ж. Дерріда. Підстави для цього можна віднайти також
у давній китайській легенді про походження писемних знаків від слідів птахів, що
корелює з поняттям знаку як сліду в роботах Ж. Дерріда.
Як «протописьмо» китайський ієрогліф містить у собі риси невербальної
естетики й повинен сприйматися насамперед як художній феномен, а не лише як
спосіб фіксації звуку.
Художню цінність знакам китайської писемності надають наступні риси:
1)

китайський ієрогліф не заступає свою знаковість, а відтак яскраво

виявляє особливості мислення творців відповідної писемності;
2)

у своїй формі китайський ієрогліф кодує інформацію про емоції та

ставлення до світу творців китайської писемності;
3)

механізми кодування інформації в ієрогліфі апелюють до образного, а

не до логічного мислення.
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Слід відзначити, що завдяки своїм художнім якостям китайські ієрогліфи
знову виявляються об’єктом посиленого інтересу лінгвістів у наш час, особливо в
межах когнітивної лінгвістики, хоча на початку ХХ ст. ці знаки сприймалися як
«відсталі» й підпали під загрозу виведення їх з ужитку.
НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ МЕТАОПОВІДІ В РОМАНІ М. ДРЕББЛ «ВРАТА
ЗІ СЛОНОВОЇ КІСТКИ» ЯК ДІАЛОГ З ДЖОЗЕФОМ КОНРАДОМ
Костенко Г. М. (м. Запоріжжя)
Наратив в літературі має важливе значення для аналізу художніх текстів,
оскільки тут реалізує себе складний ланцюжок інтерпретацій, починаючи з точки
зору автора і закінчуючи сприйняттям читача/слухача. Створюючи текст, автор
вкладає в нього певну інформацію, яка, пройшовши довгий текстовий шлях і
досягнувши читача, може абсолютно видозмінитися або інакше трактуватися. Для
того щоб правильно розшифрувати авторські інтенції, необхідно враховувати
присутність інших персонажів, самого автора і автора-оповідача, які самі по собі є
окремими наратором і нараторами, тобто розповідають і сприймають події порізному.
У своєму романі «Врата зі слонової кістки» М. Дреббл поєднує разом кілька
оповідних стратегій і шарів метапрози для того, щоб представити більш повну
картину сучасного життя, побудованої на відштовхуванні від традиції. Дивна,
незв’язна подорож Стівена вглиб джунглів Камбоджі є відгомоном подорожі
Марлоу з новели Дж. Конрада «Серце темряви», головним об’єктом зображення
якого є співвідношення зла і добра в душі людини. Відбувається певний
культурний і літературний діалог Дреббл з Конрадом як спроба поглянути на
сучасну цивілізацію через призму тимчасових відмінностей. Тому той факт, що
найчастіше персонажі письменниці не в змозі «правильно» прочитати Конрада,
доводить множинність інтерпретацій і художніх творів, і сучасних соціальних і
політичних проблем. Здається, що роман, який побудований не за стандартним
поділом на розділи, ставить під сумнів свою власну форму, і далі, під час
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розгортання подій, наратив, створений Дреббл, розглядає різні варіанти розвитку
сюжету, намагається ідентифікувати бібліографічні джерела і вступає у полеміку
з деякими традиційними постулатами метапрози, такими як функція автора в
якості творця художньої реальності.
РАДІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА РЕЦЕПЦІЇ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ
ТВОРІВ ПРО ДІТЕЙ ЮСТЕЙНА ҐОРДЕРА
Кохан Р. А. (м. Львів)
Сучасне

літературознавство

активно

впроваджує

у

терміносистему

наукових досліджень художніх феноменів поняття «домінанти». Тривала історія
становлення цього терміну (Ю. Тинянов, Б. Ярхо, Р. Якобсон, Б. Успенський,
Я. Мукаржовський, В. Удалов, В. Зубович, Н. Шумило, С. Луцак) свідчить про
його дослідницьку продуктивність, зокрема можливість відшукати ключові
смислові позиції у моделюванні художнього світу в межах певної ідеостильової
системи.
Творчість Ю. Ґордера – це свідчення постійного пошуку істини та сенсу
людського існування, це тривалий та невичерпний діалог свідомості передусім
дитини зі світом у найширших його контурах. Романи та повісті сучасного
норвезького письменника запрошують у калейдоскоп естетично вартісного «свята
великої творчої гри», у з’ясування тих ключових засад, завдяки яким
комунікування досвіду поступово вилучає з обігу категорію Іншого / Чужого.
Початок знайомства з художнім текстом Ю. Ґордера одразу вказує на смислову
домінанту – радість, котра синтезуватиме надалі емоційну та інтелектуальну
сфери рецепції, викликатиме певні, часто мимовільні, асоціації, і згодом
моделюватиме інтерпретацію. Ефект враження у романі «Світ Софії», повістях
«Помаранчева дівчинка», «У дзеркалі, у загадці» однаково мірою узалежнений від
інтелектуальної

компетентності

читача

і

його

психологічної

готовності

зануритися у царину відчуттів дитини, «рідність» котрої дуже швидко стає
самоочевидною. Відкритість до осягнення внутрішньої сутності Іншого саме
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завдяки концептуалізації онтології радості забезпечує успішну естетичну
комунікацію. Несподівані з точки зору традиційного розуміння радості текстові
конфігурації, запропоновані Ю. Ґордером, поступово асимілюють уяву читача у
зображений чи виражений простір авторського життєвого (чи емоційного) досвіду.
Диференціація фікційної дійсності набуває осмислення, рецептивна, а надалі –
інтерпретаційна складова стає більш об’ємною та панорамною.
ДІМ ЯК СИМВОЛ У РОМАНІ М.-Ж. УРЕШ «СЛУГИ НОЧІ»
Кушнір І. Б. (м. Львів)
Відома швейцарська письменниця і сценарист Марі-Жанна Уреш стає
сьогодні відкриттям в сучасному українському літературному дискурсі. Вона
нагороджена премією Ежена Рамьера 2013 р. за роман «Слуги ночі» «Les Valets de
nuit» (2010), що розповідає про складну проблему сучасності – економічна криза
та програма житлового кредитування США 2008 р. у формі фантасмагоричної
казки. Читач потрапляє у сюрреалістичний світ, що є паралельним до реального.
Горе змушує родину акумулювати свої сили і працювати задля порятунку
будинку. В аналізованому творі доведено вияв у романному просторі будинку як
символу домашнього вогнища, який захищають усі персонажі (Роза Смуток,
Серафим, Япаклу та Куниця). Зазначено, що фізичне руйнування будинку не веде
до розпаду родини. Досліджено символіку образів, виявлені численні алюзії на
твори відомих письменників світової літератури (Діккенс, Кафка, Беккет).
Розкрито діалектичну єдність добра і зла, світла і темряви. «Казка нашого часу» –
вдале означення роману про родину, її цінності та бездуховність сучасного
матеріального світу. Доведено, що будинок виступає символом стабільності
родини і її цінностей. Упорядкований простір будинку виключає хаос
зовнішнього світу. Він є традиційним елементом архаїчної картини світу. Звідси
метою родини є зберегти свій світ, захистити будинок значить захистити «свій»
простір на відміну від «зовнішнього, чужого» світу (культивувати цінності дому
підрозуміває не втратити сакральність). Дім у системі екзистенційно-символічних
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вимірів персонажів концентрує в собі сукупність розмаїття значень: родина,
сімейність, свій захищений світ, дитинство. Проаналізовано персонажів роману,
що наділені поетично-філософським сприйняттям світу і теж є символічними:
наявні архетипи Батька, Матері, Дитини, Прародителя. Констатовано, що роман
«Слуги ночі» є органічним елементом художньої системи письменниці як приклад
фантасмагоричної казки для дорослих, багатошарової і багаторівневої, що не має
одного лінійного прочитання.
АКТУАЛЬНОСТЬ АНТОНИМИИ И АНТИТЕЗЫ
В ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Лановой О. Г. (г. Харьков)
Явление антонимии ещё не до конца изучено и раскрыто в лингвистике
в отличие от синонимии. Античные философы обратили внимание на
относительный

характер

самих

противоположностей.

Ш. Балли

говорил:

«В нашем сознании абстрактные понятия заложены парами, и самое интересное
то, что каждое слово всегда вызывает представление о другом».
Явление антонимии интересовало многих языковедов: античных философов
(Аристотель, Платон), испанских филологов и испанистов из других стран:
Ирибаррен Х. М., Алонсо М., Альвар М., Виноградов В. В., Виноградов В. С.,
Кургаткина Н. Н., Новиков Л. Л.
Ярким примером использования антитезы является поэзия великих
испанских поэтов:
A tal despojan, porque tal posea – тот получает всё, а тот теряет; al que era
triste lo que más desee – несчастным – то, что им всего желанней; al que era alegre
lo que más temía – счастливым – то, что им всего страшней (Pedro Liñán);
Es hoy aquel mañana de ayer – вот вчерашнее завтра, сегодня живое (Antonio
Machado);
Es la mujer, del hombre lo más bueno, es la mujer, del hombre lo más malo – о
женщина, услада из услад и злейшее из порождений ада; su vida suele ser, y su
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regalo, su muerte suele ser, y su veneno – мужчине ты и радость, и награда, ты боль
его и смертоносный яд; es vaso de bondad y virtud, lleno, a un áspid libio su ponzoña
igualo – ты добродетели цветущий сад и аспид, выползающий из сада; por bueno,
al mundo, su valor señalo, por falso, al mundo, su valor condeno – за доброту тебя
прославить надо, за дьявольскую ложь – отправить в ад; es un ángel y a veces una
arpía – ты шелест крыл и злобных гарпий прыть; tan presto tiene amor, como
maltrata: es la mujer, al fin, como sangría, que a veces da salud, y a veces mata – тобою
нежим мы сердца и раним, тебя бы я сравнил с кровопусканьем, оно целит, но
может и убить (Lope de Vega).
SALTANDO LOS MUROS DE LA GUERRA FRÍA. EL QUIJOTE COMO
PUENTE CULTURAL ENTRE RUSIA, ESPAÑA Y AMÉRICA
Latorre Jorge (Pamplona, España)
El Quijote, además de crear el género de la novela moderna con toda su
complejidad narrativa, se ha convertido en uno de los grandes mitos de la conciencia
occidental, junto con Prometeo, Ulises, Fausto, Don Juan, Carmen o Hamlet; y la
difusión y pervivencia de este mito ha contribuido a la configuración de Occidente
como unidad cultural, tal como hoy la conocemos.
En el Quijote se trata de un mito poliédrico, en el que cada persona, generación y
nación ven reflejadas sus más acuciantes preocupaciones, pero cuya presencia en Rusia
es especialmente llamativa, pues constituye un fenómeno social y cultural de primer
orden. Como en otros lugares, en Rusia y sus zonas de influencia, la novela de
Cervantes era al principio una parodia de los libros de caballería andante, una obra para
hacer reír; los ilustrados hicieron del personaje un luchador contra el Antiguo Régimen;
los románticos hicieron de la locura de Alonso Quijano un héroe a su medida, un
hombre libre y valeroso, y un solitario. En el realismo se hizo de Don Quijote una
lectura no menos sentimental, que valoraba especialmente la grandeza de las vidas sin
brillo, y daba protagonismo al pueblo en sus impulsos quijotescos. En el siglo XX, ha
servido como fundamento de utopías políticas que, de modo quijotesco -tan
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desinteresada como obligatoriamente- han sido impuestas a naciones enteras; y también
ha inspirado la resistencia contra estos proyectos totalitarios de artistas como Bulgakov,
Tarkovsky o el propio Kozintsev, autor de la versión más famosa del Quijote rusosoviético, y una de las mejores versiones internacionales del Quijote.
Se trata además de la primera película soviética vista en España, en 1966, y que
supuso, no sólo un puente cultural por encima de las fronteras de dos regímenes
políticos opuestos sino también por encima de los muros de la Guerra Fría, pues inspira
algunos de los mejores quijotes americanos. Esta película servirá como introducción a
un análisis de la problemática del Quijotismo ruso, con consecuencias hasta nuestros
días (como puede verse por el conflicto actual en la frontera de Ucrania). Tanto en el
mundo soviético como en la España de Franco predominaba una visión romántica del
quijote que es también mayoritaria en América, como muestran las versiones de enorme
éxito como The Man of la Mancha, según el musical de Dale Wasserman (1965) llevado
al cine por Arthur Hiller en 1972. El Quijote supone una conexión cultural que saltaba
por encima de los muros de la Guerra Fría.
КОГНІТИВНА ПОЕТИКА І ТРАДИЦІЙНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Лахманюк А. М. (м. Тернопіль)
Когнітивна поетика як галузь філологічної науки привернула увагу багатьох
зарубіжних дослідників (Реувена Цура, Маргарет Фрімен, Елени Семіно, Пітера
Стоквела тощо), праці яких заклали основу цієї молодої галузі. Хоч зародки
когнітивізму вбачають ще в «Поетиці» Аристотеля, сьогодні спостерігаємо
активізацію когнітивного підходу в сучасних дослідженнях художніх текстів [2].
Тому актуальність вивчення цього напрямку літературознавства очевидна.
На думку класика когнітивної поетики Пітера Стоквела, «когнітивний
поетичний аналіз покликаний раціоналізовувати і пояснювати, яким чином
читачеві вдається досягти розуміння у тому чи іншому випадку [3, с. 7].
Когнітивна поетика моделює процес інтуїтивної інтерпретації, сформований на
основі виражених смислів, який представляє ті самі рамки (структури), що й
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засоби опису та підрахунку цих тлумачень» [3, c. 8]. Це провокує нові
літературознавчі прочитання художніх творів.
Вважаємо,

що

літературознавчий

інтерес,

перш

за

все,

викликає

пізнавальність тексту, яку відкриває для себе читач в процесі осмислення. Таким
чином розширюється горизонт традиційного літературознавчого дискурсу. Надалі
варто ширше розглянути специфіку когнітивної поетики, відзначивши її місце в
літературі. Перспектива наших досліджень може виглядати таким чином:
традиційна поетика – класична наратологія – рецептивна естетика – когнітивна
наратологія.
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DES DIALECTES POPULAIRES A LA LANGUE DE L’ECRITURE
ET DE LA LITTERATURE (DU ROLE DES LANGUES HAUTEMENT
PRESTIGIEUSES DANS LA FORMATION DES LANGUES LITTERAIRES
EUROPEENNES)
Lewaszkiewicz Tadeusz (Poznań, Pologne)
Je pense que les contacts des dialectes populaires (en particulier au Moyen-âge et
dans certains pays européens également plus tard) avec les langues de la plus haute
culture étaient le facteur principal causant la croissance de la capacité linguistique des
langues littéraires naissantes du cercle culturel européen. Les dialectes intellectualisés
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devenaient l’outil de la culture gréco-romaine, un outil de la pensée logique et abstraite.
La langue strictement populaire ne convenait pas à remplir cette fonction. Les contacts
linguistiques intensifs avaient lieu grâce aux hommes bilingues et plurilingues
connaissant les dialectes locaux et au moins une des langues hautement prestigieuses.
Nous pouvons classifier parmi ces langues en particulier le latin et le grec mais aussi le
slavon d’église, en moindre partie entre autres l’allemand et le tchèque.
Le slavon d’église freinait à vrai dire les processus de formation de langues
nationales des Slaves de la culture byzantine et orthodoxe, mais en même temps
enrichissait fonctionnellement leurs dialectes populaires, grâce à quoi, à l’époque de la
croissance de la conscience nationale des Slaves de l’est et du sud, la formation des
propres langues littéraires ne durait pas longtemps.
КОНВЕНЦІЙНІСТЬ ЖАНРУ ВИДІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕПОХ
Левчук Т. П. (м. Луцьк)
Формування жанру видіння відображає процес об’єктивації суб’єктивного
досвіду, який у вербальному вираженні сприймається іншими як фантазія.
Візіонерство віддавна існує у вигляді культурних практик, які мають справу
з безпосереднім переживанням надчуттєвої реальності. Саме такий вияв візійного
досвіду зафіксований у текстах Старого Завіту (книги Данила, Єзекіїля і Ісайї),
західній середньовічній літературі («Діалоги» Григорія Великого, «Видіння
Веттіна»), писемних свідоцтвах містиків (Якоб Беме, св. Тереза Авільська,
Маргарита Марія Алакоквійська), житіях православних святих тощо.
З іншого боку, візії пов’язані з художньою практикою, коли первинні
візіонерські переживання опосередковуються й репрезентуються у творах
мистецтва, зокрема літератури. Набуваючи ознак вторинної умовності, візія стає
засобом художнього моделювання. Наприклад, літературні описи видінь
містяться в «Одіссеї» Гомера, творах Платона, Вергілія, Плутарха.
Епоха Середньовіччя «без жодної матеріяльної бази, а завдяки містичним
настроям

