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ДО ІНТЕГРАЦІЇ ТЕОРІЇ ІМПЛІКАТУР У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
Ануріна І.С. (Кременчук)
Дослідження антропоцентричних аспектів мови й мовлення на сучасному етапі
розвитку лінгвістики зумовлюють актуальність спостережень за мовленнєвою
діяльністю людини в дискурсі, зокрема з позицій теорії імплікатур. До розвитку цієї
теорії

на

території

України

доклали

своїх

зусиль

численні

науковці

(Ю.О. Артеменко, Л.Р. Безугла, Н.Ф. Велівченко, Н.В. Говоруха, І.М. Панченко та
ін.). У результаті, виникла потреба в інтеграції теорії імплікатур у перекладознавтво.
Оскільки імпліцитна інформація є одним із найважливіших елементів розуміння
смислової структури тексту, проблема прихованих смислів у актах вербальної
комунікації стала предметом активних міждисциплінарних досліджень.
Уміння слухача проникнути в комунікативний задум (намір, інтенцію) мовця є
головною умовою успішного мовленнєвого спілкування. Для того, щоб цілі й
завдання діалогу були успішно виконані, щоб розмова не перервалася і не пішла
незапланованим шляхом, учасники мають дотримуватися правил комунікативного
співробітництва і їх мовлення потребує координування. Г.П. Ґрайс [1] сформулював
Принцип Кооперації, який передбачає чотири постулати, або конверсаційні максими.
Максими, які скоріше є рекомендаціями, ніж правилами, можуть порушуватися, на
відміну, наприклад, від граматичних правил, порушення яких призводить до
неправильного чи поганого вираження думки. Експліцитний смисл виражається
вербально: лексичними, граматичними, синтаксичними засобами, а імпліцитний
смисл адресат виводить із значень наведених одиниць з урахуванням конкретної
ситуації, регістру та контексту спілкування. Комунікація на рівні імплікатур – це
більш престижний тип вербального спілкування, тому він широко використовується
освіченою частиною населення, оскільки для розуміння багатьох імплікатур
реципієнт повинен володіти відповідним рівнем інтелектуального розвитку.

Оскільки в художньому творі розрізнюємо вертикальну комунікацію (автора з
читачем) і горизонтальну (комунікацію персонажів), то вивчення імплікатур має
враховувати, на якому рівні відбувається їх актуалізація, що й відображається в
перекладі [2]. Крім того, доцільним є розгалуження конвенційних і конверсаційних
імплікатур, а також встановлення особливостей використання різноманітних мовних
засобів у якості тригерів імплікатур, включно з особливостями втілення їх у
перекладі. Такими тригерами виступають окремі лексеми, а також синтаксичні
одиниці, які посідають центральне місце в системі імпліцитних мовних засобів.
Пояснюється це тим, що саме завдяки їм здійснюється безпосереднє спілкування і
повідомлюваний стан речей співвідноситься з реальною дійсністю.
Таким чином, при перекладі художніх текстів, які містять імплікатури,
необхідно враховувати типи комунікації, а також види імплікатур. При збереженні
імплікатури в перекладі можливі варіації, зокрема: перекладач відтворює
імплікатуру такими ж засобами, як і в оригіналі; граматичне оформлення тексту
перекладу відрізняється від оригінального висловлення; для передачі імплікатури
використовуються інші засоби. Виявлено, що в перекладах імплікатури іноді
втрачаються завдяки їх експлікації, а втрати можуть компенсуватися завдяки іншим
мовним засобам.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ (на прикладі блогів)
Артиш О.О., Петренко Т.Ю. (Івано-Франківськ)
У сучасному світі високих технологій викладач перестає бути джерелом
інформації, а стає, натомість, так званим каталізатором навчання, який спонукає
студентів до активного здобування та застосування знань.
Сучасні студенти належать до так званого покоління міленіалів. Вони
змалечку навчилися користуватися різноманітними гаджетами – комп’ютерами,
планшетами, смартфонами, а соціальні мережі стали невід’ємною частиною їхнього
життя [1]. Таким чином, використання соц. мереж для навчання дуже позитивно
сприймається студентами.
Основні переваги використання соціальних мереж на заняттях з англійської
мови:
-

Соціальні мережі приваблюють студентів та дають змогу виразити себе

через засоби, які вони вважають комфортними;
-

Соцмережі покращують студентську співпрацю;

-

Соцмережі дозволяють викладачеві ефективно та без зайвих зусиль

ділитися такими ресурсами, як зображення, аркуші з завданнями та веб сайти;
Недоліки використання соціальних мереж на заняттях з англійської мови:
-

Необхідно керувати студентською активністю, а також моніторити

коментарі та публікації на предмет неприйнятного контенту, образ чи навіть
віртуальних знущань;
-

Соцмережі залучають передусім до письмового спілкування. Таким

чином, усна комунікація може зазнавати негативного впливу.
Надзвичайної популярності останнім часом набули так звані блоги. Блоґ (англ.
blog, від web log – «мережевий журнал чи щоденник подій») – це веб-сайт, головний
зміст якого – записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються [2]. Для

блоґів характерні короткі записи тимчасової значущості. Культура блогінгу вимагає
регулярних публікацій, обміну коментарями та (зазвичай) коротких постів.
Блоги пропонують студентам величезну платформу для самовираження
мовою, яку вони вивчають.
Блоги можна використовувати наступним чином:
1. Створити спільний блог групи, де студенти по черзі писатимуть на цікаві теми.
Інші студенти коментуватимуть.
2. Розробляти заняття на основі блогів. Наприклад, обрати кілька блогів різної
спрямованості, дати студентам завдання прочитати по декілька дописів і дати
відповіді на заздалегідь підготовлені запитання. Потім студенти обмінюються
думками і визначають найцікавіший блог. Насамкінець студентам дається
завдання самим написати пост, наприклад, про те, що вони робили минулого
тижня.
3. Заохотити студентів до створення і ведення власних блогів. У цьому їм
можливо буде потрібна допомога, оскільки блогінг є звичкою, яку потрібно
підтримувати, і яка вимагає часу та практики для досягнення успіхів. Для
цього викладач може розробити заняття з метою визначення характерних рис
дискурсу блогів, яких студенти дотримуватимуться у власних дописах.
Безперечно, такий перелік способів застосування блогів для вивчення англійської
мови не є остаточним. Головним є творчий підхід до викладання та врахування
потреб та інтересів студентів, які з найбільшою вірогідністю досягнуть успіхів у
навчанні, якщо відчуватимуть себе залученими до процесу навчання та матимуть
змогу певною мірою впливати на те, що і як вони вивчають.
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ПРЕСУПОЗИЦІЯ ЯК ТРИГЕР ІМПЛІКАТУРИ У ДІАЛОГІЧНОМУ
ДИСКУРСІ
Безугла Л.Р. (Харків)
У доповіді розглядаються можливості використання пресупозиції мовцем у
діалогічному дискурсі у якості тригера імплікатури. Термін «пресупозиція»
використовується у вузькому, логіко-семантичному розумінні – як ретроспективний
висновок (backward inference [1]) із пропозиції про ті факти дійсності, які має в
розпорядженні мовець безпосередньо перед реалізацією мовленнєвого акту.
Основною властивістю пресупозицій і критерієм відмежування від інших типів
інференційного знання є їхнє збереження у разі заперечення пропозиції: p>>q;
~p>>q.
За типом мовного тригера – елемента пропозиції, котрий ініціює певну пресу
позицію, виокремлюються такі типи пресупозицій: 1) пресупозиції існування, 2)
фактивні пресупозиції (з фактивними дієсловами), 3) нефактивні (з нефактивними
дієсловами), 4) лексичні (що ґрунтуються на буквальному значенні лексичних
одиниць), 5) структурні (прив'язані до певних структурних типів речення).
Експлікація пресупозиції у дискурсі означає реалізацію нової пропозиції в
складі нового мовленнєвого акту. Як правило, це реактивний мовленнєвий акт з боку
адресата – перепитування, подив, обурення тощо. Частіше, однак, адресат не реагує
на пресупозицію, і вона не експлікується. Пресупозиція належить до експліцитного
смислу висловлення та зазвичай окремо не інтендується, оскільки входить у
спільний пресупозиційний фонд комунікантів. Це відрізняє пресупозицію від

дискурсивної (конверсаційної) імплікатури – інтендованої імпліцитної повної
пропозиції, яка інтендується мовцем і виводиться адресатом в дискурсі [2].
Втім, пресупозиція може інтендуватися, тоді вона виконує роль дискурсивної
імплікатури. Мовець, який має намір передати адресатові певну невідому тому
інформацію, може побудувати своє висловлення таким чином, що ця інформація
виявляється

«схованою»

у

пресупозиції.

Мовець

усвідомлено

вживає

пресупозиційний тригер. Це означає, що в його інтенцію, крім основної
перлокутивної мети асертивного мовленнєвого акту – заставити адресата повірити,
що має місце висловлюваний стан речей, – входить додаткова перлокутивна мета –
вплинути на адресата таким чином, щоб той вивів інформацію, яка міститься в цій
пресупозиції. Тригер пресупозиції стає тригером імплікатури. У такий спосіб мовець
«експлуатує» пресупозицію.
Дискурсивна імплікатура, яка ґрунтується на пресупозиції, належить до
імплікатур дедуктивного типу – таких, що ґрунтуються на тому чи іншому
логічному типі дедуктивного умовиводу. На базі експліцитно або імпліцитно
виражених у висловленні, у мовному або дискурсивному контексті засновок адресат
робить висновок відносно інтендованої адресантом імплікатури.
Причини, що спонукають мовця до експлуатації пресупозиції, перебувають у
межах дискурсивних тактик мітигації, уведення нової теми та соціальних тактик –
таких, що спрямовані на підтримку або ушкодження соціального обличчя
комунікантів. Насамперед, це турбота про обличчя адресата, коли, наприклад,
мовець прагне пом'якшити нагадування адресатові про делікатні речі.
Таким чином, пресупозиція висловлення може свідомо використовуватися
(експлуатуватися) мовцем у дискурсі для повідомлення адресатові нової інформації.
У такому разі пресупозиція виступає в ролі дискурсивної імплікатури – імпліцитної
пропозиції, яку мовець має намір донести до адресата, а реалізований мовленнєвий

акт є імпліцитним – таким, що передбачає конструювання комунікантами
імпліцитних смислів.
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ЕТНОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
Безугла Т.А. (Харків)
Реклама створюється у національному середовищі, тому не може не
відображати етнокультурні реалії. Для розуміння таких рекламних текстів (далі –
РТ) реципієнт потребує певних пресупозиційних знань, які актуалізуються в
імплікатурах. Тому ми називаємо такі РТ і їхні імплікатури етноспецифічними. На
противагу універсальним РТ, які зрозумілі всім реципієнтам, що володіють
відповідною мовою, не залежно від місця проживання й національності,
етноспецифічні РТ можуть викликати несприйняття у реципієнта, який, хоча й
володіє мовою, не проживає на території відповідної країни і не знайомий із
релевантними реаліями. Етноспецифічні РТ створюються для внутрішнього
споживача, у пресупозиційному фонді якого наявні необхідні знання, та
відображають відповідний менталітет.
До

систематизації

етноспецифічних

РТ,

залучаємо

п’ять

складників

національної культури за Ґ. Гофстеде [1, с. 8].
Перший шар – символи (знаки із соціально-конвенціоналізованим значенням,
притаманним певній культурі) – широко використовуються у рекламному дискурсі.
Це етноспецифічні мовні символи (діалектні слова, ідіоматичні вирази, сленг),
кольори, бренди, прапори, монументи й герби, культурні артефакти.

Другий шар стосується героїв – відомих особистостей (живих, історичних або
вигаданих), які слугують взірцями поведінки. Зазвичай це актори, співаки,
спортсмени, політики.
Межа між етноспецифічним й інтернаціонально відомим у цьому випадку не є
чіткою, адже фірми, які ставлять за мету розповсюдження своїх товарів за межами
своєї країни, намагаються використовувати всесвітньо відомих зірок, ім’я яких уже
не асоціюється із певною культурою. У НРТ це стосується реклами елітних і
високоякісних товарів та послуг: швейцарських годинників (Джон Траволта, Деніел
Крейг (як Джеймс Бонд), Леонардо Дікапріо та ін.), автомобілів (Антоніо Бандерас),
косметики й парфумерії (Енді Макдауел), авіакомпаній (Ніколь Кідман) тощо.
Одним із засобів впливу РТ є зображення видатних особистостей, які походять
з певного міста, для реклами товарів і послуг, пов’язаних із цим містом.
Третій шар національної культури утворюють ритуали – конвенціоналізовані
моделі поведінки, до яких відносимо також знання фольклору, де зафіксовані
загально відомі ситуації.
Четвертий шар, який відображає цінності та норми культури, стосується у
рекламному дискурсі, насамперед, матеріальних цінностей, адже він включений у
суспільно-економічне життя країни.
П’ятий шар національної культури стосується соціальних практик –
колективних організованих звичок, які характеризують певні життєві й робочі
ситуації та є результатом процесу соціалізації. Соціальних практик стосуються і РТ,
які рекламують телевізійні програми, місцеві культурні заходи, художню літературу
тощо.
У цілому, частка РТ з етноспецифічними імплікатурами в досліджуваних
дискурсах не є високою, що можна пояснити тенденцією до глобалізації у сучасному
рекламному дискурсі.
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TABUS UND SCHWEIGEN: PRAGMALINGUISTISCHE FRAGESTELLUNG
Byelozyorova O.M. (Charkiw)
„Alles, was an Sprache interessant sein kann,
ist auch an Schweigen ablesbar“[2, S. 25].
Der vorliegende Beitrag setzt sich mit den Begriffen des verbalen Tabus und des
Schweigens

auseinander.

Im

Forschungsfokus

stehen

verbale

Tabus,

die

als

kulturspezifische Konzepte definiert werden, die entweder gar nicht explizit oder nur
verschleiernd/verhüllend verbalisiert werden dürfen. In diesem Zusammenhang wird
Schweigen als Kommunikationshandlung in drei für unsere Fragestellung relevanten
Erscheinungsformen analysiert: als bewusste Sprachlosigkeit (wenn bestimmte Inhalte
nicht artikuliert werden: Tabu als Nichtsagen), als bedeutungsvolles Schweigen (implizite
Sprechakten mit der fehlenden expliziten Proposition) und als Aposiopese (implizite
Sprechakte mit einem absichtlich ausgelassenen, zu rekonstruierenden, Teil der expliziten
Proposition).
Es soll der Frage nachgegangen werden, auf welche Weise das Unsagbare (durch
verbale Tabus bedingte und nicht explizit vermittelbare) sich gerade in den zwei letzteren
Arten des Schweigens ausdrücken lässt. Die genannten Arten des Schweigens fungieren als
Andeutungen im Diskurs und werden als implizite Sprechakte verstanden.
Zum Objekt der Analyse werden somit Sprechakte der Andeutung mit der fehlenden
expliziten Proposition und aposiopesische Andeutungen, die sich im modernen
deutschsprachigen Diskurs realisieren, zum Gegenstand der Forschung gehören implizite
Propositionen dieser Sprechakte, die sich auf tabubeladene Sachverhalte beziehen. Den
Stoff für die Analyse bieten Werke moderner deutscher und österreichischer AutorInnen,

die kommunikative Situationen der Andeutung illustrieren (insgesamt über 200 diskursive
Fragmente).
Eine für unsere Zielsetzung relevante terminologische Unterscheidung liefert die
Forschungsarbeit von Ulla Günther (1992) [1], die Tabus als „kulturspezifische, eher
großräumig geltende, und immer gesellschaftliche Konventionen, die als natürlich
angesehen werden“, definiert und die zwei Arten von Situationen beschreibt, die für die
Wahl sprachlicher Mittel in Tabudiskursen eine wichtige Rolle spielen: Die erste Situation
betrifft eine Person, „die über ein angeschnittenes Thema nicht sprechen möchte, aber
muss“. Hier dient die Wahl der sprachlichen Mittel „dem Sprechenden dazu, sich selbst zu
schützen“. Die andere Situation stellt einen Sprecher dar, der „etwas äußern will, wobei
ihr/ihm aber moralische, konventionelle oder gesellschaftliche Grenzen auferlegt sind“ [1,
S. 40, 48–49]. Günther unterscheidet zwei Verwendungsweisen vom Begriff Tabu: „einerseits den Sachverhalt (Gegenstand, Situation, Handlung), der tabuisiert ist, und andererseits Wörter, die mit einem Tabu belegt sind“ [1, S. 39f]. Für die kommunikative Situation
des Schweigens kommt die Tabudefinition infrage, die die Existenz von den zwei
Verboten berücksichtigt, einem äußeren (auferlegt durch gesellschaftliche Konventionen)
als einer Voraussetzung zum Entstehen eines Tabus und einem inneren als einer Ursache
seines Bestehens.
Implizites, also verschleierndes Sprechen durch Andeutungen ermöglicht es, verbale
Tabus aufzufangen. Der Sprecher verfolgt dabei einerseits die Selbstschutzstrategie, indem
er über ein tabuisiertes Thema nicht sprechen möchte, aber aus irgendwelchen Gründen
muss. Andererseits geht es um die Strategie, bei der man etwas aussagen will, doch ihm/ihr
werden moralische, konventionelle und gesellschaftliche Grenzen auferlegt.
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ІМПЛІЦИТНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ОЦІНКИ У БРИТАНСЬКОМУ
ПІСЕННО-ДРАМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Бєляєва О.Ю. (Харків)
Об'єктом

дослідження

є

сучасний

пісенно-драматичний

дискурс

як

актуалізація тексту драматичної пісні у музичному супроводі, а предмет –
суб'єктивна емоційна оцінка, значуща складова категорії інформативності, що
виражена різними мовними, музичними та іншими невербальними засобами.
Породження оцінного висловлювання зумовлено тим, що в процесі комунікації
у людини з'являється потреба висловити своє ставлення до дійсності [2, с. 32].
Оцінка, крім лінгвального, включає і екстралінгвальні чинники, необхідні для
створення оцінного впливу [3, с. 8]. В основу класифікації приватних оцінок
покладена мотивація, так як вони розподіляються за типами залежно від тих причин,
за якими суб'єкт виносить оцінку [4, с. 3-12]. До приватних оцінок відносяться
емоційна, естетична, етична і сенсорна оцінки [1, с. 269].
У пісенно-драматичному дискурсі (далі – ПДД) сучасних британських поп-гуртів,
що досліджуються, вживаються актуалізовані мовні одиниці – пісенно-драматичні
інформеми (далі – ПДІ). Володіючи значенням позитивної і негативної емоційної
оцінки, вони відрізняються особливою емоційністю і експресивністю.
Прикладів вираження позитивної емоційної оцінки в текстах драматичних
пісень ПДД досить багато. ПДІ passion за допомогою уособлення, на перший погляд,
передає сильний потяг і любов у тексті драматичної пісні Devotion: And passion stares
me in the face [HAPPINESS 2010, HURTS]. Проте на основі інформативного модусу як
способу емоційної інтерпретації пісенно-драматичних інформем, у процесі
інтерпретації імпліцитної інформації слухачеві стає зрозуміло, що значення