людности»

(І. Качуровський)

представила

численні

зразки

як
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публіцистично-дидактичних візіонерських свідчень, так і власне художніх візій. У
Середні віки видіння набуло ознак літературного жанру, вершинним досягненням
якого стала «Божественна комедія» Данте. Саме з цим твором співвідноситься
канонізація жанру видіння у художньому вимірі.
Починаючи з епохи Відродження жанр припиняє активне існування, хоча і в
літературі ХІХ–ХХ століть видіння залишається продуктивним на рівні засобів.
Частотними є використання мотиву сну та прийому марення у творах романтиків і
модерністів. Аналізуючи тексти Т. Шевченка, І. Франка, Є. Маланюка, Юрія
Клена, Михайла Ореста та ін., можемо віднайти як залучення візійного досвіду,
так і використання техніки та форм видіння.
LAS VARIEDADES DE LA LENGUA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA
Legutska O. I. (Járkiv)
En los últimos años ha crecido el interés por estudiar y enseñar español como
lengua extranjera. El español es la cuarta lengua del mundo por número de hablantes y
el segundo idioma de comunicación internacional. Además, se habla en más de quince
países del mundo.
Estos hechos nos dan idea de que el español es una lengua diversa y de esta
manera existen variedades léxicas y gramaticales. Es que enseñar un idioma no es sólo
presentar la estructura gramatical correcta sino también impartir un modo de pensar, una
cultura. Por consiguiente, viene la pregunta, ¿qué español tenemos que enseñar? De
todos modos nuestro objetivo principal es conseguir que nuestros estudiantes tengan una
comunicación satisfactoria con hispanohablantes de países diferentes. Es evidente que el
problema más frecuente respecto a las variedades de la lengua consiste en la selección y
gradación de estos rasgos.
Según el modelo de enseñanza de muchos docentes europeos, la fórmula más
preferible consiste en tres componentes: la variedad estándar, la variedad preferente y
las variedades periféricas. La norma del español estándar no pertenece a ningñun país
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determinado, es estable y accesible y nos da una idea general de todas las normas.
Además, los materiales deben responder a las elecciones que hacen los aprendices de la
lengua y por eso la variedad preferente está incluida en la fórmula. Las variedades
periféricas representan los geolectos del estándar en países diferentes.
Parece razonable afirmar que es preferible tener materiales diferenciados,
procedentes de diversas partes de países hispanohablantes, especialmente enseñando a
estudiantes que tienen el nivel intermedio o superior y los que después actuarán como
usuarios de la lengua en diversas comunidades de habla. Esta estrategia dará la
posibilidad de mejorar las competencias de los estudiantes y ampliará sus
conocimientos respecto a culturas diferentes y peculiaridades del uso de la lengua
española.
ПРОБЛЕМАТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРІ Х. МАРСЕ
«ДВОМОВНИЙ КОХАНЕЦЬ»
Лукашов А. Ю. (м. Харків)
У сучасному світі, що глобалізується, ми можемо бути свідками двох, на
перший погляд, протилежних тенденцій: прагнення до створення нових,
наднаціональних ідентичностей, але, з іншого боку, формування нових або
зміцнення вже існуючих місцевих націоналізмів. У рамках цих тенденцій постає
питання про подвійну або навіть множинну ідентичність (“я – каталонець, але я й
іспанець”, “я – сенегалець, але я і француз”, і т. ін.). Подібний принцип множинної
ідентичності може бути поширеним не лише на національну, але й на особистісну
ідентичність (наприклад, студент в університеті, на роботі, у комп’ютерній грі
тощо). У всіх цих випадках студент виконує якусь роль, підкорюючись якимось
правилам, моделям поведінки тощо.
У сучасну добу, поряд із традиційними критеріями визначення нації (мова,
релігія, раса), все частіше нація інтерпретується як вигадана спільнота, де
головним критерієм належності до певної нації є відчуття індивідом самої
належності до цієї нації [1, с. 4]. Тобто, якщо належність до певної нації є
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питанням особистісного вибору, то ми також можемо сказати, що людина може
“грати” у національність. У книзі іспанського письменника Х. Марсе «Двомовний
коханець» вдало демонструється, як головний герой, каталонець за походженням,
через певні події свого життя бажає стати андалусійцем, ба більше, видавати себе
за андалусійського мігранта у Барселоні. Завдяки низці механізмів (акцент, зміна
зовнішності, вигадана історія життя), головному героєві вдається “підробити”
власну національну та особистісну ідентичність. Автор цим перетворенням
досягає ефекту комічності, зображуючи перехід із більш “престижного”
національного дискурсу до менш “престижного”, а також у гумористичній формі
обігруючи національно-ідентифікаційні постулати, що мають місце у регіоні, що
розглядається.
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документ]

URL:lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2006/40-27-23.pdf 4. Сміт Е. Нації та
націоналізм у глобальну епоху / Ентоні Сміт. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 320 с.
НАРАТИВНІ МЕЖІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ В ПРОЗІ М. ЛЕВІ
Мацевко-Бекерська Л. В. (м. Львів)
Продуктивна структуралістська теза стосовно специфіки тексту (зокрема,
літературно-художнього) актуалізує ідею щодо функціональної подвійності
текстів у системі культури, адже вони виконують принаймні дві основні функції:
«адекватну передачу значень і народження нових смислів» (Ю. Лотман).
Конструювання художнього прозового дискурсу в прозі М. Леві переконливо
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засвідчує синтез двох загальновідомих підходів до розуміння дискурсу як
феномену: з одного боку, як матеріалізації світовідчуття у тексті, з другого, як
формалізованого способу міжособистісної комунікації. Тому погоджуємося із
настановою Б. Успенського, адже справді основу структурної типології становить
системне порівняння: аналіз тексту неодмінно поєднується з вивченням моделі
системи мови, котра започатковує мовленнєвий акт. Позиція новітньої наратології,
традиційно

ґрунтована

взаємозумовленості

на

константі

авторської

інтенції

взаємозв’язку
та

/

наративної

взаємовпливу

/

функціональності

художнього твору, дає можливість дослідити художній світ прози М. Леві якомога
більш

відповідно

до

закладеного

та

потенційного

побаченого

смислу.

Диференціація «формального носія мовлення» та «смислового носія мовлення»
здобувається на оригінальне «індивідуальне уточнення». Скажімо, у прозі М. Леві
екстрадієгезис або настільки несподівано та раптово трансформується в
інтрадієгезис, що реципієнт потребує наративного вказівника для знаходження
смислу (романи «Між небом і землею», «Зустрітися знову»), або позірно
автономно трансформує власні контури нарації з подальшим ускладненням
рецепції (роман «Усе, що не було сказане»). Естетично вартісний та
організований за специфічними законами світ, який прагне стати реальним у
сприймаючій свідомості, завдяки нараторові набуває автономності, власною
компетентністю переважає всезнання автора, виходить за інтенційні межі.
СЛОВЕСНО-ОБРАЗНІ КОДИ КАЗКИ
Моклиця М. В. (м. Луцьк)
У концепціях про ґенезу казки часто звучить теза про її зв’язок з міфом:
казка

є

залишком

зруйнованого

міфу

(В. Пропп,

Є. Мелетинський).

Літературність казки (виробленість, естетизм форми) і її міфічні (архаїчні) корені
дають підстави для розмови про архаїчну словесну образність.
Аналізуючи казки, К. Г. Юнґ уживає літературознавчу термінологію:
символ (символіка), алегорія (алегоричні зв’язки) і метафора (метафоричний

51

спосіб), найчастіше ж уживається слово «утілення» і в такому ж сенсі
конкретизація (архетипів). Це дозволяє нам говорити про образний ряд казок з
літературознавчої і психоаналітичної точки зору одночасно. Якщо архетипи – це
змісти, які проступають лише коли реалізуються в конкретних образах, якщо, з
іншого боку, архетипи – це порожні форми, які весь час наповнюються, то
важливо розрізняти, в які саме образи втілюються архетипи. І розрізняти треба
найперше символи, алегорії й метафори. У казці персонажі переважно алегоричні:
це архетипи, утілені в антропоморфні, але позбавлені життєвої індивідуалізації і
конкретики (навіть імена відсутні) образи. До алегоричних слід віднести також
зооморфні образи: тварини, які розмовляють, є тваринами лише частково, вони
утілюють якісь психічні процеси чи проблеми. Речі у казці відповідають реальним
речам, але наділяються надзвичайними якостями. Якщо вони набувають
автономної здатності діяти, то теж є алегоріями: варіації рогу достатку, алегорія
бажання, яке виконується без зусиль і обмежень. Деталі у казці переважно
символічні, бо якщо вони потрапляють в оповідь (казка ощадливо відбирає деталі,
які мають життєву достовірність), то вже мусять на щось натякати. Дія казки,
фабульна історія, – це заміщена (метафорична) історія, яка відбувається у
вигаданому просторі і часі, з максимально узагальненими персонажами. Алегорія,
символ і метафора дозволяють архетипам знову і знову промовляти до людини
захопливою і повчальною мовою казки.
АНТРОПОНІМИ У ПОЕТОНІМОСФЕРІ
ФРАНКОФОННОЇ ПІСЕННОЇ ПОЕЗІЇ
Музейник І. В. (м. Харків)
Ономастика протягом більш ніж двох тисячоліть є об’єктом дослідження
численних лінгвістів. Але ж одностайної думки щодо лексико-семантичного
статусу власних імен лінгвісти так і не спромоглися досягнути. Основні
розбіжності полягають у тому, що, протиставляючи власні та прозивні імена, одні
науковці вважають власні імена асемантичними, інші ж вважають, що власні
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імена не є позбавленими лексичного значення. Найбільш слушним з нашої точки
зору є функціональний підхід, за яким власні імена є асемантичними в мові, але
набувають значення в мовленні та художніх творах.
В останні роки у сучасній ономастиці значно підвищився інтерес до
дослідження лексико-семантичного та функціонального аспекту поетонімів у
художніх творах та зокрема у пісенній поезії. Окрім функції прямої номінації
поетоніми стають „семантично насиченими одиницями поетичного тексту” [2,
с. 245].

При

зіставленні

поетичного

та

реального

антропонімікону

у

франкофонних пісенних текстах звичайні власні особові імена, або ж антропоніми,
які в реальному житті в жодному разі не позначають конкретну людину, в
пісенному тексті перетворюються на поетоніми і починають виконувати
насамперед індивідуалізаційну функцію, набуваючи характерні саме для носія
цього імені, про якого йдеться в тій чи іншій пісні, індивідуальні особливості.
Перед слухачами постають особистості зі своїм внутрішнім світом, рисами
характеру, слухачі починають співчувати їх життєвим негараздам, або ж
ставитися до них з іронією.
Значною мірою представлені у поетонімосфері франкофонної пісні і
прецедентні антропоніми реальних осіб, тобто такі, які „добре відомі всім
представникам

національно-лінгво-культурного

співтовариства,

(які

мають

надособовий характер)” та „актуальні в когнітивному (пізнавальному та
емоційному) плані” [1, с. 44]. Прецедентні антропоетоніми представлені у
пісенних текстах як іменами реальних осіб, так і іменами літературних
персонажів, іменами кіногероїв, міфологічними прецедентними іменами, а також
теонімами та біблійними антропонімами.
Слід також зазначити, що функціональна роль антропоетонімів у
поетонімосфері полягає, крім вищезгаданої індивідуалізаційної, у виконанні таких
функцій

як

емоційно-експресивної,

текстоутворюючої та прагматичної.

аксіологічної,

інтертекстуальної,

53

ЛІТЕРАТУРА
1. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Курс лекций /
В. В. Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с. 2. Петрова Л. П. Про інтелектуальний
потенціал деяких міфічних імен у поезії Ліни Костенко // Лінгвістичні
дослідження: Зб. наук. пр. – Харків : ХДПУ, 1998. – Вип. 1. – С. 245–253.
ГЕНОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ВІРШОВАНОГО ПОСЛАННЯ
Назарець В. М. (м. Рівне)
В сучасному літературознавстві питання генологічної специфіки жанру
поетичного послання належать до числа дискусійних.
Узагальнюючи спектр проблем, порушених сучасними літературознавцями,
можна виокремити два найбільш дискусійних питання жанрової теорії послання,
як-от: 1) питання родової належності послання; 2) жанрової специфіки послання.
Мета дослідження полягає в систематизації та узагальненні теоретичних
рефлексій жанру послання в працях літературознавців ХІХ – ХХ століть.
З урахуванням моментів єдності та розбіжності в теоретичних підходах
різних дослідників до побудови типологічної моделі жанрової організації
послання можна назвати такі домінантні ознаки жанру, як: 1) актуалізована у
творі ситуація адресованості, настанови на діалог між автором (адресантом) та
його адресатом; 2) обов’язкова згадка в тексті твору про обох учасників діалогу,
тобто і його відправника, й отримувача; 3) наявна у тексті специфічна
комунікативна організація, розрахована на опосередкованість сприйняття змісту,
адресованого потенційному адресату, відтак (через неможливість реального
спілкування у фактичному часі) реалізована у вигляді уявного діалогу, який імітує
безпосереднє, живе спілкування; 4) наявність у тексті (найчастіше у його
заголовку) вказівок на пряму або приховану адресацію; 5) композиційна побудова
тексту з опорою на використання форм «зверненого слова».
Водночас, у ході визначення жанрових ознак послання слід пам’ятати, що
як знаки певної літературної традиції, їх не можна вважати канонічними, раз і
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назавжди усталеними. Навпаки, жанрова сутність послання є значною мірою
величиною змінною, детермінованою особливостями того або іншого етапу
історичного розвитку літератури.
КОНФЛІКТ ІНДИВІДА ТА СУСПІЛЬСТВА
В ОПОВІДАННІ ЛУ СІНЯ «КУН І ЦЗИ»
Нога А. Р. (м. Харків)
Лу Сінь – один з найвідоміших авторів Китаю початку XX сторіччя. Він
зробив великий внесок у становлення сучасної китайської літератури. Образи
його героїв викликають зацікавленість як китайських, так і іноземних авторів.
Головний герой оповідання «Кун І Цзи» – «вічний студент», який марно
мріє скласти державний екзамен на посаду урядовця і терпить одну невдачу за
іншою. Люди сміються над ним, коли він приходить у кабак у довгому халаті і п’є
вино за прилавком. Кабаки в Китаї початку XX сторіччя наглядно ілюстрували
тогочасне суспільство. В ньому чітко видно поділ на бідних та багатих – тих, хто
носив короткі халати і пив за прилавком, та людей у довгих халатах, які могли
пити сидячи в окремих кімнатах. Останні були представниками аристократії та
інтелегенції.
Ідею

нерівності

підтримували

Конфуцій

між
та

простим
його

народом

послідовник

та

правлячою

Мен-цзи.