«passion» як пристрасть і відданість – це всього лише незгасне почуття любові у
далекому минулому персонажа. ПДІ paradise позначає не тільки «an ideal place or
state» як найвище почуття задоволення любов'ю і насолоду в контексті ПДД: I was
lost in paradise ["Say It (Black Box Mix)", ABRACADABRA 1991, ABC], а ще й острів
надії на справжнє щастя у самотньому житті: Say that you need me.
Крім позитивних оцінок, ПДД містить негативні емоційні оцінки. Наприклад,
ПДІ sadness зі значенням «sadness», «sorrow» в результаті інтерпретації слухачем
всієї драматичної пісні передає легке відчуття смутку розставання у контексті:
There's a trace of sadness in your voice [I'll Always Love You, WE CAN DO IT 1975, THE
RUBETTES]. Також автором драматичних пісень часто застосовується алегорія, що
через виконавця виражає сум'яття почуттів персонажа на основі контекстуального
антонімічного повтору summer – winter: There's summer in your soul, winter in your
mind [Answered Prayer, ABRACADABRA 1991, ABC]. У ПДД значення «concernment»
передається за допомогою ПДІ carousel у складі порівняння: It goes round my head
like a carousel [You And I, FIVE 1998, 5IVE].
Емоційна оцінка у сучасному пісенно-драматичному дискурсі оформлена
пісенно-драматичними інформемами, що входять в склад уособлення, алегорії і
порівнянь, а також різних сталих виразів. Різноманітність стилістичних засобів
вираження емоційної оцінки у процесі спілкування комунікантів є відмінною рисою
пісенно-драматичного дискурсу, що сприяє актуалізації найбільш емоційної
інформації

у

тексті

драматичних

пісень

сучасних

британських

поп-груп,

наповнюючи пісенно-драматичний дискурс особливим романтизмом і піднесенням
почуттів, створючи додаткову експресію та підвищений драматизм.
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DOUBLE NEGATION FROM A COGNITIVE LINGUISTICS PERSPECTIVE
Bystrov Y.V. (Ivano-Frankivsk)
Based on Mental Spaces Theory, and specifically on the work relying on the notion
of conceptual space [1] one can establish a twofold distinction between the speaker and
hearer’s perspectives for double negation (DN). From a cognitive perspective, double
negatives can be exposed in a projection between two conceptual spaces and they are
mediated by a mitigation cognitive operation.
The structures with DN in which two negative operators serve to create an
understatement can exist in the form of litotes. Litotes is a type of understatement that uses
negative affixes or words with negative meaning to express the contrary.
According to Trail, litotes denotes the name of a particular form of understatement
in which the opposite of a value is negated [4, p. 217]. On the one hand, litotes is a way to
state the affirmative without actually stating the affirmative, and on the other hand, it is
quite confusing because the meaning is not what it seems. The most frequent negative
markers of DN as understatement is the negative particle not with negatively prefixed
adjectives or participles (e.g. not unusual, not uneducated, not unaware, not unlike etc.).
(1) He had not been unhappy all day [5].
It is quite certain that in order to perceive understatement “as regards its mental
creation and interpretation we are able to lessen certain contextual effects” [2, p. 229]. In

example (1), the reader would assume that the logical cancelling out of two negatives not
at all and unlike does not yield a positive counterpart in natural language and in a given
real context. Thus, this context is related to pragmatic asymmetries produced by DN. In so
doing, the writer creates some contrast with that he assumes, the one between two spaces
as cognitive entities: a negative space and a corresponding positive space in contrast with
it.
At first sight, the sentence He had been happy all day sounds stronger than He had
not been unhappy all day because of some reasons. Firstly, from a denotative point of view
they both identify the same state of mind of the character. Secondly, from a connotative
point of view the first structure is stronger emotionally that manifests itself in the creation
of linguistic and pragmatic asymmetry since He had not been unhappy all day does not
mean that he is happy. Furthermore, it negates the assumption that He is happy all day.
Consequently, from the point of view of Mental Spaces Theory the existence of a
derivation process of additional contextual effects produced by the speaker accounts for the
appearance of “the alternative space or the imagined scenario” [3, p. 315] that can be
described as downgrading a concept of happiness based on the speaker’s expectations and
background knowledge.
Thus, the speaker is apparently scaling down the idea of ‘happiness’ via a mitigation
operation. It seems clear that, the speaker is mitigating the full range of intended contextual
effects caused by the meaning of ‘happy’ into ‘not being unhappy’ thus moving from a
higher to a lower value of the concept represented from the point of view of the mapping
process. These contextual effects are used to denote the speaker’s intention to minimise
them for the hearer with the help of double negatives by obviously claiming less for the
quality than would ordinarily be expected.
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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТИПОВИХ ЗАСОБІВ ЯВНОЇ
ПРОПАГАНДИ
Бондаренко Є.В. (Харків)
Інформаційна революція, яка відкрила широкий доступ до важелів впливу на
людську свідомість, змушує фахівців шукати пояснення механізмів та відповідних
засобів захисту від такого впливу. В умовах, коли широкі верстви населення, цілі
нації та, навіть, континенти знаходяться у перманентному консцієнтальному
протистоянні, це питання набуває неабиякої актуальності.
Вихідними положеннями та принципами дослідження у цьому напрямку є, поперше, винаходи теорії інформаційних війн [6], які надають визначення головним
поняттям; по-друге, постулати сучасної теорії комунікації, яка враховує особливості
мультимедійного простору [9]; а також примат когніції у комунікативній діяльності
людини, яка може розглядатися у межах теорії картини світу з її інтерпретативним і
регулятивним потенціалом. Остання забезпечує методичне підґрунтя дослідження
завдяки широким можливостям концептуального моделювання у її межах [1].
Головне поняття теорії інформаційних війн визначається з урахуванням
фактору впливу головного знаряддя інформаційного протистояння, яким є
пропаганда. Тож, під інформаційною війною розуміється комплекс заходів
пропаганди, спрямованих на досягнення інформаційного панування у просторі
протилежної сторони протистояння за рахунок явного чи прихованого

втручання в цій простір. Пропаганда у нашому випадку тлумачиться як
«систематичний вплив на свідомість індивідів, груп, суспільства у цілому для
досягнення певного результату» [7].
Важливо, що означений результат, як правило, не співпадає із інтересами
об’єкту такого впливу, тобто досягається шляхом маніпуляції зі свідомістю адресата
[3—5]. Хоча маніпуляція часто асоціюється із прихованою дією, пропаганда
передбачає і явні засоби. Вони описуються як такі, при яких декларовані ідеї
співпадають із такими, що реально просуваються [2].
За когнітивними ознаками засоби явної пропаганди у медійному просторі
поділено на три групи.
Перша складається із засобів, що перетворюють індивідуальну чи обмежено
групову картину світу на колективну. Такими є посилання на авторитети, так
звана «група підтримки» та ефект інтерактивності. Усі вони використовують
ілюзію залучення окремої людини до певного кола, до якого людина первинно не
належала.
Друга включає комплекс когнітивних механізмів, які запускаються за рахунок
емоційної або логічної складової, тобто регулятивного потенціалу картини світу. До
таких засобів включаємо апелювання до інтелекту та погрозу.
Найбільш численну третю групу складають засоби презентації інформації, яка
постає у вигідному для пропагандиста світлі. Це візуальні образи, найбільш
розповсюдженими
документальності;

серед

яких

є

викривлення

меми;
розмірів

слова-тригери;
та

так

аналогії;
звана

ілюзія

«локальна

безальтернативність». Ці засоби аналізуються у термінах когнітивних операцій [8]
індивідуальної картини світу, яка перетворюється на колективну завдяки ефекту
некласичної поділеної уваги [10].
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КОГНІТИВНА ОПЕРАЦІЯ МАПУВАННЯ В ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ
ФОЛЬКЛОРНИХ БУВАЛЬЩИН
Бучіна К.В. (Харків)
Сучасні

представники

напряму

когнітивної

лінгвістики

(Л.І. Бєлєхова,

Ж. Фокон’є, Дж. Лакофф) тлумачать мапування (mapping) тлумачиться як проекція
структур знання з однієї концептосфери на іншу. Воно розглядається як аналогове
мапування ознак і властивостей сутностей царини джерела на онтологічно
споріднені сутності царини мети [1; 2; 3, с. 263; 4, c. 254]. Крім аналогового,
Л.І. Бєлєхова виділяє й інші види мапування, розмежовуючи концептуальне

(аналогове, субститутивне, контрастивне, наративне) й мовне (конструктивнотворче).
Кожен вид мапування втілює той чи інший вид поетичного мислення,
притаманного фольклорній картині світу. Аналогове (атрибутивного, релятивного й
ситуативного) мапування має на своєму підґрунті аналогове поетичне мислення, яке
робить можливим проектування ознак, відносин і поді1 однієї галузі знання на іншу
(наділяти надприродні явища ознаками природних): «Schnell, wie der Wind, war
dasselbe [Huttenweiblein] da, packte und trug ihn auf die Todtnauer Höhe und stellte ihn
so tief in den Sumpf, daß er nur mit vieler Mühe sich wieder heraus helfen konnte» (Das
Huttenweiblein) [7].
Субститутивне мапування представляє собою заміщення цілого частиною,
однієї структури знання на іншу, яке відбувається під час реалізації асоціативного
поетичного мислення: «Ei, mein Kind, […] was bringst du da, die Freude schaut dir aus
den Augen heraus» (Das Riesenspielzeug) [6, S. 9].
Наративне мапування розглядають як проектування сюжету чи мотиву
художнього твору, історичної або повсякденної події життя на зміст поетичного
образу, переосмислюючи їх у ході параболічного чи есеїстичного поетичного
мислення. «So gewiß bin ich unschuldig, als bei meinem Haus ein Ahornbaum wachsen
wird» (Der Ahornbauer) [7].
В текстах НФБ внаслідок їхньої спрощеності спостерігаються не всі види
концептуального мапування, а мовне мапування не представлене взагалі.
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ВЕРБАЛЬНИЙ ТА АУДІАЛЬНИЙ МОДУСИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ
МЕТАФОР В АНГЛОМОВНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ КІНОДИСКУРСІ
Верменич Я.В. (Харків)
У дослідженні розглядаються мультимодальні концептуальні метафори, які
функціонують

в

англомовному

екологічному

кінодискурсі,

а

саме,

жанрі

документальних фільмів. У фокусі уваги перебувають вербальні та музичні засоби
втілення концептуальних метафор.
Концептуальна метафора

– це часткове розуміння одного

концепту

(референта) у термінах іншого (корелята) [3, с. 1]. Метафора, референт та корелят
якої виражені у різних модусах, називається мультимодальною [2, с. 385].
Кінодискурс має власну систему семіотичних засобів вираження смислу, або
афордансів (affordances) [1, с. 127], яка складається з вербального (семіотичного),
візуального та аудіального модусів. Мета нашої розвідки полягає у виявленні
особливостей реалізації мультимодальних (вербально-аудіальних) концептуальних
метафорах з референтом, що належить до домену ЕКОЛОГІЯ, у документальному
фільмі “Before the Flood” [4].
Аудіальні засоби, зокрема, музика, можуть виконувати у документальному
фільмі декілька функцій. Розглянемо ті, що пов’язані з маніфестацією метафоричних
смислів.

По-перше, музика здатна акцентувати корелят або референт, забезпечуючи
зв’язок між ними. Так, у метафорі OUR WORLD is "THE GARDEN OF EARTHLY
DELIGHTS" [4, 0:12–3:11] концептуальний корелят "THE GARDEN OF EARTHLY
DELIGHTS" та концептуальний референт OUR WORLD виражені візуально, тобто
найстрашнішою частиною триптиху «Сад земних насолод» Ієроніма Босха, яка
ілюструє майбутнє людства, та зображеннями реальних екологічних катастроф
відповідно; а також вербально такими мовними одиницями, як twisted, decayed, burnt
landscape; a paradise that has been degraded and destroyed та waste products of its
civilization; greenhouse effect; сlimate change. Музика виконує функцію виділення
корелята та референта, адже звучить найбільш загрозливо у певних моментах,
підкреслюючи зображення картини [4, 2:14] та реальності [4, 2:25–3:08], проводячи
паралель між ними.
По-друге,

звук

може

надавати

емоційного

забарвлення

референту

концептуальної метафори. Так, корелят та референт метафори CHANGING THE
CLIMATE is STARTING AN ENGINE [4, 1:01:09–1:01:16] виражені в аналізованому
фільмі візуально – метонімічно (зображення руки, що повертає ключ запалювання в
автомобілі) та метафорично (зображення низки екологічних катастроф); а також
вербально – буквально (turn on your car) та метафорично (what am I doing to the
climate?). Запуск двигуна супроводжує характерний звук [4, 1:01:09], який знову
з’являється під час зображення катастроф [4, 1:01:15], але цього разу він
модифікований та схожий на крик жаху. Через схожість звуків та перехід від запуску
двигуна до крику жаху відбувається негативне емоційне забарвлення референта. У
результаті, глядач доходить до висновку, що користуючись автомобілем, людина
змінює клімат і провокує екологічну катастрофу.
Таким чином, аудіальний модус втілення мультимодальних метафор з
референтом, що належить до домену ЕКОЛОГІЯ, виконує у кінодискурсі функції
створення тональності й настрою та акцентування корелята чи референта.
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ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ
(тематичне наповнення)
Віротченко С.А. (Харків)
Існує досить багато методів комунікативного впливу у медійних текстах, які
спрямовані на мотивацію або натхнення учасника спілкування, тому спектр засобів
такого впливу дуже широкий.

Визначення поняття «мотиваційний текст»

знаходиться у самому терміні. Мотиваційний спікер – це спікер, який виступає з
промовами з метою мотивації або натхнення своєї аудиторії. Таким чином,
мотиваційний текст – це текст спрямований на мотивацію слухача. Метою
мотиваційного оратора є висвітлення певної думки або теми, викликання у слухача
певних емоцій аби мотивувати його власними думками чи вчинками. Мовлення
мотиваційного спікера може бути направленим на будь-який вид мотивації,
наприклад, мотивувати людину кинути палити, зайнятися спортом, створити свій
бізнес тощо.
Так, у своєму мотиваційному виступі «Overcoming Hopelessness» Нік Вуйчич,
успішний мотиваційний спікер, який є відомим не тільки через свій фізичний стан,
але також через його неймовірно сильний талант, надихає свою аудиторію та змушує
людей рухатися далі. Феномен Ніка Вуйчича полягає в тому, що ніхто не знає

напевно, що впливає на його комунікантів сильніше: його фізичний стан та історія
людини, яка долає найстрашніші перешкоди; чи все ж таки його здатність до
проведення успішних публічних виступів завдяки сильному вербальному впливу.
Виступи Ніка Вуйчича мають не лише інформативний характер, вони несуть
натхнення саме через життєві історії, які розказує Нік. Його розповіді зображають
те, як він долає перешкоди день за днем. Спікер постійно використовує приклади з
власного життя, щоб донести до слухача своє

повідомлення. З метою

проілюструвати ідею того, що кожна людина переживає миті повної зневіри та
безвиході, Нік надає історії про спроби скоєння самогубства:
1) At age 8 I thought that I should commit suicide. Why? Because I didn’t have
hope;
2) At age 10, I tried to drown myself in 6 inches, or 15 centimeters of water, in my
home. I told my dad I just wanted to relax, but really, I wanted to end my life. I had
enough. I had enough. Ok?.
Тематика виступів Ніка Вуйчича викликає такі емоції, як емпатія та
співчуття. Емпатія полягає у розумінні того, що мовець переживає або відчуває, вона
стосується почуттів людини на особистому рівні, комунікант почувається так, наче
історія іншої особи є її власною. Співчуття не є таким глибоким почуттям, як
емпатія, тому що людина зазвичай розуміє зображену історію, але не обов'язково
знаходить її схожість з власним досвідом.
Для зближення зі своїми слухачами Нік хоче донести їм ідею того, що він
така ж сама людина, як і його слухачі, тобто кожен здатний зробити те, що зробив
він сам:
1) I am not a superhero, I go through ups and downs, so do you;
2) Not to bring out my pride or my name or my status, trust me, I’m just like you.
But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you.

Однією з основних переваг Ніка, як мотиваційного спікера, є той факт, що
люди співпереживають його фізичному стану. Виступи Вуйчича безпосередньо
пов'язані з його минулим і тим, через які труднощі він пройшов за життя, які
перешкоди він подолав. Нік Вуйчич є успішним мотиваційним спікером не тільки
завдяки змісту його виступів, які повністю пов'язані з його фізичним станом, а й
також завдяки своєму фізичному недоліку. Проте не можна недооцінювати ідеї
виступів Ніка, які безперечно пов’язані з його синдромом, але спираються на його
досвід, несуть сильний комунікативний вплив.
НАДВЕРБАЛЬНА СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
ОСОБИСТОСТІ
Гужва О.О. (Харків)
Сучасні лінгвісти багато уваги приділяють дослідженню особливостей та
складнощів різних типів комунікації, у т.ч. невербальної та надвербальної
комунікації. Надвербальний компонент вважається рисою, інгерентно властивою
кожній особистості, аналізуючи яку дослідник робить висновки стосовно
комунікативних особливостей, що становлять портрет комунікативної поведінки
особистості. Надвербальні компоненти – це засіб при обміні інформацією без слів,
але особливими знаками, притаманними певному соціуму та зрозумілими кожному
його представнику.
Спілкування людей – це щось більше, ніж просто передача та сприйняття слів
або інформації. Людина як соціальний індивід існує в загальному комунікативному
просторі, котрий, як будь-який простір, не допускає порожнечі. Комунікативний
простір заповнюють відповідні комунікативні складові – вербальні або невербальні,
які пов’язані складними лінійними та нелінійними відношеннями і здатні
утворювати складні комунікативні комплекси [2, с. 13–14]. Невербальні компоненти
вказують на особливо важливі моменти повідомлення в спілкуванні, доповнюють

зміст спілкування між комунікантами, виражають почуття мовця та відношення до
співрозмовника. За допомогою невербальних компонентів можна посилити або
послабити мовленнєвий вплив, а також зробити процес комунікації більш
розгорнутим та відкритим.
Л.В. Солощук

уводить

в

лінгвістичний

вжиток

термін

«невербальні

компоненти комунікації» на позначення засобів немовного характеру, які створює
людина в результаті власної жестово-рухової та/або голосової діяльності під час
комунікації та використовує поряд із вербальними засобами через набуття ними
комунікативного значущого характеру у процесі спілкування. Авторка виділяє
кінесичні (жести, міміка тощо), проксемічні (зміни особистого простору) і
просодичні (голосові) комунікативні компоненти [2, с. 13–15]. Також Л.В. Солощук
пропонує

виокремити

надвербальні

компоненти

комунікації:

ті

ситуативні

компоненти, здебільшого статичного характеру, які мають потенційну можливість
впливати на комунікативний процес та регулювати його. Ми пропонуємо йменувати
надвербальними такі елементи інформативного характеру, які мовці беруть до уваги
у плануванні комунікативних стратегій чи тактик та які впливають на вибір
адекватних певній ситуації спілкування мовленнєвих засобів, наприклад: одяг,
зачіска, коштовності, автомобілі тощо. Це предмети, які оточують комунікантів,
перебувають у їхньому полі зору. Вони мають менший ступінь означеності
порівняно з кінесичними, просодичними та проксемічними й не завжди
сприймаються як особливий знаковий світ, своєрідна знакова система, а виступають
саме як предметний світ, окремі елементи якого можна трактувати семіотично [1, с.
33]. Наприклад, спираючись винятково на оцінку вибору одягу людиною, можна
отримати інформацію про неї за десятьма параметрами, а саме про її фінансовий
статок,

рівень

освіти,

надійність,

соціальний

статус,

світогляд,

походження, рівень освіченості, успішність, характер, настрій [3].