верхівкою

Відповідно

до

конфуціанської ідеології, яка тисячоліттями залишалася панівною в китайському
суспільстві, влада дається Небом ( 天 命 ), тому верховенство імператора та
аристократії незаперечне. Єдиною можливістю підвищити своє матеріальне та
соціальне становище було отримати добру освіту та скласти іспит на чиновника.
У «Кун І Цзи» можна помітити, що у кабаку сформувалося своє власне
маленьке закрите суспільство. Члени цього суспільства знаходяться в однаковому
тяжкому становищі, виснажені тяжкою працею і бідністю. Кун І Цзи, знаходячись
у такому ж становищі, намагається видати себе за кращого, вищого, більш
освіченого, ніж вони. Завсідники кабаку можливо навіть не усвідомлювали,
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наскільки морально знищують Кун І Цзи, адже він для них усього лише
посміховисько, блазень на бенкеті.
ОБРАЗ МАТЕРІ ЯК СИМВОЛ БАТЬКІВЩИНИ У РОМАНІ
САЛМАНА РУШДІ «ОСТАННІЙ ПОДИХ МАВРА»
Обихвіст М. С. (м. Харків)
Вплив матері на життя кожного є незаперечним, виховання та принципи, які
передає мати дитині, а також власне її ставлення до своїх нащадків визначають
подальшу долю людини. В романі сучасного англійського письменника
індійського походження Салмана Рушді «Останній подих мавра» образ матері
головного героя створює алюзію на складну та сповнену випробувань долю Індії,
попри які країні вдалося зберегти власне неповторне обличчя. Навіть ім’я матері є
символічним – Аурора – «зоря» – віра у можливість нового початку.
Для Мораіша в постаті його матері втілюється образ власної Батьківщини –
величної та неоднозначної. Аурора-художниця малює картину світу, картину Індії
і картину власної родини.
Мати змушує Мавра відчувати свою «інакшість», відчуженість як від
власної родини, так і від соціуму. Він і любив, і страждав від «власної матері
Аурори, уродженої да Гама, видатної художниці, найбільш яскравої з наших
майстрів цього сторіччя і, в той же час, найбільш гострої на язик жінки свого
покоління, від якої кожен, хто до неї наближався отримував перцю. Її власні діти
не були виключенням».
Салман Рушді широко використовує прийом інтертекстуальності, завдяки
чому ми можемо, переміщуючись між епохами та країнами, сприймати Індію
очима головного героя. Проводячи нас історією своєї родини, свого життя,
Мораіш

розкриває

перед

читачем

калейдоскоп

історичних

подій,

які

розгортаються в Індії ХХ ст. Стосунки Мораіша з матір’ю складаються важко й
неоднозначно, проте навіть опинившись у положенні вигнанця в своїй родині, він
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так само залишається в лоні матері-Індії і є невід’ємною частиною спочатку еліти,
а потім і низів суспільства.
ТЕКСТОВІ КАТЕГОРІЇ ЕПТОНІМІВ
Оніщенко Н. А. (м. Харків)
Під

ептонімами

розуміється

клас

цитатних

одиниць

на

зразок

словосполучення або речення / висловлення, що має усвідомлюване або таке, що
припускається мовцем, авторство (див., зокрема роботи Л. П. Дядечко). До
ептонімів належать крилаті слова / вислови, афоризми, сентенції, максими тощо,
які поєднують у собі риси фразеологізму і літературного жанру / типу тексту.
Серед фразеологічних характеристик ептонімів слід відзначити семантичну
цілісність (відносну), відтворюваність, цитатний характер, багатослівність
(нарізнооформленість). Оскільки ептоніми відносяться багатьма дослідниками
саме до фразелогічного фонду мови, виконання ними текстових функцій потребує
доведення.
Р.-А. Де Богранд

та

В. Дресслер

у

своїй

фундаментальній

роботі

«Einführung in die Textlinguistik» виділили такі базові ознаки текстів: когезія,
когерентність, інтенціональність, адресованість, інформативність, ситуативність,
типологічна інтертекстуальність. Альтернативні моделі текстуальності (Клаус
Брінкер, В. Є. Чернявська) додають такі характеристики як: генеративність,
універсальність, контекстуальність, процесуальність, діалогічність. Когезія для
ептонімів репрезентована їх формальною цілісністю у вигляді словосполучення,
речення

або

ланцюжка

речень.

Когерентність

представлена

наявністю

глибинних структур, що зумовлено переважно дефінітивною структурою
ептоніму. Інтенціональність, адресованість та діалогічність спрямовані на
характеристики адресата, спонукання його до роздумів (афоризм) або дій
(максима). Інформативність ептонімів виражається їхньою апеляцію до
тематичних концептів та концепту автора. Наднаціональний характер цих
концептів лежить в основі універсальності ептонімів. Ситуативність та
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контекстуальність полягають у включеності ептонімів у формально більші типи
дискурсу, співвідношення з певними ситуаціями спілкування (напр. ептонім як
привітання,

тост

тощо).

Інтертекстуальність

ептоніму

викликається

насамперед у наявності автора, першоджерела. Яскравість форми, нестереотипний
зміст, наявність ігрового елементу забезпечують ептонімам високій ступінь
цитованості, а отже і знайомства представників певної лінгвокультури з цими
текстами

і

породження

за

їх

допомогою

нових

(генеративність

і

процесуальність).

EMETERIO VILLAMIL DE RADA,
PRECURSOR DEL NUESTROAMERICANISMO
Órzhytskyi Ígor (Járkiv)
Se propone una visión del ilustre lingüista boliviano Emeterio Villamil de Rada
(1804–1880) como precursor de las búsquedas identitarias, en particular, de la escuela
de la “mística de la tierra” boliviana. A pesar de ser su obra más conocida, La lengua de
Adán, una investigación lingüística, contiene muchos planteamientos antecedentes al
filosofar de Franz Tamayo, Jaime Mendoza, Fernando Diez de Medina, particularmente
en lo que Gustavo Adolfo Otero llamó filosofía geológica. Concibiendo filología como
“ciencia del espíritu y pensamiento”, Villamil de Rada aporta pruebas lingüísticas a
favor de la creación del ser humano en América, pretendiendo hasta “reconstrucción
misma del cristianismo”. Decidido partidario del origen divino de la lengua
(“anterioridad de la lengua al hombre”), el erudita boliviano ve en el aymara el idioma
primitivo de la humanidad y despliega la argumentación a partir de su esencia geológica
andina (“el nombre del Paraíso es geológico”). El geologismo metafórico se hará
médula del imaginario de la posterior literatura de los “místicos de la tierra” (término
acuñado por Guillermo Francovich) y poesía boliviana. Al afirmar que “el argumento
que al fin se halla de una demostración científica de Dios, etsá en la lengua”, Villamil
de Rada alza al máximo el valor de una de las lenguas amerindias y del hombre
americano. Su labor filológica se había anticipado a lo que Florentino Ameghino intentó
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demostrar mediante datos paleontológicos, y contribuyó (implícitamente, por ser poco
conocida en su tiempo) a la creación del orgullo ontológico boliviano y latinoamericano
(en F. Tamayo, José Martí, F. Diez de Medina). A pesar de que en Villamil de Rada “el
romántico se sobrepuso al investigador metódico” (F. Diez de Medina), por sus atisbos
el sabio boliviano merece rescate como uno de los forjadores de la identidad
latinoamericana y del nuestroamericanismo.
LE TRAVAIL EN GROUPE COMME MOYEN D’OPTIMISER LA
COMMUNICACTION EN CLASSE DE FLE
Palkevych O. S. (Dnipropetrovsk)
La perspective actionnelle appliquée actuellement dans l’enseignementapprentissage des langues étrangères se base sur l’action et implique désormais la
nécessité de non seulement parler avec un autre, mais d’agir avec lui, et ce en contexte
social plutôt qu’en contexte scolaire.
À côté de la production et la réception de l’oral et de l’écrit considérées autrefois
comme fondement de la communication le nouveau tournant méthodologique donne la
priorité à l’interaction et la médiation, c’est-à-dire à la « co-action », selon Ch. Puren,
qui fait apparaître sur le devant de la scène les usagers de la langue (et pas les simples
apprenants), les co-acteurs qui procèdent dans l’apprentissage par la co-construction du
sens, la collaboration pour la réalisation des tâches communes, la co-évaluation, etc.
De ce fait, la communication prend la dimension collective et n’est plus comprise
comme une fin en soi, mais comme un outil au service de l’action. Ce nouveau concept
de communiquer pour agir que C. Bourguignon appelle « la communic-action » prévoit
la centration sur le groupe. C’est l’exploitation volontaire des ressources du groupe qui
amène l’apprenant-usager à faire les plus grands progrès dans l’art de la
communicaction. Le groupe réunit tous les éléments nécessaires au travail coopératif: la
responsabilité individuelle (chacun est important dans le groupe et doit assumer un rôle
et effectuer une tâche), l’interaction stimulante (j’influence et stimule les autres autant
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qu’ils m’influencent et me stimulent), les relations interpersonnelles de qualité (je
respecte et écoute les autres comme ils me respectent et m’écoutent).
L’apprentissage dans le groupe repose sur l’éducation de certaines formes de
réactivité, d’adaptabilité et de créativité, ainsi que sur la création d’un climat
d’ouverture favorable à l’entraide et à l’action collective.
Le rôle de l’enseignant est de coordonner et guider le travail du groupe, éveiller
l’envie et le plaisir d’apprendre ensemble, rendre le groupe efficace aussi bien dans la
réalisation de ses projets que dans la satisfaction des besoins affectifs de ses membres.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
Пархоменко Н. О. (м. Сєвєродонецьк)
У зв’язку із процесами глобалізації та міжкультурної комунікації
здійснюються зміни в мові. Ці змін стосуються лексичного складу мови.
Міжкультурні

контакти

створюють

умови

для

вторгнення

іншомовної,

запозиченої лексики (інтернаціоналізмів) до мови.
Інтернаціоналізми

–

це

слова,

поширені

у

більшості

мов

світу.

Інтернаціональні слова стосуються переважно спеціальної термінології, різних
галузей науки і техніки

Вони завжди мають подібне звучання, тотожні або

близькі значення, подібну форму.
Об’єктом дослідження є економічна терміносистема. В економічній
термінології французької мови питома вага інтернаціоналізмів досить значна. Це
пояснюється зростаючою тенденцією міжнародного кооперування, підвищенням
наукового і культурного рівня, співробітництвом держав, необхідністю розробки
міжнародної термінології для полегшення спілкування бізнесменів з різних країн.
Можна

спостерігати

тенденцію

до

інтернаціоналізації

економічної

термінології, адже кількість інтернаціональних лексичних одиниць та їх
компонентів у структурі економічних композитів постійно збільшується, а коло їх
функціонування розширюється.
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Інтернаціоналізми асимілюються до складу французького економічного
словника. Наприклад, audit, balance, budget, crédit, embargo, factoring, finance,
management, marketing, offshore, organisation, risque, stratégie, etc.
З одного боку, інтернаціоналізми підтримують тенденцію до створення
міжнародних термінів, єдиних назв, що спрощує спілкування та розуміння в колі
бізнесу. З іншого боку, інтернаціоналізація лексики має певні недоліки, оскільки
не слід забувати про важливість та збереження самобутності мови.
ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ У ТВОРІ АМЕЛІ НОТОМБ
«СЛОВНИК ІМЕН ВЛАСНИХ»
Пасинок В. Г., Криворучко С. К. (м. Харків)
Франкофонна бельгійська письменниця межі ХХ–ХХІ ст. Амелі Нотомб
(1966 р. н.) у творі «Словник імен власних» 2002 р. втілює ідею руйнівного
впливу виховання на психіку дитини і підлітка. У теорії літератури виокремлено
жанр – роман-виховання, який розбудовується психологічними і соціальними
наративами

навколо

проблеми

формування

особистості.

Витоки

ідейної

спрямованості роману-виховання містяться ще у притчах Біблії на початку нашої
ери. Концептуально жанр твору «Словник імен власних» формується на засадах
повісті та новели із рисами роману-виховання, що на ідейному рівні
трансформуються у антивиховні методи, які стали загальноприйнятими і
розповсюдженими. Отже, тут простежується плинність жанру, яку доречно
простежувати як «антивиховну повість-новелу».
А. Нотомб розкриває психологічні нюанси у вчинках героїв, які шкодять
гармонійному

розвитку

дитини,

формують

психологічний

комплекс

неповноцінності і навіть наносять фізичну шкоду тілу людини та підштовхують
до суїциду. Письменниця зображує три педагогічних системи: батьківське
виховання вдома, шкільна освіта, додаткова освіта (балетна школа). Ідея
виховання представлена дилемою і навіть парадоксом: прагнення дорослих
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фахівців виховати здорову успішну особистість найчастіше завершується
знущанням над дитиною, в результаті чого всі дії педагогів втрачають сенс.
Мати (не рідна, а тітка дівчинки – Клєманс) Плектруди власними
очікуваннями і сподіваннями перекладає на дитину свою нереалізовану мету, яку
має досягти «дочка» – стати «зіркою» (у творі А. Нотомб – видатною балериною).
У бажанні виправдати надію матері та виконати вимоги учителів балетної школи
дівчинка наносить шкоду своєму здоров’ю. Плектруда нічого не їсть, оскільки
ідеальна балерина має бути худою, та весь час проводить біля «станка», в
результаті чого її організм не витримує – дівчинка ламає ногу і мусить
відмовитись від балету, а мати, яка має підтримувати у складній ситуації, навпаки
байдужіє до дитини. Таким чином, ідея мистецтва як прекрасного розвінчана і
представлена спотворенням людського життя.
Учителі у початковій школі представлені як функціонери, які не враховують
індивідуальне сприйняття окремої дитини, в наслідок чого стрес є загальним
настроєм звичайної школи і вважається нормою. Дитина накопичує стрес, який
підштовхує підлітка до самогубства. На думку А. Нотомб, порятунком для дитини,
яку ніхто не любив, може бути лише кохання. Від самогубства і байдужості
дорослих Плектруду рятує такий же самотній і психологічно скалічений як і вона
юнак Матьє Саладен, кохання якого і робить із героїні успішну і самореалізовану
особистість – вона стає співачкою.
Таким чином, у творі «Словник імен власних» А. Нотомб руйнує «міф» про
адекватну педагогічну систему сучасності, яка сформувалася у «родині», «школі»,
«мистецьких дитячих закладах», спростовує жорсткі методи виховання сильної
успішної особистості, які калічать психіку індивіда, роблять його хворим. На рівні
підтексту письменниця намічує гуманістичну перспективу – домінуючою
тенденцією у вихованні має бути любов до окремої конкретної людини із
урахуванням психологічних нюансів її характеру.
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ВЖИВАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ, ПРИКАЗОК В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
(НА ПРИКЛАДІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ)
Пашкова А. В. (м. Харків)
Завдяки своїй простоті, приказки та стійкі вирази є ідеальними для того,
щоб висловити якусь коротку думку, передати якесь повідомлення або висловити
почуття. У сьогоднішньому житті їх дуже часто вживають у соціальних мережах,
таких

як

Facebook,

Однокласники,

Вконтакте,

в

чатах,

в

телефонних

повідомленнях або як статус на своїй сторінці. Кожен, бажаючи виділитися, хоче
мати який-небудь цікавий статус, щоб його друзі змогли оцінити його
креативність і неординарність.
Дуже часто в соціальних мережах використовують фотографії з приказками,
так як зображення з фразами є більш сприйнятливим для користувачів.
У 2015 році в Іспанії найбільш використовуваними фразами в соціальних
мережах стали: 1. Muchos te conocen, pero pocos saben quién eres − Багато людей з
тобою знайомі, але мало знає який ти насправді. 2. Busca a las personas adecuadas,
después, envejezcan juntos − Знайди відповідну людину, щоб потім постаріти з нею.
3. A veces, las verdades profundos se dicen en broma − Іноді справжнісіньку правду
кажуть жартома. 4. Las opurtanidades no son producto de la casualidad, más bien
son resultado del trabajo − Можливості не є видпадковістю, більшою мірою це
результат роботи. 5. Todo cambia mejora o empeora, pero todo depende de ti − Усе
змінюється, а стає воно краще або гірше, це залежить від тебе. 6. El verdadero
secreto de la vida, es saber sacar lo positivo a lo negativo − Справжній секрет
життя – це вміти знаходити у негативних явищах позитивний сенс. 7. Para
alcanzar algo que nunca has tenido tendrás que hacer algo que nunca hiciste − Щоб
домогтися чогось, що в тебе ніколи не було, тобі потрібно буде зробити щось,
чого ти ніколи не робив.
Таким чином можна зробити висновок, що найбільше людей в соціальних
мережах хвилює домогтися чогось у житті, не зупинятися перед труднощами і йти
вперед.
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ЛІТЕРАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФРАНЦІЇ: ФЕМІНІСТСЬКА КРИТИКА
Песоцька Д. Л. (м. Харків)
Історія

французької

літератури

характеризується

наявністю

значної

кількості жінок-письменниць майже у всі епохи, які писали у різних літературних
жанрах від середньовіччя (Марія Французька, Христина Пізанська) до нинішнього
часу, включаючи класичний період ХІХ та ХХ століть, багато з яких здобули
світову славу. Однак у центрі уваги завжди були твори авторів-чоловіків, а жінкиписьменниці, хоч і не були повністю витіснені з історії літератури, були відсунені
на периферію відповідно до традиційних уявлень про розподіл чоловічого та
жіночого.
Головною метою феміністського літературного критицизму є інтегрування
жіночої літератури у так звану «велику» літературу, що, в свою чергу, передбачає
перегляд патріархатної (традиційної) літературної історії. Використовуючи
постмодерністську методологію, французьким дослідницям літератури вдалося
зробити традиційний патріархатний дискурс доступним для феміністської
реінтерпретації, дозволяючи тим самим здійснити «обернення» патріархатних
текстуальних норм. Слідом за деконструктивістською критикою сучасні
французькі

дослідниці

літератури

оспорюють

претензію

домінантної

(патріархатної) культури на легалізацію норм, цінностей та практик, які вона
намагається нав’язати кожному, у тому числі і тим, хто згідно з логікою бінарного
мислення, підпадає під категорію тих, хто відрізняється, і в першу чергу – жінкам.
У кінці 1960-х та 1970-х рр. у Франції з’являються теорії «жіночого письма»
(Е. Сіксу, Л. Ірігаре, Ю. Крістєва), що, надихаючись ідеями лаканівського
психоаналізу,

постструктуралізму

та

семіотики,

пропонують

достатньо

кардинальну концепцію жіночої мови та способів її репрезентації. Вони
викривають фалогоцентризм маскулінного письма, покладаючи фемінінне як
принципово «інше», непротилежне чоловічому та вимагаючи реапропріації
письма жінкою.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ У ВИЩИЙ ОСВІТІ
Пєшкова О. Г., Чорновол-Ткаченко О. О. (м. Харків)
Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою (The Common
European Framework of Reference for Languages) все частіше використовуються
викладачами

та

представниками

адміністрації

вищої

освіти

у

якості

універсального інструмента для визначення мінімальних вимог до рівня
володіння іноземною мовою для широкого кола освітніх цілей. При цьому для
ефективного та логічного використання означених компетенцій необхідно
розуміти, які вони містять обмеження та які первісні цілі переслідують.
В першу чергу автори оригінального загальноєвропейського проекту
описали мовні компетенції не для того, щоб останні стали абсолютним
стандартом або мірилом правильності. Компетенції скоріше окреслюють цілі,
яких студенти мають прагнути у процессі вивчення мови, та/або методи, які слід
використовувати для досягнення бажаного результату.
Окрім цього сучасна система оцінювання рівня володіння іноземною мовою
у великій мірі спирається на Загальноєвропейські компетенції. Але для розробки
якісного валідного тесту недостатньо знати, чому саме ці компетенції
відповідають. Розробники тестів мають враховувати специфіку контексту та цілі
проведення

конкретного

тестування.