соціальне

Надвербальна знакова система допомагає отримати більш чітку картину
спілкування та охарактеризувати мовця та його емоційний стан, дає можливість
судити про самого мовця. Невербальна та надвербальна поведінка відображає
національно-культурний характер, рівень культури мовця, навички, вихованість,
знання та правила етикету, статус та уможливлює здійснення більш глибокого
аналізу мовленнєвої поведінки особистості.
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CONCEPTUAL DUPLEX HOUSE / HOME: COGNITIVE ASPECTS OF
POLYSEMANTIC STUDY
Davydenko I.V. (Kharkiv)
Kalyuzhnaya A.B. (Kharkiv)
The means of lexical representation of HOUSE / HOME in English include several
basic synonyms: nouns house, home, building, dwelling, abode, household. The number of
their senses varies significantly: house and home have 21 and 22 LSVs respectively, while
the others have no more than 2-4 each [1; 2]. The contents of house and home completely
cover the content of their synonyms. So, both polysemants are the names of the HOUSE /
HOME concept.
The analysis of the HOUSE / HOME concept is carried out in three stages.
The first stage: the list of LSV for house and home is determined according to
dictionaries. The ability of one token to denote various objects and phenomena of reality,
which are associatively interrelated and form a complex semantic unity is understood as

the lexical polysemy. New senses that result from the metaphor, metonymy, expansion and
narrowing of concepts, for house are fixed by dictionaries in the X-XX centuries, for home
– in the XIX-XX centuries (OED). After defining the LSVs of house and home, conceptual
models of polysemy are constructed. They are networks reproduced by the various
combinations of quantitatively limited generalized proposals (schemes), which are part of
the basic frames [3]. Unlike frames as models of typical situations [3], basic frames are
operational. The propositions thematically grouped within them serve as a tool to build
frame networks of specific subject domains. Each LSV represented in the polysemy
networks of house and home, is analyzed for the frequency of its speech implementation.
The next step in the analysis is to define the domains, to which these LSVs belong. A
domain as a wider field of information contains subdomains as its components.
At the second stage, the object of analysis becomes only the conceptual domain
within the conceptual networks of the LSVs directly related to the HOUSE / HOME
concept. This domain – the HUMAN’S LOCATION – represent the polysemy networks of
the both analyzed tokens – home and house, and is represented by the common and
differential LSVs of these tokens. Together, they construct the integrated concept HOUSE
/ HOME, which is a "conceptual duplex" for the native speakers (eg: O.S. Akhmanova
defines a doublet as two terms that denote the same concept). Differential LSVs of house
and home have different frequency of speech implementation; the analysis of this
frequency allows you to make an impression about the main LSVs of the given tokens.
House and home are combined with other words, and this makes it possible to detail the
information available in each of the LSVs. This information is modeled by using
conceptual networks built up by combinations of basic frame proposals.
At the third and final stage of the analysis, we reproduce an integrative conceptual
model that combines the LSVs of home and house, which are profiled within the domain
HUMAN’S LOCATION. This model structures the HOUSE / HOME concept as a
conceptual duplex.

The analysis of the senses of home allowed to distinguish 22 LSVs, which were later
summated into 13 basic LSVs connected by family ties. Between these LSVs there are
connections modeled by the proposals of the basic frames. They are partitative, locative,
classification schemes, etc. The onomaseological models are formed on the basis of these
schemes.
The combination of these propositional schemes allows constructing a polysemy
network of LSVs which are profiled within three domains: (1) HUMAN’S LOCATION;
(2) LOCATION OF PLANT / ANIMAL; (3) LOCATION OF OBJECT. The most
frequent LSVs of home are "family life", "dwelling", "building where a person lives (with
his family)", "family".
At the third and final stage of the analysis, we reproduce an integrative conceptual
model that combines the LSVs of home and house, which are profiled within the domain
HUMAN’S LOCATION. This model structures the HOUSE / HOME concept as a
conceptual duplex.
The integral area of the conceptual duplex HOUSE / HOME, which has a partial
intersection of the concepts HOUSE and HOME, is formed by the common LSVs of house
and home: "building where a person lives (with his family)", "dwelling place", "family
life","family".
Two differential areas of the conceptual duplex of HOUSE / HOME are formed by
the following LSVs: for the HOME concept – "people – residents of the dwelling", "the
place where the house is located", "the place where the parent's home is", "the organization
that cares about people who need help: types of organizations"; for HOUSE – "dynasty /
old tribe", "university dormitory", "group of students living in a university dormitory",
"commercial organization: types of organizations", "staff / management of the
organization", "house of the legislative body", "quorum of the legislative body",
"entertaining institution", "audience in the theater".
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МЕТОДИ ТРАКТУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ТЕРМІНУ БЕЗ ЕКВІВАЛЕНТУ
Дем’янчук Ю.І. (Львів)
Складними для розуміння вважаються такі терміни ООН: “attorney” – атторній;
“barrister” – барристер; “coroner” – коронер; “felon” – фелон; “felony” – фелонія;
“misdemeanor” – місдимінор; “sheriff” – шериф.
У тому випадку, коли в мові немає еквіваленту іншомовного терміну, то, за
твердженням дослідника Доброва Б. В., можливі чотири варіанти їх трактування [1].
Перший – це матеріальне запозичення іншомовного терміна, із дотриманням певних
правил його транскрибування або транслітерації і коротке його тлумачення.
Наприклад, такий метод можна застосувати до таких термінів ООН: “coroner”
– коронер (слідчий, спеціальної функцією якого є розслідування випадків
насильницької або раптової смерті); “felony” – фелонія (категорія тяжких злочинів,
які за ступенем небезпеки знаходяться між зрадою і мисдемінором); “misdemeanor” –
мисдемінор

(категорія

найменш

небезпечних

злочинів,

що

межують

з

адміністративними правопорушеннями); “solicitor” – соліситор (представник одного

з

двох

видів

юристів-практиків,

який

збирає

матеріали,

необхідні

для

представництва в суді і вирішує справи у досудовому порядку).
Другий прийом – семантичне калькування іншомовної терміна, що можливо в
тому випадку, якщо він з’явився в результаті автоматичного семантичного
перенесення. Наприклад, ідіома “Grandfather Clause” – дідусева обмовка.
Третій метод – словесний переклад, де необхідно враховувати тенденції
термінотворення в різних мовах. Наприклад, можливість передачі деяких
англійських

термінів-словосполучень

українськими

складними

термінами.

Наприклад, “Department of Justice” – Міністерство юстиції (в США).
Четвертий принцип – переклад іншомовного терміна за допомогою описового
обороту. Правові акти, які належать до юридичної практики вимагають під час
перекладу максимально точного вибору слова.
Останній метод також актуальний для текстів ООН, де можлива варіативність
та інтерпретація термінів. Так, наприклад, термінологічне словосполучення “business
corporation” може перекладатися не тільки як «підприємницька корпорація», а й як
«акціонерне товариство». Термін “life office” має дві відповідності: 1) контора зі
страхування життя; 2) довічна посада. При тлумаченні багатозначних термінів
необхідно орієнтуватися на широкий контекст або розраховувати на обізнаність
перекладача у певній сфері.
Зокрема, проблему полісемії і поліеквівалентності в документах ООН, можна
побачити на прикладі слова «повертати» в значенні «віддавати», що має такі
відповідності при перекладі: “to give back, to return”, «обов'язок»; “to redeem, to
refund, to reimburse”,«повертати гроші; “to pay back, to repay”, «власність», “to restore
property”, «довіру, свободу», “to regain confidence (freedom)”, «справа з вищого на
нижчий суд», “to relegate (remand) a case to a lower court”, «справа до колишнього
юридичного положення», “to revert a case”, «справу на дорослідування (на повторний
розгляд)», “to remit (recommit) a case for further inquiry”. Подібну семантичну

залежність від контексту демонструє термін «санкція», який перекладається у
значенні «схвалення, дозвіл», і має відповідність “approval, assent, authorization,
sanction”, а в значенні «штраф» може бути розтрактований еквівалентами: “penalty,
penal measure, sanction”.
Також терміни ООН, які синонімічні в одній галузі права, іноді розходяться за
значенням в інший. Наприклад, реєстрація та взяття на облік – “registration at the
place of residence and registration at the place of stay”.
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КЛАСИКИ ПРО ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ
Дмитренко Ю.О. (Франція)
У працях Ю. Крістєвої, Р. Барта, М. Ріффатера, Х. Блума, І. Арнольд,
О. Жолковського та інших науковців інтертекстуальність розглядається як
найвиразніший прийом і невід’ємна частина постмодерністського дискурсу.
Традиційно вважається, що джерелами інтертекстуального підходу є теорія анаграм
Ф. де Соссюра, вчення про пародію Ю. Тинянова та діалогічний погляд на
літературу М. Бахтіна, який підкреслював, що це зустріч двох текстів – готового і
створюваного регенеруючого тексту, відповідно, зустріч двох суб’єктів, двох
авторів. Проте дослідники-лінгвісти наголошують на тому, що поштовхом до нового
бачення

культурного

процесу

було

психологічне

мовознавство

О. Потебні з його розумінням мови як діяльності. Жерар Женет визначає

інтертекстуальність через відношення співприсутності, яке існує між двома або
кількома текстами. Інтертекстуальність частіше всього являє собою присутність
одного тексту в іншому. В більш буквальній формі це – традиційна практика
цитування, у менш канонічній – це плагіат, тобто нехай і неявний, але дослівне
запозичення.
Емблематичною формою інтертекстуальності можна вважати цитату, так як
вона дозволяє безпосередньо спостерігати, яким чином один текст включається до
іншого. Матеріальним проявом різнорідності тексту є типографські прийоми:
відбивка цитати, використання курсиву або лапок і таке інше. Не випадково
Монтень називає свій текст «безладним набором усілякої всячини», а текст, який
повен цитат, часто уподібнюють мозаїці. Цитата, таким чином, виступає в якості
емблематичної фігури інтертекстуальності саме тому, що вона є характерною для
текстів, які відрізняються суперечливістю, фрагментарністю. Цитату можна
розглядати як мінімальну форму інтертексту; у зв’язку з цим Антуан Компаньйон
говорить про «нульову ступінь інтертекстуальності». Адже, включаючись до тексту
у всій своїй простоті та очевидності, цитата одразу кидається нам в очі і не потребує
від читача особливої проникливості та ерудиції. У порівнянні з цитатою, алюзія
позбавлена буквальності та експліцитності, тому уявляється чимось більш
делікатним та тонким. На думку Шарля Нодьє, «цитата у власному сенсі слова
свідчить про поверхневу та пересічну ерудованість; удала алюзія іноді несе на собі
друк генія». Справа в тому, що алюзія іншим чином впливає на пам'ять та інтелект
читача, не порушуючи при цьому безперервність тексту. Нодьє продовжує: алюзія –
«хитрий спосіб співвіднесення широко відомої думки з власною промовою, тому
вона відрізняється від цитати тим, що не потребує в опорі на ім’я автора, яке і так
усім відомо, та особливо тому, що запозичене доречне висловлення не так відсилає
до авторитету, як це робить, власно говорячи цитата, яка є зверненням до пам’яті
читача, щоб змусити його переносити в іншу послідовність речей, але аналогічний

тому, про кого є мова». Однак варто зауважити таке: якщо, як пише Фонтаньє, суть
алюзії полягає в тому, щоб «надати можливість уловити наявність зв’язку між
однією річчю, про яку говориться, з іншою річчю, про яку нічого не говорять, але
уявлення про неї виникає завдяки цьому зв’язку», цією іншою «річчю» не завжди
опиняється корпус літературних текстів. Алюзія відходить далеко за рамки
інтертекстуальності.
Як різновид інтертекстуальності стилізація почала вживатися у Франції в кінці
ХVIII ст. як мода на наслідування великим майстрам поширитися у живописі. При
стилізації вихідний текст не піддається спотворенню, лише його стиль імітується,
тому

при

такому

спотворенні

вибір

предмету

не

грає

ролі.

М. Пруст узяв за основу газетне повідомлення про справу Лемуана, інженера, який
підроблював алмази, створив дев’ять стилізацій, наслідує дев’ять різних авторів. На
відміну від пародії, імітація стилю не передбачає буквального відтворення тексту;
цим пояснюється, чому Пруст у листі Роберу Дрейфусу висловив співчуття з
приводу того, що в своїх стилізаціях він допустив «дві фази, які трохи схожі на ті,
які звідкись списані». За думкою Пруста, стилізація має особливу перевагу, тому що
допомагає очищенню душі: усвідомлено наслідуючи стиль того чи іншого автора, ми
позбавляємось від викликаних його стилем нав’язливих станів, які можуть знову
виникнути в акті письма мимо нашої волі. Таким чином, стилізація допомагає
дотримуватись гігієни: повне занурення в неповторну мелодику автора, оволодіння
нею через наслідування взагалі необхідні, щоб «знову знайти оригінальність і не
займатися усе життя неусвідомленою стилізацією».
Найцікавішими є прояви саме постмодерної інтертекстуальності, як традиційні
для минулих віків, так і оригінальні. Це, зокрема, прийом «переписування» Х. Л.
Борхеса, коли художній текст створюється на основі вже існуючих текстів, як їхня
інтерпретація, їхнє нове прочитання. Знаковим і ключовим у цьому плані є
оповідання «П’єр Менар, автор «Дон Кіхота», де описується людина, що пише

заново твір Сервантеса. Подібні борхесівському прийоми дуже характерні для всієї
постмодерної літератури, їх також називають явищем «палімпсесту», літературою у
другому ступені».
Різні літературознавчі школи і навіть окремі дослідники трактують поняття
інтертекстуальності по-своєму. Важливо, що всі вони визнають наявність цього
поняття. Значення концепції інтертекстуальності виходить далеко за рамки суто
теоретичного осмислення сучасних культурних процесів. Як зазначає І. Ільїн, вона
відповіла на глибинний запит світової культури ХХ ст. з її явним чи неявним
потягом до духовної інтеграції, набувши надзвичайної популярності в світі
мистецтва. Інтертекстуальність, як ніяка інша категорія, справила вплив на саму
художню практику, на самосвідомість сучасного художника.
ФАКТОРИ СИСТЕМНО-ФУНКЦІЙНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ РОЗВИТКУ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(на матеріалі агентивно-професійної лексики)
Добровольська О.Я. (Ужгород)
Об’єкт дослідження – лексико-семантична система середньоанглійської мови,
зокрема її апелятивна і пропріальна агентивно-професійна лексика. Предмет
дослідження – теоретико-методологічна і методико-емпірична процедура системнофункційної реконструкції розвитку лексико-семантичної системи. Мета дослідження
– реконструювати розвиток лексико-семантичної групи агентивно-професійних назв
ХІ – ХV ст. на засадах методології системно-функційної історичної лексикології та
методичного алгоритму реконструкції розвитку лексико-семантичної системи
середньоанглійської мови. Фактичний матеріал становить лексико-семантична
група середньоанглійських апелятивних та пропріальних агентивно-професійних
назв – 2417 семем, у т.ч. 2015 антропонімних основ 7429 фонографічних варіантів
назв прізвищевого типу, зафіксованих у 10204 слововживаннях (розрізнення

номінативних одиниць на загальні / власні назви здійснено за їх класифікаційною та
ідентифікаційною

функціями

у

вузькому

та

широкому

контекстах

середньоанглійської писемності). Джерельною базою фактичного матеріалу є
історико-етимологічний словник The Oxford English Dictionary. 2nd ed. / edited by John
Simpson and Edmund Weiner. In 20 Vol. Oxford, 1989; історико-етимологічний словник
середньоанглійської мови Middle English Compendium. University of Michigan Digital
Library Production Service, 2001 – 2013. 15000 р.; історико-етимологічний
ономастичний словник Reaney P.H. A Dictionary of British surnames. London, 1966.
366 p. На принципах системно-функційної історичної лексикології розробляємо
методику і методи лінгвістичного пошуку в галузі історичної лексикології для
потреб системно-функційної реконструкції мовного розвитку, побудовані на новому,
інтегрованому до синхронно-діахронічного вивчення явищ мовної еволюції в ракурсі
її

чинників

системно-функційному

підході

в

реалізації

комплексного

детермінантного аналізу онтологічних і функційних характеристик лексикосемантичної групи та встановлення характеристик комплексів мовних змін її
підсистем (зокрема, етимологічних груп лексики в межах функційних різновидів) як
їх внутрішніх детермінант – складових внутрішньої детермінанти досліджуваної
лексико-семантичної групи – на підставі таких факторів: 1) роль функції
класифікації та ідентифікації в побутуванні агентивно-професійних назв у
середньоанглійський період шляхом визначення їх функційної диференціації та
узуальності; 2) лексико-семантичне групування усього корпусу лексико-семантичної
групи та специфіка його в межах функційних різновидів; 3) етимологічний склад
лексико-семантичної групи та основ гібридних похідних і диференціація функційних
різновидів за етимологічним складом; 4) лексико-семантичне групування запозичень
та основ гібридизмів у межах функційних різновидів для встановлення семантичних
сфер іншомовного впливу і специфіки їх узусу; 5) специфіка співвідношення
фонографічних варіантів назв прізвищевого типу і їх частотності як членів

антропонімних формул у межах функційних різновидів етимологічних груп та
лексико-семантичних

підгруп;

6)

специфіка

структурування

комплексних

словотворчих полів питомої та гібридної лексики в межах функційних різновидів; 7)
хронологічна стратифікація перших письмових фіксацій агентивно-професійних назв
за функційними різновидами для встановлення динаміки наповнення лексикосемантичної групи питомою, гібридною та запозиченою лексикою; 8) стратифікація
якісного складу лексико-семантичної групи в межах функційних різновидів; 9)
специфіка

впливів

різнорівневих

чинників

мовної

еволюції

на

розвиток

досліджуваної ЛСГ як складної системи етимологічних груп лексики в межах їх
функційних різновидів; 10) взаємна узгодженість і відповідність внутрішніх
детермінант функційних різновидів систем питомої, гібридної та запозиченої
складових ЛСГ та внутрішньої детермінанти ЛСГ тенденціям мовної еволюції та
загальним законам діалектики.
СПЕЦИФІЧНІСТЬ І УНІКАЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
КОДІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Домніч О.В. (Запоріжжя)
Вивчення проблематики національно-культурних кодів є досить актуальним в
сучасній парадигмі лінгвістичних студій (див. роботи Н.І. Андрейчук (2009, 2010),
О.О. Селіванової (2011), О.С. Снітко (2008), Я.Д. Ісаєвич (1997) та ін.). При
комплексному дослідженні культурних кодів нації (об'єктом дослідження слугує
концептуальна система сучасної полінаціональної англійської мови, що виявляє своє
існування і функціонування в національно-територіальних варіантах) необхідно
враховувати

специфічні

культурні

відмінності

й

унікальну

національну

характеристику кожного з її варіантів, а також феномен усвідомлення і сприйняття
лінгвокультурного простору репрезентантами полінаціональної англійської мови,
який

безпосередньо

знаходить

відображення

в

еволюції

й

модифікації

концептуальних й лексичних інновацій як процесі взаємодії індивідів з навколишнім
лінгвокультурним середовищем в різних лінгвоареалах світу (наприклад, в північноамериканському, австрало-новозеландському, азіатському і африканському).
На підставі дослідження фактичного матеріалу виділяємо наступні типи
національно-культурних кодів у системі сучасної полінаціональної англійської мови,
яка функціонує в різних лінгвокультурних ареалах світу: зооморфний, рослинний,
духовний, релігійно-артефактний, гастрономічний, антропний, архітектурний,
артефактно-предметний, предметно-костюмний, соматичний, просторовий і
кількісний. Відзначимо, що перші з них (зооморфний, рослинний, духовний, релігійноартефактний, гастрономічний і антропний) притаманні всім досліджуваним
національно-територіальним варіантам полінаціональної англійської мови (AmE,
CaE, NZE, AuE, KeE, SAfE, SgE, InЕ), що вказує на загальні закономірності мовних
процесів в її системі, в той час як прояви наступних національно-культурних кодів
(архітектурний, предметно-костюмний, соматичний, просторовий і кількісний)
спостерігаються в окремих національно-територіальних варіантах (CaE, SgE, KeE,
InЕ), що відображає специфічність і унікальність (пов'язану з ментальністю і
світосприйняттям) у лінгвальній й концептуальній репрезентації світу в свідомості
певних

національно-лінгво-культурних

австрало-новозеландському,

спільнот

азіатському

й

(в

північно-американському,

африканському

лінгвокультурних

ареалах). Національно-специфічні концепти і вербалізовані лексичні одиниці є
елементами національно-культурних кодів у системі сучасної полінаціональної
англійської

мови.