Наприклад,

група

студентів,

що

проходитимуть тестування, може бути гомогенною або гетерогенною з точки зору
різних академічних та соціальних чинників.
Іншими

словами,

використання

Загальноєвропейських

компетенцій

володіння іноземною мовою як інструмента оцінювання у вищій освіті є
ефективним виключно за умови урахування лінгвістичних та екстралінгвістичних
чинників процесу оцінювання.
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ФЕНОМЕН НЕНАДІЙНОГО НАРАТОРА В УКРАЇНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ
Підодвірна М. І. (м. Тернопіль)
Наратологія (грец. narratology, від лат. narrare – розповідаю і грец. logos –
слово, вчення) як наука сформувалась і виокремилась в окрему літературознавчу
дисципліну в 60-х роках минулого століття у руслі структуралізму. В
наратологічних дослідженнях увагу привертає проблема наратора, який моделює
структуру розповіді і визначає пріоритети фікційного світу. Одними із феноменів
наративності визначають «ненадійного наратора» (unreliable narrator). У цьому
випадку відбувається порушення негласного договору між автором і аудиторією,
згідно з яким події описуються такими, які вони є. Сюжет твору, в якому
реалізовано феномен ненадійного розповідача, зосереджений не на фабульних
перипетіях,

а

на

«внутрішньому

сюжеті»,

пов’язаному

з

оповідачем.

Засумнівавшись у його надійності, читач пробує відшукати мотиви викривлення,
приховування та спотворення «правди». У світовому літературознавстві, на
відміну від українського, явище ненадійного наратора не раз привертало увагу
науковців. І не дарма, бо часто розуміння сутності цієї інстанції є ключовим
фактором до розуміння всього твору мистецтва. У цій статті шляхом аналізу
теоретичних підходів в галузі наратології здійснено спробу розкрити, в чому
полягає сутність ненадійного розповідача, та показати приклади реалізації в
українській літературі ХХ століття.
ОНТОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ
УМОВАХ І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Пронкевич О. В. (м. Миколаїв)
За умов сучасної інформаційної цивілізації різких змін зазнає буття
літератури. Це виражається в тому, що якісно іншим стає матеріальний носій
інформації – все частіше традиційна книга поступається місцем електронній
(цифровій) формі збереження і представлення текстів. Сама книга як окремий
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естетичний об’єкт зникає з нашого інтелектуального побуту. Водночас Інтернет
відкриває нові можливості для колективної співтворчості людей, до побудови
нелінійних текстів (ергодична література). Побоювання втратити назавжди
неповторну ауру книги внаслідок механічного відтворювання тексту на цифрових
носіях породив рух за рукотворну книгу. Ще одним проявом трансформації
онтологічного

статусу

літератури,

яку

спричиняє

сучасна

інформаційна

цивілізація, є щільне переплетіння художнього слова з іншими видами мистецтв,
насамперед, аудіовізуальними. Причому, говорячи про аудіовізуальні мистецтва,
слід мати на увазі не тільки кінематограф або живопис чи скульптуру, а також і
такі продукти, як рекламу. Нарешті, окремою формою побутування літератури є
татуювання – нанесення за допомогою спеціальних технологій цитат і образів
художньої літератури, мода, яка набуває стрімкого поширення внаслідок
переосмислення ролі тіла в культурі.
Яким чином враховує ці тектонічні зсуви в онтології літератури практика
викладання філологічних дисциплін? На жаль, вона їх майже повністю ігнорує.
Це стосується як шкільного, так і університетського рівнів навчання. У доповіді
йтиметься про спроби розробити такі підходи викладання літератури, які могли
стати гідними відповідями на виклики часу. Автор спробує підсумувати власний
досвід в галузі методики викладання літератури, який він набув під час роботи зі
студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія», що
відвідують курс «Література в контексті культурних студій».
СОЦІОПОЛІТИКА ЯК ОСНОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ
ТВОРЧОСТІ ТУРЕЦЬКОГО ДРАМАТУРГА Р. БІЛЬГІНЕРА
Прушковська І. В. (м. Київ)
Реджеп Більгінер (1922–2005) – багатогранна та промовиста особистість у
турецькій культурі, перу якого належать вірші, романи, сценарії, драми, але свою
популярність він здобув насамперед як драматург. Навчаючись журналістиці,
Р. Більгінер не полишав думки про драматургію, мотивуючи тим, що
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«журналістика і політика навчили мене аналізувати ситуацію зсередини, показали
усі непривабливі сторони нашого соціального і політичного станів. Я довгий час
виношував думку про те, щоб відобразити усе накопичене в сюжеті драми».
Тематика його п’єс різноманітна, але виразно окреслюються два основних
тематичних напрями: історичний і соціополітичний. Першою побачила світ п’єса
на три дії «Протестувальники» (1964). В основу сюжету «Протестувальників»
покладені політичні події 27 травня 1960 р. (перший військовий переворот у
Туреччині).
Соціальна проблематика актуалізується і в п’єсах «Я – країна» (1965) і
«Один у жовтих чоботях у політиці» (1968). Обидві драми спрямовані на
розкриття бюрократизму й злочинів перед народом представників влади.
Зважаючи на складну політичну ситуацію в Туреччині упродовж 1970-х –
1980-х років, Р. Більгінер трансформує свої емоції у віддалену від політичних
колізій тематику, зосереджуючись на внутрішньому світі своїх героїв, хоч все ж
торкається політичних моментів. У п’єсі «Хто я?» (1981) Р. Більгінер порушує
вічне питання людини, хто вона є і яке її місце в цьому світі, проектуючи сюжет
твору на євангельську теорію зародження світу. Р. Більгінер зробив вагомий
внесок у розвиток суспільної драми, зберігаючи свою самобутність. Незважаючи
на складний політичний період у країні, драматург зміг висловити своє бачення на
події, бути на боці народу, не відмовився від гострого слова.
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Пугач Б. В. (г. Харьков)
Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) – это набор техник,
позволяющих производить быстрые изменения в мышлении людей с целью
развития и изменения их поведения. НЛП часто называют «искусством и наукой
совершенствования личности».
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Рассматривая процесс обучения с точки зрения НЛП, стоит отметить два
основных способа работы человека с информацией, на которые мы опираемся в
процессе обучения: извлечение из памяти хранимой там информации и её
обработка. Особенности протекания этих процессов индивидуальны, т. к. у
каждого человека своя система представлений или модальность, базируясь на
которой человек воспринимает окружающую действительность.
В НЛП принято выделять три перцептивные модальности: визуальную
(зрительную – я вижу), аудиальную (слуховую – я слышу) и кинестетическую,
основанную на телесных ощущениях (я чувствую). Человек может отражать мир в
разных модальностях, но для каждого человека есть предпочтительная, основная
модальность.
Так,

объясняя

материал

«визуалу»,

нужно

использовать

слова,

обозначающие цвет, размер, форму, местоположение, выделять цветом отдельные
пункты или аспекты содержания. Эффективно использование любых наглядных
пособий: рисунков, видео, схем и прочее.
Для учащегося-«аудиала» важен тембр голоса, громкость, паузы, высота
тона. Для закрепления изученного материала лучше всего подойдет диалог.
Для «кинестетика» важно использовать жесты, уместные прикосновения,
фокусируя внимание на описании ощущений, аналогий, ассоциаций.
Знание того, какая система представлений преобладает у того или иного
учащегося, позволяет преподавателю более эффективно организовать знакомство
с новым материалом и облегчает процесс запоминания новой информации, а
также устраняет психологический барьер на пути к получению новых знаний,
создает психологически комфортную обстановку для учащегося на занятии.
Безусловно, такой подход идеально подходит для индивидуальных занятий,
где преподаватель, изучив, к какому типу восприятия относится учащийся, может
весь учебный процесс построить с учетом его системы представлений. Однако
следует заметить, что исследователи НЛП технологий предлагают также ряд
возможных вариантов работы c группами учащихся.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕЙЗАЖУ
У ТВОРЧОСТІ ЕДУАРА ҐЛІССАНА
Путівцева Н. К. (м. Харків)
Проблема пошуку ідентичності є ключовою проблемою творчості відомого
мартинікського письменника і філософа Едуара Ґліссана. Він вважає відтворення
правдивого минулого країн Карибського басейну єдиним вірним шляхом у
пошуку ідентичності антильських народів, але він впевнений, що послідовність
подій антильської історії може бути вибудована лише в світлі особливостей
розвитку населення на цій землі, на цьому просторі.
Ґліссан використовує як мнемонічні орієнтири природні явища, такі, як
циклони, виверження вулканів, періоди засухи, паводки та повені. Письменник
робить з пейзажу основного свідка, першого і головного, у читанні далекого
минулого. Він переконаний, що уважне прочитання «вигляду землі, що
змінювалась із часом», може дозволити антильцям розв’язати історичну
плутанину, породжену нав’язуванням офіційної історії. Пейзаж, за словами
Ґліссана, «зберігає пам’ять часів».
У романі «Четверте століття» («Le Quatrième siècle») описуються два
катаклізми, які немає потреби датувати, настільки вони відомі населенню і
визнані ним як часові орієнтири: циклон, що спустошив Мартиніку у 1898 році, і
виверження вулкану, яке зруйнувало у 1902 році місто Сен-П’єр. Вочевидь, ці
природні явища, масштаб яких раз і назавжди врізав їх у пам’ять людей, служать
часовими орієнтирами для населення Мартиніки, але вони не визнаються і не
фігурують у хронології офіційної історії. Саме вони дозволяють, за словами
письменника, по-іншому сприймати народну історію, з повагою до реальної
країни, до її геології, її географії, її клімату, а не згідно з нав’язаною
європейською версією.
Слово тут творить історію, приступаючи до процесу злиття часу і простору.
З’єднання темпоральності і просторовості набуває політичного підтексту. За
словами Ґліссана, історичне відвоювання справедливості повинно дозволити
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взяти відповідальність за місце, яке антильці ніколи не визнавали своїм. Про це
свідчить

уривок

з

«Поетичного

наміру»

(«L’Intention

poétique»),

де

підкреслюється важливість цього визнання і взяття відповідальності за землю, за
країну: «Значення […] пейзажу або природи – це ясність, що відкривається в
процесі історії, де спільнота, відірвана від своїх зв’язків і від свого коріння (або
[…] від будь-якої можливості вкорінення), поступово має вистраждати пейзаж,
заслужити свою природу, пізнати свій край».

LA TERNURA DEL GUERRERO
EN LOS CUENTOS DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Rengifo de la Cruz Elías (Lima, Perú)
Entre 1933 y 1969, el escritor peruano José María Arguedas publicó veintiséis
cuentos. Algunos de ellos constituyen textos fundamentales en el entendimiento de su
producción total a la que se suman novelas, poemas, ensayos, artículos, traducciones y
recopilaciones de la tradición oral quechua. En el presente resumen, proponemos que
estos cuentos se pueden dividir en tres etapas: búsqueda y definición de un estilo
narrativo (1933-1935), exploración y experimentación de las posibilidades del cuento
como género (1937-1945) e innovación del estilo y representación del mundo andino
(1954-1969).
Del mismo modo, identificamos en su construcción discursiva la figura o
arquetipo del Guerrero, definido por C. G. Jung (entre otros textos en El hombre y sus
símbolos, Barcelona: Paidós, 1995) como la presencia de un sujeto que busca
confrontarse con éxito contra la iniquidad del mundo, y la elaboración de una propuesta
ética fundada en la ternura y el amor como ejes de los relatos cuyos referentes iniciales
más significativos son «Warma kuyay» (1933-1935), «Agua» (1935) y «Orovilca»
(1954).
Aunque, por un lado, la figura de la ternura ya ha sido estudiada en su narrativa, y,
por otro lado, la función de la violencia ha sido encontrada como una variable
significativa para revelar igualmente una cosmovisión andina; hasta el momento no se
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han articulado estas dos variables, funcionalmente poderosas para concebir una poética
arguediana. Desde nuestra perspectiva, la forma de hacer evidente esta dualidad –
siempre en tensión– es proponiendo la existencia y relevancia de la ternura del Guerrero,
categoría que explica la dinámica de la concepción del cuento como género y la
construcción de los personajes.
En «Warma kuyay», cuento de la primera etapa de composición cuentística,
encontramos que se produce el despertar del Guerrero, pues Ernesto, el adolescente
andino protagonista gravitante del relato, es percibido como un sujeto con potencial
para enfrentar cuando sea adulto al gamonal abusivo; y percibe, desde una edad adulta,
que su asidero vital es el amor sin límite hacia los animales, las fiestas indias, las
cosechas y las siembras con música y jarawi.
En el cuento «Agua», el personaje Ernesto es capaz de arremeter contra el
gamonal abusivo y asesino utilizando la corneta del músico Pantaleón y se siente parte
de la comunidad de Utekpampa, considerada una paqarina o lugar de origen de los
valientes. Se produce en este instante el nacimiento del Guerrero, es decir, el valiente
adolescente andino sabe que se puede luchar contra el mal del mundo y que el inicio es
siendo parte de un colectivo humano enraizado en sus tradiciones. Esta vinculación
implica la felicidad.
En «Orovilca», el innominado niño andino que estudia en un colegio de la ciudad
costera de Ica percibe en el estudiante de quinto año Salcedo –un joven dotado del
misterio de los brujos andinos y en dominio de la cultura ancestral griega– la figura de
un caballero, palabra con valor tanto en la cultura quechua (significa “señor”) y como
en la cultura occidental (equivale a noble armado). Este caballero ha perdido una pelea
escolar, ha muerto en un sentido trascendente. Este cuento redondea la primera etapa de
los Guerreros cuya muerte física es necesaria para acceder al espacio y tiempo del mito,
el de los relatos vívidos.
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ВПЛИВ ІДЕЇ ЛЮБОВІ НА ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ ТВОРУ
Д. БАРНСА «РІВНІ ЖИТТЯ»
Решетняк І. Е. (м. Київ)
Проблема класифікації жанрів є однією із актуальних і складних у
сучасному літературознавстві. У творі Дж. Барнса «Рівні життя» доречно
простежити плинність, певну жанрову трансформацію, що відбувається у
поєднанні нарисів «Гріх висоти», «На рівні» та есе «Втрата глибини».
Назва кожної частини, як внутрішній елемент композиції, є стилістичним
ключем до головної ідеї трьох частин. Вищезазначені частини не мають спільних
героїв та не пов’язані часовими рамками, але вони разом об’єднані однією ідеєю –
любовʼю, яка представлена метафорою «польоту» у кожній із частин. «Втрата
глибини» є філософським есе, в основі якого містяться автобіографічні елементи.
Останні відображені розмаїттям тропів, за допомогою яких створюється
емоційний настрій. Щоб зберегти стриманий стиль оповіді, Д. Барнс збалансовує
твір документальними нарисами, а саме публіцистичними міркуваннями,
науковими узагальненнями, статистичною інформацією.
ЛИНГВИСТЫ СМЕЮТСЯ
Самохина В. А. (м. Харьков)
Книжку «Лингвисты шутят» можно считать формой карнавальной традиции,
в основе которой – очеловеченность, направленность на персону, которая
вступает в коммуникацию, становясь одной из сторон диалога. Человек – объект
смеха, в котором присутствует критическое начало. Лингвисты и литераторы
более, чем кто-либо другой способны «преподнести» шарм шутки, ибо обладают
художественными приёмами и способностью к творческой деятельности,
предоставляя

адресатам

эмоционально-развлекательные

тексты,

часто

выполняющие и образовательную функцию – ведь лингвисты – это ученые, а
ученые учат!
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Лингвистический юмор отличается необычайным шармом – ведь его творят
языковеды. Формы лингвистического юмора – игры в язык и с языком: это и
этимологические мифы, и научные пародии (нередко представляющие собой
смелое вторжение в пока неизведанные области языкознания), и лингвистические
коллажи, и «переводы», и «афоризмы», и каламбуры, и представленные в
широком ассортименте стишки [1].
У лингвистического юмора есть и другая сторона – он позволяет увидеть
нам известных людей в науке в новом, необычном ракурсе [1, с. 3]: они обладают
чувством юмора и хорошо развитым интеллектом, творческим мышлением. Их
шутки

отличаются,

кроме

юмора,

самоироничностью,

сатиричностью

и

остроумием. Главное, ученые-лингвисты стремятся к юмористическому общению,
хотят поделиться шуткой, не боясь потерять репутацию.
Юмор в лингвистике нужен затем, чтобы в речи увидеть язык, поэтому
вовсе не случайно язык и является главным персонажем многих юмористических
произведений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Лингвисты шутят / сост. А. К. Киклевич. – 2-е издание – М. : Флинта: Наука,
2009. – 216 с.
LA SPÉCIFICITÉ DE LA STRUCTURE TEMPORELLE DU ROMAN
«L’ŒUVRE AU NOIR» DE MARGUERITE YOURCENAR
Satanovska G. S. (Kharkiv)
C. Gaudin, critique littéraire français [2] affirme que dans le roman de
M. Yourcenar (1903–1987) «L’Œuvre au Noir» (1968) [3], l’appui sur la chronologie
historique doit être équilibré par la quête de soi poursuivie par le protagoniste.
Selon M. Bakhtine [1], le chronotope est de l’importance essentielle en littérature, le
temps étant prédominant sur l’espace.
Le sujet du roman de M. Yourcenar couvre l’espace européen du ХVI-ième siècle,
à travers lequel le protagoniste Zénon voyage. La structure de «L’Œuvre au Noir» est
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divisée en trois parties signifiant chacune les périodes de la vie de Zénon où les deux
rencontres du protagoniste avec son cousin Henri-Maximilien (sur un grand chemin en
France et à Innsbruck) peuvent être considérées comme points clés. Il est à noter que le
modèle temporel du roman peut être qualifié comme quasi-linéaire qui présente le
chemin de la vie du protagoniste avec plusieurs analepses. L’écoulement du temps peut
se ralentir (quand Zénon observe la nature), s’accélerer (lors de ses aventures) ou
devenir cyclique (lors de son séjour à Brugges).
Ainsi, la structure temporelle de «L’Œuvre au Noir» est complexe, servant à
réaliser la recherche de soi du voyageur Zénon dans les réalités historiques de l’Europe
du ХVI-ième siècle.
BIBLIOGRAPHIE
1. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической
поэтике / М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет.
– М : Худ. лит., 1975. – С. 234–407. 2. Gaudin C. Marguerite Yourcenar à la surface
du temps / Colette Gaudin. – Rodopi : Amsterdam – Atlanta, 1994. – 144 р. 3.
Yourcenar M. L’Œuvre au Noir / Yourcenar M. – P. : Editions Gallimard, 1988. – 339 p.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ ЛЕОПОЛЬДО ЛУГОНЕСА И РУБЕНА
ДАРИО КАК ЯВЛЕНИЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО МОДЕРНИЗМА
Светличная М. А. (г. Харьков)
Леопольдо

Лугонес

латиноамериканского

(1874–1938),

модернизма,

один

считается

из

ярких

представителей

основоположником

жанра

фантастического рассказа в латиноамериканской литературе.
В 1906 году выходит сборник рассказов Лугонеса «Las fuerzas extrañas».
В целом, для сборника характерны декадентские настроения, тяготение к
теофилософии и оккультизму, эстетика модернизма, экзотичность. Также
присутствуют элементы позднего позитивизма, как в рассказе «La fuerza Omega»,
центральной темой которого стали псевдонаучные изыскания изобретателя.
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Готический рассказ «Luisa Frascati» был написан под явным влиянием творчества
Эдгара Аллана По.
Следует

отметить,

что

подобное

влияние

испытали

многие

латиноамериканские авторы, в том числе Хорхе Луис Борхес, Хулио Кортасар,
Орасио Кирога, а также Рубен Дарио [1, с. 8].
Рубен Дарио (1867–1916), никарагуанский поэт и основоположник
латиноамериканского модернизма, является также автором большого количества
фантастических

рассказов.

Для

них

характерны

элементы

романтизма,

позитивизма, а также мистицизма. У Дарио есть несколько мрачных рассказов на
религиозные темы, где действие происходит в монастыре, а главным персонажем
является монах, настоятель, либо сам дьявол, например «Verónica», «La extraña
muerte de fray Pedro».
Рассказы автора неожиданно стилистически сдержаны и лаконичны. В
отличие от других писателей модернистов, Дарио избегал чрезмерной поэтизации
текста рассказа, поскольку интуитивно ощущал, что это может навредить его
«фантастичности». Поэтому фантастические рассказы Рубена Дарио заметно
контрастируют с его прециозной, экзотической поэзией и даже более ранней
прозой 1888 года [2, c. 14].
ЛИТЕРАТУРА
1. Литус В. П. Чуждые силы: Рассказы латиноамериканских писателей /
В. П. Литус. – СПб. : КАРО, 2011. – 352 с. 2. Hahn O. Fundadores del cuento
fantástico hispanoamericano / O. Hahn. – Santiago de Chile : Editorial Andrés Bello,
1998. – 335 p.
ТИПОЛОГІЯ ВИРАЖЕННЯ ВІДНОСНОГО ЧАСУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА
УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Скарбек О. Г. (м. Івано-Франківськ)
Час – граматична категорія, значення якої характеризує часову причетність
(часову референцію) ситуації, яку описано в реченні. Значення показників
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граматичного часу в конкретних мовах можуть відрізнятися за кількома
параметрами, серед яких і відносна віддаленість часового інтервалу описуваної
ситуації від точки відліку.
Локалізація описуваної ситуації стосовно точки відліку, відмінної від
моменту мовлення, називається відносним часом. Як особлива граматична
категорія відносний час існує лише в тих мовах, де є відповідна система
граматичних форм.
У французькій мові існує три часові форми, які виражають передування в
плані минулого: plus-que-parfait, passé antérieur, passé immédiat dans le passé,
основна функція яких – передача впорядкування та співвіднесеності однієї з
іншою дій, що виражають “стан справ” (подій, ситуацій, фактів) у відносному часі.
У французьких граматиках підкреслюють і інші властивості цих часових форм:
здатність виражати одноразову дію «Lorsque je lui eus tout expliqué, il nous dit ... –
Коли ж я йому все пояснив, він нам сказав …» або ж дію, яка повторюється
«Quand Nanon avait lavé la vaisselle, serré les restes du dîner, ... elle quittait la cuisine
– Після того, як Нанон мила посуд, збирала рештки вечері, … вона покидала
кухню» [1, с. 82]. Але французькі граматисти застерігають від вживання одного
часу замість іншого, що підтверджує їхнє значення у формуванні часової оцінки
[1, с. 84].
Отже, на відміну від української мови, де відносний час не є самостійною
граматичною категорією, французька мова володіє великим арсеналом часових
форм, які виражають передування відповідно до моменту мовлення і це є для
українців, які вивчають французьку, неабиякою складністю при перекладі та
аналізі тексту, коли це потрібно компенсувати лексичними засобами.
ЛІТЕРАТУРА
1. Galichet G. Grammaire française expliquée / G. Galichet, R. Galichet. – Paris :
Imprimerie Charles-Lavauselle, 1971.
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ВИКОРИСТАННЯ ПИТАНЬ НА РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ (CONCEPT
CHECKING QUESTIONS) НА ЕТАПІ ВВОДУ НОВИХ СЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ
З УСНОЇ ПРАКТИКИ
Скриннік Ю. С. (м. Харків)
Актуальність теми полягає у практичному застосуванні питань на
перевірку розуміння значення нових слів Concept Checking Questions (CCQs) на
заняттях з усної практики. Об’єктом є самі CCQs, предметом – особливості
використання цих питань у роботі з новими словами. Мета полягає у
ефективному засвоєнні нових слів студентами.
Серед

багатьох

методів

«презентація-практика-практичне

завдання»

(Presentation-Practice-Production task (PPP)) є одним з найуспішніших при навчанні
іноземної мови. Цей метод є сучасним втіленням аудіо-лінгвального методу 1940х років [1]. Існує три стадії цього методу: перша – презентація матеріалу, друга –
використання студентами цього матеріалу на практиці, третя – використання
студентами нового матеріалу у створених «реальних» умовах.
Саме на першій стадії – презентації – велику роль у запам’ятовуванні слів
відіграють питання на розуміння матеріалу – CCQs. Наприклад, для засвоєння
слова із нового лексичного матеріалу “inherit” можна поставити такі CCQs: 1. Is
“inherit” about money that you get when you go to work? (No) 2. Do you “inherit”
money when you pay for your flat rent? (No) 3. Does one “inherit” money when some
of his/her relatives die? (Yes). Такі питання перевіряють розуміння слів студентами
без «переключення» на рідну мову. Зазвичай, CCQs використовують у
презентаціях граматичного матеріалу, але практика показує, що вони є
ефективними і при вивченні нових слів.
Використання питань на розуміння значення слів (CCQs), безсумнівно,
прискорить отримання бажаного результату – засвоєння вивченого матеріалу та
підвищить інтерес студентів до вивчення іноземної мови в цілому.
ЛІТЕРАТУРА
1. Harmer J. How to Teach 5th ed. / Jeremy Harmer – Harlow : Longman, 2009. – 386 p.
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ПАРАТЕКСТУАЛЬНИЙ ВИМІР ЗБІРКИ ВАСИЛЯ МАХНА
«38 ВІРШІВ ПРО НЬЮ-ЙОРК І ДЕЩО ІНШЕ»
Старшова О. О. (м. Миколаїв)
У книзі поезій «38 віршів про Нью-Йорк і дещо інше» Василь Махно
захоплений ідеєю самостворення поета на чужині. Це один з перших творів про
Америку новоприбулого поета, просякнутий свіжістю сприйняття американської
дійсності та загостреністю почуттів, що ніколи не будуть подолані більш
близьким з нею знайомством. Простір Америки (уособлений насамперед у її
головному місті Нью-Йорку), який перетворюється на один з основних складників
ідентичності поета, осмислюється ним на декількох рівнях: від міфопоетичного до
побутового, від часопросторового до паратекстуального. Дана робота сфокусовна
на дослідженні паратексту, до якого входять біля тридцяти фотографій із
зображенням міста. Ці фото, вібір ракурсу, самого об’єкту зйомок, а також їх
розташування в архітектоніці збірки візуалізують поетове ставлення до нової
реальності.
Ті елементи міської архітектури та ландшафту, що представлені на чорнобілих

фото,

переважно

несуть

відчуття

занедбаності,

замкненості,

або

монументальності та байдужості до будь-якого споглядального зору. Майже всі
поезії закінчуються двома маленькими віньєтками із зображенням металевої двері
у старій цегляній будівлі та двох глиняних або цементних кругляшок, розділених
тонким проводом, що дуже схожі на динаміки дзвінка. Дверь-в’язниця та старий
дзвоник сигналізують про герметичність внутрішнього світу поета, його
небажання прийняти цілком цей поки ворожий простір. Утім, семантичні ряди
значно розширюються при прочитанні фото, розташованих на початку поезій.
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ЛІТЕРАТУРНІ ДОМІНАНТИ ВІЛЬЯМА ГЕССА ТА ЇХ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ
У ХУДОЖНІЙ ПРАКТИЦІ ПИСЬМЕННИКА
Сушко С. О. (м. Краматорськ)
Сучасний американський письменник Вільям Гесс належить до когорти тих
майстрів слова, які плідно працюють в академічному просторі літературознавства
й водночас пишуть художні твори. У своїй академічній іпостасі В. Гесс є автором
дев’яти книг, наукових праць з проблем літературознавства й літературної
творчості, а також великої кількості фахових статей. Художні твори письменника
складають дебютний експериментальний роман «Везунчик Оменсетер» (1966),
збірка з п’яти оповідань «У глухомані глибинки» (1968), експериментальна
новела «Самотня дружина Віллі Мастерса» (1968), збірка з чотирьох новел
«Картезіанська соната» (1998), два “повновагомі” романи «Тунель» (1995) і
«Middle C» (2013), збірка новел і оповідань «Eyes» (2015).
До базових, концептуальних, іманентних засад літератури В. Гесс відносить
фікціональність художнього твору (“The so-called life one finds in novels, the worst
and best of them, is nothing like actual life at all, and cannot be”), паралелізм
літератури й філософії (“Novelist and philosopher are both obsessed with language,
and make themselves up out of concepts. Both in a way create worlds”),
однопорядковість високого й низького як об’єктів художнього відтворення (“… to
be an artist is to give to every mean and ardent, petty and profound, feature of the soul
a glorious godlike shape”), необмежену творчу свободу художника слова, яка
дозволяє йому встановлювати “закони природи” й правила у фікціональному
просторі твору (the rules “can be as many as the writer wishes, and they can be of any
kind he wishes. They establish the logic, the order of his world.”), безумовну й навіть
абсолютну перевагу текстової, в е р б а л ь н о ї стихії твору над змістовою
складовою (fiction is literally nothing but the words. “On the other side of a novel lies
a void.”).
Звичайно, система наукових поглядів В. Гесса на літературу, так само як і
його

власна

літературна

платформа

не

обмежуються

лише

декількома
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принциповими чинниками. Безперечно актуальною в аспекті вивчення й
наближення плідного творчого доробку В. Гесса до вітчизняної наукової
спільноти й читача залишається проблема відстеження органічних зв’язків
наукових концепцій Гесса-вченого й есеїста з його художніми творами. Певна, на
наш

погляд,

злободенність

такого

аналізу

обумовлюється

необхідністю

виправлення окремих хибних стереотипів читацької рецепції В. Гесса, а також
визначення внеску письменника і вченого в американську й світову літературу.
LA MANIFESTATION DE LA MODERNITÉ DANS LA POÉSIE FRANÇAISE
Tarasova О. А. (Kyїv)
La modernité poétique c’est une période littéraire à l’intérieur de laquelle
s’effectuent d’importantes transformations esthétiques en ouvrant le regard des artistes à
tout objet du réel. Ainsi, la poésie moderne, cette démarche esthétique, est caractérisée
par la recréation de la réalité virtuelle dans l’espace du texte où l’idée de l’incarnation
imaginaire du présent prend une forme particulière puisque le signe et l’objet réel au
statut artistique sont mêlés – ce qui traduit bien la volonté d’imiter, par le discours
poétique, le monde moderne. Pour les modernistes la poésie cherche à traduire des
émotions et des concepts par des correspondances – de mystérieuses analogies, tirées de
la nature. Les poètes théoriciens tutélaires de cette époque comme Beaudelaire, Gautier,
Mallarmé parlent notamment de la poésie pure, de l’art pour l’art dans le contexte du
renouvellement du genre de la poésie. On y trouve donc l’appel à liberer esprit poétique
(liens avec l’« Esprit Nouveau » d’Apollinaire), à « céder l’inintiative aux mots »
(Mallarmé), à mettre en jeu toutes les ressources du langage jusqu’à l’invention d’une
langue radicalement nouvelle basée sur le « dérèglement de tous les sens » (Rimbaud).
On prend en considération tout ceci pour mieux faire comprendre les spécificités de la
création littéraire à l’époque où naît la modernité poétique. Observons donc le répertoire
verlainien – le motif de la correspondance « paysage / état mental » est retravaillé par
l’imagination de poète voyant et connaît en effet transformation exceptionnelle : Il
pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la ville. Cette image poétique représente