Наведемо

приклади

національно-культурних

концептів,

вербалізованих у лексиці, і функціонуючих у дискурсивних практиках представників
полінаціональної англійської мови: chakra (Ind) [<Sanskrit] (“Kumar has also applied
for a new symbol, the chakra or the wheel, that was Janata Dal’s symbol under VP
Singh”) [1, c. 14]; umlungu (SAfE) [<Xhosa and Zulu] (“He also insisted the word
‘umlungu’ meant “dirt from the sea” and asked how it was okay for blacks to call whites

that while the K-word was frowned upon”) [2, с. 7]; ugali (KeE) [<Kiwahili] (“Does every
simple ugali and sukumawiki meal prepared for his missus have to be documented and
posted on Instagram, Facebook and Snapchat?”) [3, с. 38].
Формування

національно-культурного коду та інтеграція

національно-

специфічних концептів в концептуальну систему полінаціонального мовного
феномену обумовлені динамічними процесами еволюції, взаємодії та адаптації
англійської мови до індигенного природного і соціального оточення, що відповідно
відбивається в лексико-семантичній і когнітивній системах, також у дискурсі носіїв
полінаціональної англійської мови, яка функціонує в різних лінгвоареалах світу.
Процеси адаптації полінаціональної лінгвосистеми також розкривають сприйняття
зовнішнього світу в його природньому і соціальному оточенні репрезентантами
англійської мови в певних лінгвокультурних ареалах.
Джерела ілюстративного матеріалу
1. The Telegraph Calcutta Sunday. 2016. February 14. 42 p. 2. City Press. 2016. January
10. 24 р. 3. Weekend Star. 2015. August 8/9. 51 р.
О МЕТОДАХ ВЫЯВЛЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ РЕПЛИКАНТОВ
(«ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ»)
Донец П.Н. (Харьков)
Одно из самых важных мест в проблематике интенсивно развивающейся в
последнее время лингвокультурологии занимают т.н. «прецедентные феномены»
(ПФ).
В более или менее целостном виде концепция ПФ впервые была
сформулирована в рамках лингвокультурологической школы МГУ (см., например,
[1]). Позднее эта категория использовалась в своих исследованиях и многими
другими учеными (Г.Г. Слышкин, Л.И. Гришаева, Ю.Е. Прохоров, Е.А. Нахимова и
др.).

Несмотря на общеупотребительность, и сам термин, и объем его понятия
вызывают некоторые вопросы.
Во-первых, обращает на себя внимание разнородность охватываемых им
явлений – к ПФ причисляют, в частности, ситуации, тексты, имена и высказывания
(причем как вербального, так и невербального характера, ср. [2, с. 47–49]), в связи с
чем, очевидно, и был выбран такой максимально обобщенный термин, как
«феномен».
В свою очередь, категория «прецедента» автоматически привлекает внимание
к моменту возникновения соответствующего «феномена», а не к особенностям его
повторного использования.
С целью устранения этих недостатков нами была предложена модель т.н.
репликации [3]. В ее рамках прецедентность рассматривается как первый этап более
сложного процесса: прецедентность → возникновение «мема» → прототипичность
для класса определенных феноменов → появление копии феномена в новом
состоянии действительности → повторное использование соответствующего имени
(имен).
ПФ подразделяются на Ситуации, Действия и События. В качестве
субкомпонентов в Действия (которые могут быть как вербальными, так и
невербальными) входят, среди прочего, Агенсы и Пациенсы, а в События –
Партиципанты,

обладающие

теми

или

иными

человеческими

свойствами

(«прецедентные имена»).
ПФ могут возникать как в реальной, так и в фиктивной действительности
(прецедентных текстах).
Собственно ПФ можно назвать репликантами, а их повторную актуализацию в
дискурсе – репликатами.

В

коммуникации

репликанты

играют

роль

параллельного

основному

номинативного кода. Задачи определения и систематизации его основного фонда
остаются актуальными для всех лингвокультур, включая немецкую.
Как и все другие языковые явления, репликация поддается изучению с
семасиологической и ономасиологической точек зрения.
Одним из семасиологических методов может считаться метод свободной
обсервации дискурса – суть его состоит в наблюдении за функционированием
репликатов в СМИ, произведениях искусства и т.д. с их последующей регистрацией.
Поиск репликатов в дискурсе возможно производить и целенаправленно: для
этого необходимо составить список потенциальных репликантов из того или иного
прецедентного текста и произвести поиск по ключевому слову в больших массивах
информации – например, в архивах журналов и газет.
Данный метод не всегда работает в отношении неоднословных репликантов,
для

их

верификации

в

некоторых

случаях

целесообразно

использовать

ассоциативный эксперимент тест на заполнение пробелов – к примеру, «Spieglein,
Spieglein an der Wand…»
Еще одним семасиологическим методом верификации репликантов является
эксперимент интерпретация репликатов – суть его состоит в предъявлении
информантам фрагмента текста, содержащего репликаты, с просьбой истолковать их
смысл.
Ономасиологическим является метод психолингвистического или, точнее
говоря, психолингвокультурного ассоциативного эксперимента, когда исследователь
создает опросник типа «С какими историческими/литературными персонажами Вы
ассоциируете те или иные человеческие свойства, ситуации и т.д. («высокий рост»,
«разбитые надежды», «показать лицо»)?»
Систематизироваться репликанты могут как конвенциональным образом, так и
идеографически – по типу словарей Дорнзайфа и Роже.
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EINE HANDLUNGSORIENTIERTE UNTERSUCHUNG DES
TRANSLATIERENS
Durlanik M.L. (Hamburg und Bremen)
Translatieren ist als Oberbegriff für Dolmetschen (diskursiv) und Übersetzen
(textuell) eine Tätigkeit, die zwischen den durch sprachliche Differenz getrennte
Gesellschaften vermittelt. Es ist dabei davon auszugehen, dass mit der sprachlichen
Vermittlung auch eine kulturelle geleistet wird (vgl. Durlanik 2011).
Translatieren ist -abgesehen von der Sonderform der maschinellen Übersetzungeine menschliche sprachliche Handlung, die in ihrer Komplexität zunächst in zwei Arten
geteilt wird: Dolmetschen und Übersetzen (vgl. Holz-Mänttäri 1985, 465; Wills 1995, 104
u. a.), wobei Dolmetschen als eine diskursive Handlung hauptsächlich in zwei Techniken,
nämlich

simultan und konsekutiv, angewandt wird. Diese Begriffe haben sich in

Deutschland auch in ihren Sonderformen (Flüsterdolmetschen, Vom Blatt Dolmetschen,
Kommunales Dolmetschen (aus dem Eng. “Community interpreting”), Diplom-Übersetzer
etc.) weitgehend etabliert (vgl. Durlanik 2011).
Der Bereich des Übersetzens wird mit Blick auf den gesamten Translationsbereich
weitgehend von Vertretern der angewandten Linguistik und der Fremdsprachendidaktik
(Wilss, Reiß, Vermeer, Stolze, Snell-Hornby, Nord, Hönig, Kußmaul, Bausch, König,

Krings u.a.); hingegen der Bereich des Dolmetschens weitgehend von (früheren)
Dolmetschern (Seleskovitch, Moser-Mercer, Pöchhacker, Matyssek, Herbert, Rozan u.a.)
untersucht bzw. beschrieben.
Die Forschung des Übersetzens wird weitgehend mit nicht-authentischen Beispielen
befasst, daher sind die in vielen sogenannten Übersetzungstheorien Phänomene nicht
verifizierbar, da sie nicht empirisch ermittelt worden sind. Die Grundlage der Forschung
war bis zur sogenanten “kognitiven Wende” der übersetzte “Text”. Nach Wilss (1988, 35)
war das Übersetzen der Oberbegriff für alle translatierende Handlungen, nach Reiß und
Vermeer (1984, 100) war Translation eine “Sondersorte interaktionalen Handelns, nach
Nord (1989, 96) “eine kommunikative Handlung, an der verschiedene Partner beteiligt
seien. Einer von diesen Aktanten sei der Translator.
Bei aller Orientierung auf Translation als ein Handeln, sind die Analysen der alten
Theoretiker bzw. Hochschullehrer, bis zu der Untersuchung Durlanik 2001 ohne
empirische Analysen von authentischen Daten. Hierzu bildet lediglich die Arbeit von
Krings 1986 eine Ausnahme, denn er sammelt als erster Forscher die Protokolle von
Lehramtsstudenten, die während ihrer Übersetzungsaufgaben zusätzlich über ihre
Übersetzungsstrategien und Übersetzungsprobleme (quasi über ihre Planungsprozesse vor
bzw. während ihrer Übersetzungshandlungen) schreiben. In der Analyse wird hier
allerdings auch nicht von einem komplexen Handlungsansatz (s. Rehbein 1977) und von
mentalen Planungsprozessen des jeweiligen Translators samt ihrer Notizentechnik
ausgegangen, sondern von der Hauptkategorie der Analyse “Übersetzungsproblem”, so
dass dieses ausführliche Untersuchungsdesign auch als eine Bewertung der einzelnen
Übersetzungsleistungen (richtig vs. falsch) und damit die Fortsetzung der alten Schule
bleibt, in der man mit den Begrifflichkeiten wie der Übersetzbarkeit, Übersetzungsäquivalenzen etc. die Komplexität dieses sprachlichen Handelns nicht genau erklären kann.
Funktionalpragmatische Untersuchungen füllen diese Lücke (s.