81

une somme d’émotions et de vibrations sonores, utilisée comme réserve de symboles.
Dans le diapason de la réalité virtuelle du poème l’auteur imite, à l’aide de la simulation,
modélisation, immersion, une atmosphère qui ne fait que suggerer les sentiments sans
que l’on sache lequel de deux éléments (paysage / état mental ) est analogue à l’autre.
Verlaine laisse transparaître une forte émotion esthétique. Quoi ? nulle trahison ? / Ce
deuil est sans raison – l’auteur provoque ici un nouveau regard que l’on porte sur la
création poétique : selon la conception de la modernité la vision poétique a le caractère
d’inconscient.
ДУРЕНЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ТИП
Тарасова С. О. (м. Харків)
Інтерпретація образу дурня у фольклорних і авторських творах свідчить про
те, що дурень є двояким, малозрозумілим образом. Яскравими представниками
цього образу є Джек-дурень з Англії, Іван-дурень з Росії, Бут-дурень з Норвегії та
інші. Вони постають перед читачами не як справжні дурні, а як винахідники,
дотепники, які такою поведінкою захищаються від впливу ззовні.
В англомовній картині світу «дурень» тлумачиться як масштабний та
різноплановий феномен та об’єктивується нами у трьох групах лексем. До першої
групи відносимо синоніми sap, muggins, tomfool, chump, gull, goof, що за
лексикографічними

лексемами

зводяться

до

безглуздості

та

ціннісного

переструктурування світу. Друга група лексем характеризується високим
ступенем довірливості й акцентом на недотриманні правил моралі, що спричинює
непрактичність або передбачувану дурість. До неї входять група синонімів mark,
patsy, fall guy, sucker, mug. Третя група дещо відрізняється від попередніх своєю
масковістю. Вона поєднує такі лексеми як jester, zany, clown, trickster, котрі
характеризуються усвідомленням свого місця у соціумі. Наприклад, zany,
запозичений з італійського героя з commedia dell’arte, де zanni позначає
розважальника, що відрізняється непристойною поведінкою, лайливими словами,
простакуватістю і грубістю (ближче до розважального наповнення), але несе
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викривальний смисл. О. В. Платонов, автор польових лінгвістичних записок
«Волгоградський щоденник» писав про цю групу: «Чому розумні дуріють та
іншим „світліше”? Чому дурні мудрують, а всім скаженіти хочеться?». Такі дурні
виконують роль «чужого» в цьому світі – бачать світ навиворіт та вдягають маску,
сміються самі і висміють інших.
Тож поняття «дурень» за своєю різноплановістю сприймається вже як
масовий прояв суспільного життя, адже пам’ятаєте слова, що приписуються
В. Меретукову: «Дурень завойовує світ, якщо ще не завойовував його».
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОСТІР КОМУНІКАТИВНОЇ ЕМПАТІЇ
Таценко Н. В. (м. Запоріжжя)
Попри високий ступінь конструктивності на сучасному етапі розвитку
суспільства емпатія в лінгвістиці не є достатньо дослідженою. Цей термін
застосовується для опису одного зі способів передачі інформації з погляду
адресата або адресанта, й передбачає можливість її варіювання в “способах
пакування”. Емпатія співвідноситься з аспектами функціонально-семантичного
синтаксису, де вона позначає відношення мовця до обговорюваної ситуації, в якій
автор висловлення обирає точку зору одного з учасників (фокус емпатії). У фокусі
емпатії є той учасник, від якого відбувається відлік іншого (дескрипція). Учасник,
який не перебуває в центрі уваги або інтересів автора (адресанта, мовця), формує
тло емпатії.
Концентрація

емпатійного

наповнення

коливається

від

нейтральної

об’єктивації реальних фактів (нуля) до повного вербалізованого ототожнення
позиції мовця й актуального об’єкта повідомлення. Наприклад, вираз John asked
Mary є об’єктивним; у виразі John asked his wife – відбувається ідентифікація з
Джоном, у виразі Mary’s husband asked her – з Мері. На цій підставі
виокремлюються певні ряди ієрархії емпатії в процесі комунікації: мовець –
слухач – третя особа.
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Тлумачити емпатію лише як категорію висловлення неправомірно, оскільки
її функціонування в комунікації є значно ширшим. Комунікативна емпатія
корелює з ідеєю гармонійності й передбачає вміння релевантно увійти до
феноменологічного поля іншого, що сприяє толерантності спілкування. Вона
являє

собою

когнітивного

результат
вибору

контекстуального

глибинної

мовцем

подання.

детермінованості

конкретної

Позиційна

психоемоційного

лінгвістичної

ідентифікація

форми

й

та

(нейтральна

її
або

ототожнювана з мовцем чи з іншим суб’єктом контексту) має бути співвідносна з
особливостями ментальних перцепцій реципієнта, які є актуальним орієнтиром
для комуніканта.
МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Тимонин А. М. (м. Харьков)
В настоящее время проблема поиска повышения интереса студентов к
иностранным языкам, укрепления их мотивации в учении является очень
актуальной. Одна из возможностей её решения – использование интерактивных
технологий обучения.
Интерактивное

обучение

–

это

такая

форма

познавательной

и

коммуникативной деятельности, в которую вовлечены все учащиеся; каждый
вносит свой вклад, обменивается знаниями, идеями, способами деятельности.
Диалоговое общение ведёт к взаимопониманию, совместному решению общих и
частных задач, учит критически мыслить, общаться с другими людьми.
Существует много форм интерактивного обучения. Это работа в парах,
малых группах, сменные тройки, карусель, аквариум, незаконченное предложение,
дерево решений, суд от своего имени, ролевая (деловая) игра, дискуссия, дебаты.
Наиболее часто используют такие формы как дискуссия со всеми
студентами или небольшими группами, вопросы – ответы.

84

Широко используется проведение пресс-конференций, круглых столов,
ролевых игр, которые играют большую роль для развития творческого потенциала
личности.
Интерактивная деловая игра позволяет приблизить обсуждение к реальной
ситуации, привлекает всех студентов группы к анализу поставленной задачи и
выполняет развивающую, коммуникативную, информационную функции.
В структуре процесса интерактивного обучения Сюзяева А. А. выделяет
такие этапы: ориентация – подготовка участников игры (учебная проблема, цели и
задачи, правила, ход игры, пакеты материалов); подготовка к проведению
(сценарий, роли, игровые процедуры); проведение игры; обсуждение, оценка
результатов (обмен мнениями, впечатлениями, идеями, отстаивание позиции).
Для достижения позитивного результата необходимо учитывать знания,
умения и навыки учащихся, их индивидуальные особенности.
Интерактивные

методы

обучения

направлены

на

развитие

и

самоусовершенствование личности, раскрытие её творческих возможностей,
создают предпосылки для улучшения учебного процесса.
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Тимофеева Ю. Е. (г. Харьков)
При обучении иностранным языкам использование приема драматизации в
целом и кукольных спектаклей в частности позволяет формировать и развивать
большинство видов речевых умений и языковых навыков и превращать учащихся
в активных и творческих участников учебного процесса.
Репетируя
артикулировать
высказывания.

кукольный
звуки
При

и

этом

спектакль,

произносить
они

студенты
слова,

активизируют

учатся

правильно

интонационно

оформлять

грамматические

структуры,

подлежащие усвоению, расширяют свой лексический запас и развивают
аудитивные навыки и умения. Но самое главное, специфика кукольного спектакля,
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при которой актеры находятся за сценой, помогает студентам преодолеть
психологический барьер и комплекс внутренней зажатости при использовании
иностранного языка.
В группе студентов второго курса, изучающих английский язык как второй
иностранный,

для

консолидации

грамматической

темы

«Сослагательное

наклонение» в качестве экспериментального обучения был поставлен кукольный
спектакль по мотивам сказок народов мира. При подготовке к спектаклю
студенты выполняли следующие виды заданий: переводили с родного на
английский язык предложения, содержащие условное наклонение, читали
сценарий по ролям, отрабатывая произношение и интонацию, заучивали роли и
репетировали

спектакль

в

маленьких

группах, стараясь проявить

свою

индивидуальность, актерские и творческие способности. Проведенная после
кукольного спектакля контрольная работа показала, что студенты чувствуют себя
более уверено при использовании грамматического материала, отработанного с
помощью приема драматизации.
Наблюдения за поведением студентов во время подготовки и проведения
кукольного спектакля позволяет сделать вывод о том, что данный прием помогает
повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка и преодолеть
психологический барьер перед говорением на изучаемом языке.
МОДУСИ СУБ’ЄКТИВНОСТІ У ПОЕЗІЇ ШВЕДСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
Тростогон В. М. (м. Київ)
На думку Дж. Епштайна, модернізм варто вважати революцією, що
прагнула утвердити приховану абсолютність буття; це – «лібідо і несвідоме» у
З. Фройда, «потік свідомості» у Дж. Джойса, «буття» у Хайдеггера тощо.
Сутність модернізму можна передати через бінарну опозицію Едипа (син –
убивця батька) :: Телемаха (син у пошуках батька), де перша складова базується
на конфлікті між традицією і новаторством, а друга відображає процес творення
нової традиції.
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Шведська та шведськомовна фінська поезія доби модернізму знаходиться на
периферії

літературної

Європи,

тому

часто

змушена

«наздоганяти»

континентальну літературу, однак це твердження справедливе не для всіх поетів
часу.
Особливостями цієї поезії є пошук оригінальної цінності, естетичного,
етичного першоджерела та спроби визначення самого поняття «цінність» у поезії
на противагу потрактуванню поняття у економіці, що набуває дискурсивного
характеру; утвердження різних модусів суб’єктивності задля гри зі своїм та у своє
Я, а також Я ліричної персони; ранній фемінізм у творчості поеток (Карін Бойє,
Едит Седергран) та постгуманізм (Едит Седергран, Гуннар Екелеф, Гуннар
Бйорлінг).
У

майбутній

доповіді

буде

зроблено

акцент

на

конструюванні

суб’єктивності, звертаючись до праць, зокрема, С. К’єркегора, Ф. Ніцше,
А. Бергсона, та її функціонуванні у ре-продукції Я (зворотна трансценденція), в
результаті якого згідно із Т. Метцінгером Я виявляється вічно відсутнім.
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ РАДОСТЬ, ОБЪЕКТИВИРОВАННЫЙ
В АМЕРИКАНСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ МЕДИАДИСКУРСАХ
Уткина Г. Ф., Шамаева Ю. Ю. (г. Харьков)
Данная работа является комплексным исследованием архитектоники
лингвокультурного
американском

и

концепта
французском

РАДОСТЬ

(КР),

медиадискурсах,

объективированного
выполненным

в

в

русле

антропоцентрической, функционально-когнитивной парадигмы современного
языкознания.

На

методологической

основе

когнитивной

лингвистики,

лингвокультурологии и лингвосинергетики нами обосновывается когнитивная
природа аффекта как языка эмоции, который представлен как категория
когнитивной (медиа)лингвистики и лингвокультурологии.
Исходя из положения, согласно которому основой когнитивных моделей
являются личностные аккумулятивные знания представителей определенной
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лингвокультуры
построена

(Е. С. Кубрякова,

когнитивная

модель

Н. Н. Болдырев,
КР

в

В. И. Шаховский),

американском

и

нами

французском

медиадискурсах. При этом эмоциональный концепт (ЭК) как стержень
исследования аффекта определяем в терминах единицы коллективного (со)знания,
имеющей языковую реализацию и отмеченную этнокультурной спецификой.
Экспликация механизма перехода от концепта как единицы структурированного
знания к концепту как объекту вербализации базируется на рассмотрении КР как
образования, характеризующегося полевой структурой.
Для

определения

чувственно-образного

ядра

и

базового

слоя

медиарепрезентированного КР использованы: а) анализ дефиниций ключевой
лексемы, объективирующей КР в языке; б) построение семантемы ключевого
слова-репрезентанта на основе анализа его синонимов, антонимов и «зеркальных
симиляров». Периферия КР была исследована путем анализа концептуальных
метафор радости и структурирована методом когнитивного картирования.
Результаты изучения КР в американском и французском медиадискурсах
могут способствовать решению актуальной задачи создания межкультурных
моделей

медиадискурсивно

актуализированных

ЭК,

отражающих

их

самоорганизацию, отношения стабильных и нестабильных компонентов под
воздействием экстралингвистической среды, что позволит охватить единым
концептуальным

аппаратом

лингвистические,

когнитивные,

психолингвистические, лингвокультурологические, синергетические аспекты
объекта исследования.
ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ МОВИ БРЕНДУ
Ущаповська І. В. (м. Суми)
У сучасній лінгвістиці достатньо уваги приділяється рекламному дискурсу
та рекламним текстам. Разом з тим, залишається недостатньо висвітленою мова
бренду – набір вербальних та невербальних засобів, які використовуються для
передачі інформації про сам бренд. У більшості дефініцій бренд розглядається як
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суто економічний або маркетинговий феномен. Та в умовах сучасності бренд
також стає об’єктом дослідження інших наук.
Ми

можемо

трактувати

бренд

як

соціально-культурне

явище,

як

специфічний семантичний об’єкт з певним набором експресивних засобів,
семантичним ядром, та який являє собою певну базову цінність як суб’єкт
комунікації.

Бренд

як

комунікант

спілкується

зі

своїми

реципієнтами

(споживачами) специфічною мовою, яка є певною семіотичною системою, тобто
набором знаків, символів та інших комунікативних засобів.
Ми можемо визначити мову бренду як набір термінів, фраз, слів, знаків та
символів, які використовуються для передачі інформації про бренд (компанію,
продукт або послугу). Це також є маркетинговою стратегією, яка допомагає
споживачу ідентифікувати певний бренд та знайти зв’язок між ним та словами й
символами.
Оскільки бренд-комунікація відбувається на двох рівнях: вербальному та
невербальному, його мова містить як вербальні, так і невербальні елементи.
Вербальні елементи роблять мову бренду неповторною та легко впізнаною.
У процесі перцепції елементи мови бренду взаємодіють у свідомості
реципієнта, утворюючи синергію – об’єднання впливу слів, кольорів, графіки та
інших персоніфікованих атрибутів. Ефект синергії елементів мови бренду
створює креативний потенціал у системі культурних цінностей та підсилює її
комунікативний вплив.
ВЛИЯНИЕ СЛЕНГА НА РАЗГОВОРНУЮ И ПИСЬМЕННУЮ
КИТАЙСКУЮ РЕЧЬ
Фрегер И. И. (г. Харьков)
Мы живем в современном мире, и как показывает опыт, самое популярное
слово – это быстро. Молодежь вечно спешит куда-то, ведь если ты не можешь
справиться с таким ритмом жизни, ты выбываешь. Мы стали забывать, как на
самом деле выглядит книга, театры, чаще сидим за компьютером или в телефоне,
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столько инноваций. Мы стали редко писать письма и отправлять их по почте,
заклеивать их в конверты, легче всего написать пару слов и отправить их в
соцсетях или, говоря сленговым языком, по мылу.
Из-за нашего быстрого ритма жизни сленг стал неотъемлемой частью нашей
речи. Если говорить о китайском языке, то он, как и китайцы, всегда был
консервативным, долгое время страна находилась под неким железным занавесом,
и когда в конечном итоге занавес был приподнят, люди не смогли не окунуться и
не воспользоваться возможностью выучить что-то новое и применить западную
культуру на себе. Что касается китайского сленга, то он совсем не похож на наш
или английский сленг, это совсем другая ипостась. Люди все чаще и чаще
переставали говорить по определенным правилам китайской грамматики,
разговорная речь с вкраплениями сленга брала верх над консервативностью и
четким порядком слов. Люди начали писать короткие сообщения, внедряя в язык
слова, заимствованные из других культур и стран. Также следует заметить, что в
китайском языке появляются переносные значения тех или иных слов, фраз, тем
самым исковеркивая подтекст и отдаляя разговорную китайскую речь от
грамматически правильной. Китайская молодежь, сама того не замечая, начала
отходить от старых идеалов и теперь стремится усовершенствоваться и идти в
ногу со временем. Cленг поглощает истинный смысл и предлагает нам совсем
другие понятия и значения.
БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ЛЕКСИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ
СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В РЕЗУЛЬТАТІ
ІММІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ XX СТОЛІТТЯ
Цюпа Л. В. (м. Івано-Франківськ)
Безеквівалентна лексика (далі БЛ) привернула нашу увагу як один з
екстралінгвістичних факторів збагачення словникового складу французької мови.
Її поява на території Гексагону зумовлена постколоніальною імміграцією з
африканських країн та заморських департаментів у другій половині ХХ ст.
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«Французька мова» іммігрантів, яка зазнала значного впливу, співіснуючи з
мовою корінного населення, принесла до словникового складу численні реалії, не
пов’язані з життям метрополії. Варто зауважити, що БЛ, яка, хоча і демонструє
розбіжності між лінгвістично-понятійними кодами, перетворюється на одне з
джерел поповнення як розмовного мовлення, так і літературного стандарту та
збагачує словниковий склад французької мови.
Так, в словнику Petit Robert виявлено лексику, пов’язану з імміграцією після
виголошення Де Голлем незалежності Алжиру: barbouze [1, с. 195], brick [1,
с. 261], couscoussier [1, с. 497], décoloniser [1, с. 553], harki [1, с. 1073],
indépendantiste [1, с. 1157], plastiquer [1, с. 1695], tajine [1, с. 2203], etc. із
зазначенням року внесення, а також наведенням синонімів з français standart. З
іммігрантами з Нової Каледонії та Африки з’явились, наприклад, синонім до
слова cacahouète – arachide [1, с. 279]: «земляний горіх (арахіс)»; назва плоду
хлібного дерева fruit à pain – nom de fruit de l’artocarpe [1, с. 131] та ін. До цього
списку необхідно додати і 90 одиниць БЛ, які були рекомендовані до вживання у
офіційній французькій мові Французькою Академією у 1989 році, серед яких
essencerie (fr.st.poste d’essence) з Сенегалу, déchouquer (fr.st. déraciner) з Гаїті та ін.
Отже, БЛ отримує своє офіційне закріплення у словниках, тому назрілими
практичними

завданнями

для

нас

виступають:

визначення

обсягу

безеквівалентних та фонових слів та опис семантичних особливостей аналізованої
національно-забарвленої БЛ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Le nouveau Petit Robert. – P., 1993.
«ФРАНЦУЗЬКИЙ РОМАН» ФРЕДЕРІКА БЕҐБЕДЕ:
АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ВИМІР
Черкашина Т. Ю. (м. Харків)
Фредерік Беґбеде є представником сучасної французької літератури,
переважна більшість творів якого написана в різних жанрах автофікційного
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письма. 2009 року побачив світ «Французький роман» («Un roman français»), твір,
в якому письменник спробував представити на розсуд читачів свій дійсний
автообраз, фрагментарно представлений до цього автоміфологізованими образами
Марка Марроньє, Октава Паранго та Оскара Дюфрена (головними героями його
романів, виданих протягом 1990–2007 рр.).
Автобіографічна оповідь будується за принципом подвійної нарації, в якій
паралельно співіснують ідеалізований образ юного Фредеріка (співвідносного з
образом біографічного автора часів дитинства і юнацтва) і міфологізований образ
Фредеріка Беґбеде, відомого письменника, літературного критика, видавця,
актора, сценариста і телеведучого, ув’язненого за вживання наркотичних речовин
у публічному місці (цей образ є співвідносним з образом біографічного автора на
момент написання твору).
Перебуваючи в тюремній камері, автор поринає думками в 1965–1982 рр.,
час свого дитинства та юності, колажно, окремими кадрами пам’яті реконструює
свій зовнішній і внутрішній автопортрет тих літ, відтворює портрети своїх
найрідніших людей – дідусів, бабусь, батьків і брата.
Не руйнуючи читацький горизонт очікування, сформований попередніми
автоміфологізованими

творами,

письменник

паралельно

зображує

себе

нинішнього – людину без минулого, що не хоче дорослішати й брати на себе
обов’язки; людину, що доволі часто видає себе за тих, ким вона не є. При цьому,
важливим складником твору є спроба реконструкції письменником передусім
свого дійсного внутрішнього, емоційно-психологічного, автопортрета на час
написання твору.
СИРОТЫ И ИХ ПОИСКИ ОТЦОВ В ПРОЗЕ А. ПЛАТОНОВА
Чи Цзиминь (Сычуань, Китай)
Тема сиротства является одной из самых ярких тем в произведениях
А. Платонова. Он создал свою басню о семье, путем которой писатель выразил
свое сомнение о реальности, память о прошлом и раздумье о будущем Родины.
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Его сироты подразделяются на 3 типа: первые ясно помнят своих отцов и всю
жизнь их ищут; вторые совсем не помнят своего происхождения, отцы
существуют в их смутной памяти; а третьи – «новые люди» в большой
социальной семье. Эти 3 типа сирот каждый своим путем ведут поиски своих
отцов. Автор изобразил 3 утопические попытки: в будущем, прошлом и
настоящем. Тема сиротства образовала самую важную метафору в произведениях
А. Платонова: Россия (СССР) и есть сирота, которая бродит между Западом и
Востоком, прошлым и будущим, мечтой и реальностью.
Первый тип сирот можно считать спасателями, они ищут отцов души. К
таковым следует отнести Дванова, Маркуна, Вогулова, Чагова, Бакжанова,
Кирпичниковых и др. Они всегда пытаются переделать Землю и творить
благополучие для народа. Но, как говорит Ю. М. Лотман, они – герои зла. Они
антиподы Фауста, который «вечно хочет зла и вечно совершает благо». Они
умные, стремительные, жесткие, готовы потерять все ради своей цели. Но они и
несчастные, потому что наряду с высокими целями у них пустое сердце. В конце
концов, они поняли, что причина их поражений именно в том, что они потеряли
«сердца других людей». Они любят «далекое», игнорируют, даже ранят близких.
Такое глубокое одиночество царит во всех произведениях А. Платонова. Люди
летят в космос просто для того, чтобы увеличить расстояние до других, любовь к
«далекому» стала для них поводом для игнорирования близких, а писатель пишет
о далеких темах просто потому, что в его время эти темы запрещены.
В более поздних произведениях сироты начали изменяться, сознавая, когда
оборвется связь между сердцами людей, наступит хаос. Мечта об Общем доме в
«Котловане» показывает, что они хотят построить дом, чтобы люди в нем жили с ДУШОЙ.
Второй тип – естественные люди, как «Прочие» в «Чевенгуре», Ядич в
произведении «О многих интересных делах», Филат в «Ямской слободе», слабый
народ Джан в «Джан» и др. В отличие от первого типа, это слабоумные люди.
Они не живут, а существуют, как растения. Их жизнь не имеет смысла, даже глаза
«не выражали ни внимания, ни силы собственного зрения». Есть другие
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«естественные люди», такие как Вощев в «Котловане», Сарториус в «Счастливой
Москве», у которых была душа, но жизнь ее съела.
Эти сироты ищут отца по своей памяти. Для этого они выбрали странствие.
Это традиционная тема в русской литературе. Как Гоголь посадил Чичикова на
русскую тройку, Платонов послал своих сирот в путь поиска и раздумья. Они
ищут свою связь с историей, как советский народ.
Третий тип сирот появился в «Счастливой Москве» и «Джан», написанных в
1935–1936 гг. Эти сироты имеют специфику «новых людей» в литературе
социалистического реализма. Они стали членами большой социальной семьи. У
них главный отец – Сталин. С его помощью Назар Чагатаев вырос от сироты до
спасателя других людей. Хотя А. Платонов тоже влился в «Сталинский миф», но
он выразил свое беспокойство. Сироты увидели новую жизнь, о которой мечтали
их предки, но Москва (девушка-сирота) потеряла ногу в строительстве, ее поиск
отца потерпел поражение. Писатель беспощадно разбил всю утопию о Москве.
46 лет спустя после смерти писателя, в 1997 г. фильм «Вор» дописывал
басню о семье Платонова. По структуре повествования, системе символов и
политической метафоре этот фильм во многом напоминает произведение
Платонова. Это тоже рассказ о поиске отца. Герой Саня также выполнил свой
процесс поиска отца души, отца в памяти и главного отца народа. Его общее с
Москвой в том, что их мечты поиска отца рухнули, но разница в том, что Москва
получила ранение, а Саня убил отца. Это значит, во время Москвы отец был так
силен, что народу пришлось остаться подавленным, а в постсоветское время
народ уже овладел правом суждения.
ПОЕТИКА ХРОНОТОПУ В «ПОСТЕКЗОТИЧНИХ» РОМАНАХ
АНТУАНА ВОЛОДІНА
Чуб В. П. (м. Харків)
Художній хронотоп романів «Des anges mineurs» («Малі ангели» 1999,
рос. пер. 2008), «Dondog» («Дондог», 2002, рос. пер. 2010), «Bardo or not bardo»
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(«Бардо or not Бардо», 2004), «Terminus radieux» («Промениста безвихідь», 2014) є
показовим для часопросторової моделі «постекзотичних» творів Антуана
Володіна (1950 р. н.).
М. М. Бахтін,

Н. Копистянська,

Д. Ліхачов,

Ю. Лотман

визначають

хронотоп як взаємозв’язок часових та просторових координат, який охоплює всі
рівні

літературного

твору.

Часова

структура

романів

А. Володіна

має

антиутопічні риси. Дія відбувається у паралельній реальності в невизначену епоху,
чия історія містить алюзії на реальні події ХХ століття: «світова революція»,
«розпад Другого Радянського Союзу», «пожежа на атомній станції».
Просторовим координатам також притаманні невизначеність, розмитість,
хаотичність. Фантасмагоричний універсум репрезентовано як територію наслідків
світових війн та катастроф. Локуси наближено до у-топосів, позбавлено
національної категоризації: Кукарача-стріт, Леванідово, Сіті, Троємордвіє; Бардо
співіснує в одному вимірі з тайгою, степами, колгоспами та ядерними станціями.
Мотиви лабіринту, смітника, таборів, темряви, пустоти, тиші, ночі,
присмерку, вологи, невід’ємність ілюзії від реальності, позбавлення пейзажів
життя створюють тотальну метафору смерті, а точніше стану на межі буття та
небуття. Локус табору, замкнутого простору, тюремної камери, «camera obscura»
(Л. Рюффель) є домінантної фігурою часопросторової конструкції володінських
романів. У романах спостерігаємо відхід від чіткої опозиції «закритий простір» та
«інша зона», надання рис «табірності» всьому романному світу. Більш того,
«сюрреалістична
виходить

за

клаустрологія»

межі

романного

(А. Володін)
корпусу,

«постекзотичного»

«фікціоналізує»

простору

реальний

світ.

Часопросторовий універсум романів не імітує та не репрезентує реальність, а
конкурує з нею, заміщює її.
Конструювання «іншого», закритого простору, перехід до альтернативного
часу, відрив від реальних часопросторових реперів, мортальні та апокаліптичні
мотиви вважаємо ознаками амбіутопічного хронотопу, який відіграє жанротворчу
функцію в романах А. Володіна.
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«L’ABOYEUR» DE T. BENACQUISTA: ASPECTS POÉTOLOGIQUES
Shaparieva N. (Kharkiv)
La littérature française contemporaine se caractérise par une grande diversité de
formes et de genres dont l’étude présente une riche source de recherche. T. Benacquista
se distingue de la grande masse des auteurs modernes par la profondeur et la subtilité
des problèmes soulevés dans des domaines d’arts différents. Il conjugue à merveille son
emploi de scénariste mondialement connu avec sa pratique d’écrivain où il s’est fait
surtout connaître comme novéliste. Le choix de ce genre souligne un grand talent de
T. Benacquista du moment qu’il exige la concision, la précision des moyens lexicaux
aptes à transmettre une idée significative profonde.
L’objet de notre étude est une des nouvelles récentes de l’écrivain «L’aboyeur»
qui présente une réflexion sur le monde moderne, l’interprétation des mœurs actuelles.
La valeur esthétique de la nouvelle «L’aboyeur» consiste à dénoncer la prépondérance
de l’influence des biens matériels au detriment de vraies valeurs éternelles qui ont perdu
leur importance dans la société. L’opposition de deux personnages principaux – un snob
richissime Christian Grimault et un pauvre huissier de cérémonie Frédéric Perez invité à
une soirée splendide à l’occasion de 50 ans de Christian Grimault – met en relief
l’inégalité sociale qui entraîne la domination morale de certains milieux par rapport aux
couches inférieures. Mais l’idée soutenue dans la nouvelle est que cette distinction
sociale n’aboutit pas au bonheur qui est l’objectif de l’existence humaine. L’excusivité
du sentiment de bonheur n’appartient aucunement aux couches privilégiées qui ne
savent pas apprécier ce que la vie leur offre. Par contre la richesse authentique revient à
ceux qui apprécient chaque moment de l’existence, qui ne se vantent pas de leur aisance
financière mais qui se rendent compte de l’importance des valeurs traditionnelles telles
qu’amour, amitié, famille. Ainsi T. Benacquista rend à la littérature moderne son rôle de
défendre les valeurs sociales classiques.
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ГЕНЕЗА ОБРАЗУ ХМАР У ВІДЛЮДНИЦЬКИХ ВІРШАХ
СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КИТАЮ
Шекера Я. В. (м. Київ)
Генеза образу білих хмар розглядається на прикладі вірша даоського поета
Тао Хун-цзіна (456–536) «Пишу цього вірша як відповідь на запитання: “Що є в
горах?”»: Що є в горах? // Багато білих хмар на гірських хребтах. // Можна тільки
самому захоплюватись і радіти, // Неможливо взяти їх і послати володареві. Як
вважається, тут відтворена бесіда між імператором Лян У-ді (правив у 502–549) і
ліричним героєм, який уособлює самого автора. Володар намагається зрозуміти
смисл життя відлюдника, мету його духовних пошуків, однак це неможливо –
красу «білих хмар» можна відчути і осягнути лиш особисто.
Після Тао Хун-цзіна образ білих хмар стали широко вживати на позначення
відлюдного, відстороненого від мирської метушні способу життя і натомість
прагнення до гармонії та першооснови життя. Така конотація зумовлена внутрішньою
формою (етимологічною ідеєю) ієрогліфа «хмара» (юнь), а також символічним
навантаженням білого кольору в китайській культурі. Первинне значення ієрогліфа
юнь – «повітряна маса, що коливається у небі», ідея ж цієї ідеограми – це щось, що
зароджується в інь-ському закритому просторі (прихована, потенційна для творення
нового порожнеча) і прагне до гармонії (зображення упорядкованого простору між
небом та землею). Отже, ідея поняття «хмара» – хаос, що поволі систематизується і
прагне гармонії. За китайськими уявленнями, хмари є диханням, а отже – духом,
душею гір. Конотація білого кольору, за системою п’яти першоелементів усін, –
символіка Заходу, тобто країни смерті і водночас джерела безсмертя.
Творчу манеру Тао Хун-цзіна, зокрема розглядуваний вірш, по його смерті
імітувало багато поетів. Так, сунський поет-монах Вей Чжен (986–1049) написав
практично ідентичного до Тао вірша, проте квінтесенція останнього рядка така:
Неможливо взяти їх і подарувати володареві. Поет, по суті, майже переписав
оригінальний вірш Тао, підкресливши, що навіть дарунок власного усвідомлення
мирської тлінності неефективний.
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ФЕМІНІЗМ І ІЗРАЇЛЬСЬКА ЖІНОЧА ЛІТЕРАТУРА
Шулик П. Л. (м. Кам’янець-Подільський)
Сучасна ізраїльська жіноча література спокушає дослідників своїми
феміністськими випадами. Але їх бажання застосувати до неї звичні штампи
феміністської літератури стикаються з неможливістю однозначно визначити
специфіку ізраїльського фемінізму.
Численні дослідження дозволяють упевнитися, що «феміністський рух в
Ізраїлі неоднорідний». І річ не лише в тому, що «Ізраїль є полікультурною
державою». Безумовно, можна і треба говорити про існування на ізраїльському
ґрунті «західної» і «східної» моделі фемінізму, про фемінізм в релігійному
середовищі і у світському товаристві. Але специфіка ізраїльського фемінізму
обумовлена і суперечністю уявлень про цей рух, і сильним зв’язком ізраїльського
суспільства з національною традицією, де жінці була відведена чітко визначена
роль.
Сучасна ізраїльська жіноча література пропонує свою модель фемінізму, в
якій національна традиція, піддававшись критичному осмисленню, з’являється в
новій якості. У творах руйнуються не лише традиційні стереотипи, руйнується і
стереотип радикального фемінізму. Ізраїльські письменниці пропонують нову
модель поведінки, яка вкладається в схему гегелівської тріади (теза – антитеза –
синтез). Тільки відкинувши усі потуги здаватися кимось іншим, відпустивши усі
комплекси, давши волю почуттям і ставши собою, героїні по-новому починають
усвідомлювати відому істину – сила жінки у її жіночій природі. Ця сила
визначається не залежністю від статусу і місця, яке вже призначило їй суспільство,
не жертовністю (це теза із старого життя), не здатністю виконувати роль чоловіка,
на яку її штовхає рефлектуюча свідомість і бездіяльність чоловіків (це вже
антитеза з радикального фемінізму), а самостійним вибором свого жіночого місця
в житті без залежності, жертовності і епатажу (синтез). Цей синтез і пропонує
сучасна ізраїльська жіноча література.
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ACTIVITES D’ECRITURE CREATIVES POUR DEVELOPPER LES
COMPETENCES D’EXPRESSION ECRITE EN CLASSE DE FRANÇAIS
LANGUE ETRANGERE
Schirov V. Y. (Kharkiv)
Lors de l’apprentissage d’une langue étrangère, le passage à l’écrit est souvent
redouté, il est parfois problématique. Les étudiants ont souvent peur d’écrire en langue
étrangère car à l’oral les erreurs peuvent passer inaperçues, par contre, l’écrit reste.
On utilise l’écriture créative pour établir une relation basée sur le plaisir, changer la
routine, mettre en place une pédagogie de la valorisation car les participants sont placés
en situation de réussite, révéler la créativité des apprenants qui sont souvent surpris du
résultat. Il s’agit d’écrire autrement: imiter pour écrire, inventer pour écrire, jouer pour
écrire, il s’agit d’entrer dans la littérature, à partir de textes littéraires pour les détourner,
les imiter, et donner envie d’en découvrir d’autres.
Voici quelques exemples d’écritures créatives avec les mots: Faites écrire une liste
de 7 mots qui vous viennent spontanément à l’esprit, donnez cette liste à votre voisin, il
doit écrire un texte en dix minutes avec ces mots imposés. Vous découpez des mots
dans des magazines, vous faites tirer sept mots, ils sont collés sur une feuille, les
apprenants doivent écrire une courte histoire en intégrant ces sept mots (imposer l’ordre
dans lequel ils ont été tirés). Chacun écrit un mot sur une feuille, la passe à son voisin,
la proposition: vous réagissez à ce mot (mots associés, souvenir, synonymes ou
contraires). A partir de reproductions de tableaux, choisissez un personnage et inventez
son monologue intérieur. Variante: choisissez deux personnages et écrivez leur dialogue
à ce moment précis.
Les objectifs principaux de l’écriture créative sont les suivants: explorer son
écriture et découvrir celle des autres, améliorer sa compétence d’expression écrite,
développer une approche de l’écrit originale, aborder la compétence écrite différemment,
acquérir une écriture plus personnelle en langue cible.
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ГЕОГРАФІЧНЕ МИСЛЕННЯ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ.
КОНТАКТНІ ЗОНИ АНТРОПОЛОГІЇ І ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ
Юрчук О. О. (м. Київ)
Авторка висвітлює перспективи антропології літератури, намагається
довести, що в умовах гетерогенності культур, як очевидного факту, потреба в
такій теорії лише зростає. Геопоетика й антропоетика художнього тексту має за
мету довести доцільність і перспективність осмислення сучасного художнього
матеріалу з огляду на його просторово-географічну характеристику. Така
тенденція