Bührig und Rehbein

1996). Die erste große empirische Untersuchung Durlanik 2011 erlaubt uns interessante

Einblicke in die Planungsprozesse der Translator und entdeckt einige ganz spezifische
Strategien bzw. sprachliche Handlungen wie Auslassen, Hinzufügen, Reproduzieren,
Komplettieren, Kompensieren, Verdeutlichen, Rekapitulieren etc. (vgl. Durlanik 2001,
210). Das eigentliche Ziel des Translatierens ist “Reproduzieren” in einer Sprache B, des
in einer Sprache A Verbalisierten, wobei immer auch viele andere “nicht erwünschte”
sprachliche

Handlungen

vorkommen,

aufgrund

situativer,

konstellativer

und

psycholinguistischer Gründe, die nun zu erforschen sind.
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LANGUAGE CHOICE AND US-THEM OPPOSITION
Zvyeryeva O. G. (Kharkiv)
In peaceful multilingual communities, the choice of a language is determined by
multiple factors, including the language proficiency of particular interlocutors, the
associations of topics with the language, or similar associations between particular social
settings and the language most often used in them. Besides, speakers may have individual
aspirations and identities that may underpin their language choice at any given moment, or
codeswitch back and forth between languages. Even when one of the languages has a
higher status, relationships between speaker groups associated with the languages may be
friendly, especially if the higher status language acts as lingua franca and this role is more
or less accepted by everyone as the communicative norm [1].
However, inequality in status can easily lead to, or reflect, conflict, and in times of
turmoil, language choice is often a lot less neutral. Then, it is often seen as a part of a

dichotomous ‘Us vs. Them’ opposition, and the choice of a particular language is
prompted more by language attitudes, dealing with the speakers' feelings towards “their
own language or the language of others" [2, p. 215], and by the speaker’s assessment of the
socio-political implications of using Language A or Language B. Similarly, someone’s
language choice will easily be interpreted as an index of the speaker’s attitudes and
identity.In such situations, people may use language to assert their identity, or they may be
ascribed an identity they never intended to convey.
Interactional sociolinguistics, linguistic anthropology and related disciplines have
produced many accounts of such multilingual settings in which the manner in which one
speaks, at the most abstract level of which language one chooses in conversation as well as
at more concrete junctures in the course of multilingual conversations, conveys, or is taken
to convey, a speaker’s stance on the socio-political issues that dominate the community’s
or country’s public debate. General communication patterns tell us about the community’s
norms regarding language choice, about which language is deemed appropriate when and
whether mixing them is judged acceptable or not. When studied in institutional settings,
the language choice patterns may or may not be in agreement with official language policy,
if there is any.
In modern mediatized societies, such issues obviously also get the matized in media
discourse. Language attitudes, disseminated through public discourse, above all by mass
media and public figures, are fed by generalizing remarks about social groups on the basis
of their language choices. They serve to create and maintain stereotypes about these social
groups, potentially contributing to the at best unproductive, and at worst damaging, Us vs.
Them opposition.
Nevertheless, mixed communities, above all, borderland regions, due the centurieslong processes of cultural mixing that lead to creation of mixed languages and in-between
identities, are transformed into contact zones, or socio-cultural spaces where “cultures
meet, clash and grapple with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations

of power, such as colonialism” [3, p.34]. In such zones hybrid identities are created which
often have both internal identification conflicts and external confrontation with the national
policy.
Such hybridization becomes the basis for border communities to mitigate the Us vs.
Them opposition by creating a common language – and cultural – space, often resilient to
the official discourses fed to them.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ У
СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ ЯК ЛІНГВА ФРАНКА
Котов М.В. (Харків)
Англійська мова утвердилася як мова міжнародного спілкування, глобальна
мова, лінгва франка сучасності [3]. Під поняттям англійської як лінгва франка (АЛФ)
розуміємо англійську як засіб комунікації людей із різними рідними або «першими»
мовами [6]; єдину, спільну мову комунікації представників різних лінгвокультур [4, с.
928; 5, с. 200].
У той самий час, процес взаємодії між людьми припускає здійснення певного
впливу, у тому числі й маніпулятивного [2]. Маніпулятивний вплив характеризується
прихованими намірами одного із комунікантів досягти власних, неочевидних
співрозмовникові цілей. Зближуючись із комунікативним партнером, продуцент
намагається

непрямими

засобами

привести

співрозмовника

до

заздалегідь

запланованого висновку. При цьому комунікант послуговується як вербальними, так і
невербальним комунікативними компонентами.
У

ситуації

спілкування

англійською

як

лінгва

франка

реалізація

маніпулятивного впливу відбувається через ухиляння від прямої відповіді. Необхідно
відзначити роль невербальних комунікативних компонентів при ухилянні від
відповіді із метою маніпуляції як імпліцитного впливу [1]: здебільшого для цього
використовуються кінесичні НВК, що вербалізуються дієсловами та дієслівними
конструкціями із семою невизначеності: to shrug, to shake head, що модифікуються
прислівниками чи іменниковими конструкціями (hesitatingly, with hesitation / doubt /
uncertainty, indecisively etc.). У якості індикатора непевності виступає й посмішка, що
характеризується як nervous, anxious, tense, jumpy тощо. Також реалізація
маніпуляцій

стає

можливою

через

переконання

у

своїх

можливостях

із

використанням модальних дієслів й питань, відповідь на які заздалегідь
представляється відомою адресантові. Нарешті, маніпуляція реалізується через ряд
обіцянок, при цьому відмічаємо активне використання майбутнього часу.
Також, для реалізації маніпулятивного впливу притаманні конструкції, які
характеризуються маніфестацією впевненості (to be sure, to have no doubt assure of,
positive about, certain about) як у питальних, так і у стверджувальних за метою
висловлення реченнях.
У випадку оказіональності комунікативних контактів із використанням
англійської як лінгва франка маніпуляція має спонтанний характер, що виражається у
невпевненості, багатослівності, повторах окремих лексем, звертань, за для того, щоб
продумати наступний крок.
Перспективи вбачаємо у подальшому вивченні особливостей реалізації
маніпулятивного впливу при спілкуванні англійською як лінгва франка у залежності
від приналежності до зон дискурсивного оточення та гендерних особливостей
комунікантів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВЖИВАННІ ФОРМ КОН’ЮНКТИВУ
Кривенко В.П. (Харків)
Останнім часом у сучасній німецькій мові спостерігається тенденція до
заміщення форм кон’юнктиву формами кондиціоналісу. Замість wenn ich ihn träfe,
böte ich ihm meinen Brief an часто вживається wenn ich ihn treffen würde, würde ich ihm
meinen Brief anbieten. У розмовній мові найбільш вживаними є форми кон’юнктиву
дієслів sein, haben, werden, які головним чином вживаються як допоміжні дієслова.
У вживанні кон’юнктиву у непрямій мові спостерігається тенденція до
вживання або форм індикативу, або заміщення форм кон’юнктиву I, які є
пріоритетними у передачі непрямої мови, формами кон’юнктиву II. Традиційне
вживання форм кон’юнктиву I переважає у письмовій мові та на його вживання у
літературній мові впливають багато факторів:
1) вплив розмовної мови;
2) різноманітні стилістичні тенденції;
3) структурно-семантичні

вимоги

(безсполучникові

речення

унеможливлюють заміщення форм кон’юнктиву формами індикативу).

іноді

Чинниками, що зумовлюють вживання та заміщення кон’юнктиву індикативом
є:
1) співпадіння деяких форм індикативу та кон’юнктиву;
2) можливість вираження наступних значень кон’юнктиву через модальні
дієслова у певних випадках у формі індикативу;
а) вираження побажання, яке можливо реалізувати, та можливості:
Es soll einen strengen Winter geben.
b) вираження побажання, що переходить у спонукання, пропозицію:
Er soll einmal bei mir vorbeikommen.
c) вираження побажання концесивного характеру:
Du musst die Prüfung versuchen, mag sie leicht oder schwer sein.
У сучасній лінгвістичній літературі ми знаходимо наступні спостереження
стосовно вживання кон’юнктиву у сучасній німецькій мові:
1. форми кон’юнктиву I не властиві повсякденному мовленню. Здебільшого
вони вживаються у поетичній та прозовій літературній мові для досягнення
піднесеного звучання;
2. в науковому стилі кон’юнктив може вживатися при передачі непрямої мови
та у стійких словосполученнях типу es sei bemerkt, man vergleiche, es sei angenommen
тощо;
3. відносно передачі непрямої мови існують синонімічні відносини між
формами кон’юнктиву I, кон’юнктиву II та індикативу. Форми кон’юнктиву I
домінують у текстах офіційного характеру, а також у безсполучникових реченнях
при передачі непрямої мови. У журналістських текстах чергується вживання форм
кон’юнктиву та індикативу у непрямій мові;
4. спостерігається загальна тенденція до транспозиції індикативу у сферу
вживання кон’юнктиву у повсякденній усній комунікації. Однак слід виділити
причини та умови, за яких вживається кон’юнктив:



ввічливість: „Würden Sie mir bitte den Teller reichen?“



припущення: Wie wäre es mit einer Tasse Tee?



скромність: Das wäre meine Meinung.



нерішучість: Es gäbe noch eine Adresse.



недовіра: Das wäre eine Einleitung. Was nun?

Таким чином кон’юнктив майже не вживається в усній комунікації, де його
головною конкуруючою формою є індикатив, але зустрічається у науковому та
публіцистичному стилі та є одним з альтернативних засобів передачі непрямої мови.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УМОВИ ВХОДУ І ВИХОДУ З МЕТОЮ ПЕРЛОКУТИВНОЇ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
Криворучко С.І. (Харків)
Новікова О.М. (Харків)
У широкому розумінні мовленнєвий вплив є будь-яке спілкування за
допомогою мови, узяте в аспекті його цілеспрямованості, цільової обумовленості.
Тому, досліджуючи механізми його ефективної реалізації, вчені природно
звертаються