в

розвитку

науки

супроводжувалась

активним

накопиченням

теоретичного матеріалу і критичних практик. Новий метод дослідження виник на
основі чисельних авторських рефлексій подорожі, відбитих в літературних
текстах. Геопоетичний науковий проект спирається на філософсько-літературну
картографію Ж. Делеза, зокрема, на його концепт «критики і клініки» і прагне
використання ідеї духовної картографії, нового сприйняття життя, вільного від
будь-яких

ідеологій,

релігій,

міфів.

Геопоетика

виступає

різновидом

літературознавчих досліджень, зосереджених на вивченні механізму просторової
організації в словесному тексті – від згадок про конкретні мандрівки до
поетичних схем, народжених уявою письменника. Такий аспект вивчення можна
вважати певною реакцією на постмодерністську ситуацію. Постмодерний світ, як
відомо, теж нагадує дивовижний ландшафт, який складається з рельєфних
візерунків, маршрутного плетива, просторових контурів. Відкритий до дискурсу,
він потребує інших вимірів, орієнтованих на полівалентну природу його поетики.
Йому властиві багаторівнева організація тексту, гра з різноманітними кодами і
знаками культури, гіпертекстуальність, гібридність форм, жанрове міксування.
Енциклопедичність цього методу зумовлена бажанням відтворити цілісну картину
світу, де все є складовою єдиного тексту, простір якого прокреслений багатьма
лініями, маршрутами, підпорядкованими авторській схемі, готовій до адаптації
внаслідок непередбачених перегрупувань або інших змін.
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LE SAVOIR-ETRE EN TANT QUE COMPETENCE
DE L’UTILISATEUR DE LANGUE ETRANGERE
Iatsenko I. M. (Kharkiv)
Parmi les compétences générales de l’utilisateur de langue étrangère, le CECR du
Conseil de l’Europe distingue les savoir-être. La formation de cette compétence,
autrement qualifiée comme psycho-sociale ou existentielle, mérite un intérêt particulier
de la part des enseignants et même un objectif à atteindre.
Le Cadre définit cette compétence comme un ensemble d’attitudes, de
motivations, de valeurs, de croyances, de styles cognitifs et de traits de personnalité qui
facilitent l’apprentissage des langues et l’activité humaine dans un contexte de
communication interculturelle. Il s’agit d’une disposition à découvrir l’autre, d’une
ouverture vers l’inconnu. Que ce soit une personne de culture différente, une nouvelle
information ou expérience, une autre langue que la sienne.
Cette disposition s’exprime en bonne volonté, attitude conviviale, affabilité
souriante, discrétion, patience, gestuelle correspondante, proxémique générale. Le
Cadre cite également « une disposition à prendre des initiatives, voire des risques dans
la communication en face à face, de manière à se donner des occasions de prise de
parole, à provoquer une aide éventuelle de l’interlocuteur, à demander à ce dernier des
reformulations facilitantes, etc.; par exemple aussi des qualités d’écoute, d’attention à ce
que dit l’autre, de conscience éveillée aux possibilités de malentendu culturel dans la
relation avec l’autre.
A notre avis, la meilleure façon de former cette compétence chez les apprenants
est de les confronter à des situations de communication réelle avec les natifs en les
amenant à participer à un maximum de rencontres, d’échanges, de projets
internationaux. L’enseignant a le rôle d’un passeur, d’un intermédiaire culturel à jouer,
pour guider et cibler l’attention des apprenants sur le savoir-être dans ce contexte.
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НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ РОМАНУ БРАТІВ ҐОНКУРІВ
«ШАРЛЬ ДЕМАЙЇ»
Яцків Н. Я. (м. Івано-Франківськ)
Традиційний погляд на творчість братів Ґонкурів як представників
натуралізму, чи й навіть імпресіонізму, звузив рецепцію їх романістики до рівня
тематики та проблематики табуйованих явищ, демократизації суспільних проблем
та залишив поза увагою складну стильову палітру їх художньої прози, жанрову та
наративну систему.
Основна риса, яка відрізняє роман Ґонкурів «Шарль Демайї» від
«бальзаківського типу» – це наративна стратегія, вся сукупність засобів, яка
використовується для досягнення ефекту присутності читача. Навіть опираючись
на документи, письменники переосмислюють їх і використовують тільки як
первісну тему, важливу для обговорення, однак представлення цієї теми
відбувається

через

натхненне,

інтуїтивне

реконструювання,

переломлене,

пропущене через артистичне сприйняття авторів. Поєднання різних наративних
моделей, змалювання дійсності під різними кутами зору, чергування оповіді,
описів, діалогів, щоденникових записів та листування породжує іншу авторську
позицію, яка відрізняється від позиції романіста, який все знає і все пояснює.
Митці прагнули створити відчуття «реальної присутності життя», не нав’язувати
читачам свою точку зору, не повчати і виховувати, а побачити світ очима
письменника, відчути його всіма чуттями, пережити описане разом з героями і
зробити власні висновки.
Серед

інших

стильових

ознак

роману

Ґонкурів

варто

назвати

інтертекстуальність, що підкреслює експериментальний характер твору. Пошуки
власної оригінальності і прагнення виразити дійсність у всій повноті пояснюють
використання різних наративних форм, а саме численних цитат, листів
журнальних статей, які формують тканину тексту. Створюючи героя-письменника,
Ґонкури опираються на власний досвід і відчуття, зафіксовані у «Щоденнику»,
звідки окремі сторінки цитуються як думки чи листи Шарля.

102

СПИСОК АВТОРІВ
Агібалова Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
сучасних європейських мов Харківського інституту фінансів УДУФМТ.
Андрущенко Аліна Олександрівна – викладач кафедри романської філології
та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Аністратенко Лідія Сергіївна – старший лаборант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, здобувач.
Баранік Катерина Павлівна – викладач кафедри східних мов та міжкультурної
комунікації факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Бєлявська Марія Юріївна – старший викладач кафедри романської філології
та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Бондар Людмила Олександрівна – кандидат філологічних наук, докторант
кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Бондарук Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
романських мов та інтерлінгвістики Інституту іноземної філології
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк).
Броварська Олена Аркадіївна – кандидат філологічних наук, завідувач
кафедри документознавства та інформаційної діяльності Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Варенко Тетяна Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент
кафедри англійської філології факультету іноземних мов Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
Висоцька Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко
Київського національного лінгвістичного університету.
Георгієвська Валерія Володимирівна – викладач кафедри історії зарубіжної
літератури та класичної філології Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
Глущук-Олея Ганна Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
романо-германських мов Херсонського державного університету, докторант
кафедри іспанської та французької філології Київського національного
лінгвістичного університету.
Головій Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
теорії літератури та зарубіжної літератури Інституту філології та журналістики
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк).
Григор’єв Максим Вікторович – старший викладач кафедри романської
філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.

103

Девдюк Іванна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника.
Джандоєва Поліна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Димитрова Валентина (Dymytrova Valentyna) – доктор інформаційнокомунікативних наук, науковий співробітник лабораторії ELICO, Інститут
гуманітарних наук (Ліон, Франція).
Дудоладова Альона Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Дудоладова Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Жужгіна-Аллахвердян Тамара Миколаївна – доктор філологічних наук,
доцент, професор кафедри перекладу ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Іваненко Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко Київського
національного лінгвістичного університету.
Ісаєва Наталя Станіславівна – кандидат філологічних наук, докторант
кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Калеро дель Мар Едмер (Calero del Mar Edmer) – доктор наук, Мексиканський
інститут кінематографічних та гуманітарних досліджень (I.M.I.C.H.) (Монреаль, Канада).
Карнаушенко Галина Нилівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент
кафедри російської мови філологічного факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.
Кеба Олександр Володимирович – доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
Кірносова Надія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
китайської, корейської та японської філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Костенко Ганна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
теорії та практики перекладу Запорізького національного технічного
університету.
Кохан Роксоляна Андріївна – аспірант кафедри світової літератури
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Криворучко Світлана Костянтинівна – доктор філологічних наук, професор,
завідуюча кафедрою романської філології та перекладу факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Кушнір Ірина Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка.

104

Лановий Олег Григорович – викладач кафедри романської філології та
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Латорре Хорхе (Latorre Jorge) – доктор наук, запрошений науковець
Нью-Йоркського університету історії мистецтва, доцент кафедри культури й
авдіовізуальної комунікації факультету комунікації Наваррського університету
(Памплона, Іспанія)
Лахманюк Антоніна Миколаївна – аспірант Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Левашкевич Тадеуш (Lewaszkiewicz Tadeusz) – доктор наук, професор
Інституту польської філології Університету імені Адама Міцкевича у Познані
(Познань, Польща).
Левчук Тереза Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії
літератури та зарубіжної літератури Інституту філології та журналістики
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк).
Легуцька Ольга Іванівна – викладач кафедри англійської філології
факультету іноземних мов Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
Лукашов Артем Юрійович – викладач кафедри романської філології та
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна – доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету
імені Івана Франка.
Моклиця Марія Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Інституту філології та
журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки (Луцьк).
Музейник Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Назарець Віталій Миколайович – доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри української літератури ПВНЗ «Міжнародний економікогуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (Рівне).
Нога Аліна Романівна – викладач кафедри східних мов та міжкультурної
комунакації факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Обихвіст Марія Сергіївна – викладач кафедри східних мов та міжкультурної
комунакації факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Оніщенко Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри німецької філології та перекладу, заступник декана з наукової роботи
факультету іноземних мов Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.

105

Оржицький Ігор Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Палькевич Олена Сергіївна – старший викладач кафедри романської
філології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Панасенко Лариса Олександрівна – старший викладач кафедри романської
філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.
Пархоменко Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент,
доцент
кафедри
менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
(Сєвєродонецьк).
Пасинок Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор,
академік АН ВО України, декан факультету іноземних мов, завідуюча кафедрою
методики та практики викладання іноземної мов Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.
Пашкова Аліна Вікторівна – викладач кафедри романської філології та
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Песоцька Діана Леонідівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри
романської філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
Пєшкова Ольга Геннадіївна – викладач кафедри англійської мови факультету
іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Підодвірна Марія Ігорівна – аспірантка Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Пронкевич Олександр Вікторович – доктор філологічних наук, професор,
директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені
Петра Могили.
Прушковська Ірина Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент
кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
Пугач Богдана Валеріївна – викладач кафедри романської філології та
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Путівцева Наталія Костянтинівна – викладач кафедри романської філології та
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Ренхіфо де ла Крус Еліас (Rengifo de la Cruz Elías) – викладач літературної
критики та усно-народної літератури Національного головного університету
Святого Марка (Ліма, Перу).
Решетняк Інна Едуардівна – викладач англійської мови в компанії PTUA
Services «Playtech».

106

Самохіна Вікторія Опанасівна – доктор філологічних наук, професор,
академік АН ВО України, завідуюча кафедрою англійської філології факультету
іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Сатановська Ганна Сергіївна – старший викладач кафедри романської
філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.
Свiтлична Марина Олексiïвна – викладач кафедри романськоï фiлологiï та
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Скарбек Ольга Георгіївна – старший викладач кафедри французької філології
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Скриннік Юлія Сергіївна – викладач кафедри англійської філології
факультету іноземних мов Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
Старшова Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри англійської філології Чорноморського державного
університету імені Петра Могили.
Сушко Сергій Олександрович – старший викладач кафедри іноземної
філології ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут».
Тарасова Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант
кафедри іспанської та французької філології Київського національного
лінгвістичного університету.
Тарасова Світлана Олександрівна – викладач кафедри англійської філології
факультету іноземних мов Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
Таценко Наталія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант
кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького
національного університету.
Тимонін Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри романської
філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.
Тимофєєва Юлія Євгеніївна – викладач кафедри романської філології та
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Тростогон Вікторія Михайлівна – аспірант кафедри української літератури і
компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка.
Уткіна Галина Федорівна – старший викладач кафедри романської філології
та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Ущаповська Ірина Василівна – аспірант кафедри германської філології
Сумського державного університету.
Фрегер Ірина Ігорівна – викладач кафедри східних мов та міжкультурної
комунікації факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.

107

Цюпа Людмила Вікторівна – старший викладач кафедри французької
філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Черкашина Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, доцент, професор
кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Чи Цзиминь – доктор филологических наук, доцент Сычуаньского
университета (КНР).
Чорновол-Ткаченко Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук,
доцент кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
Чуб Вікторія Павлівна – викладач кафедри романської філології та перекладу
факультету іноземних мов Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
Шамаєва Юлія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Шапарєва Наталія Олегівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Шекера Ярослава Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Шулик Поліна Львівна – кандидат філологічних наук, доцент, професор
кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
Щиров Вячеслав Юрійович – старший викладач кафедри романської
філології та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.
Юрчук Олена Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського
національного лінгвістичного університету.
Яценко Інга Миколаївна – викладач кафедри романської філології та
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Яцків Наталія Яремівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач
кафедри французької філології Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Наукове видання

Художні феномени в історії світової літератури:
перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»)
Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції

Українською, французькою, іспанською, китайською, англійською, російською
мовами

Відповідальні за випуск:
С. К. Криворучко
І. О. Оржицький
Т. Ю. Черкашина
Н. О. Шапарєва

Підписано до друку 01.03.2016. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк
ризографічний. Ум. друк. арк. 4,72. Обл.-вид. арк. 5,49. Тираж 100 прим.
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Видавництво
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4
тел.: (057)707-52-65
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13.01.2009 р.
Надруковано: Ризограф факультету іноземних мов Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна

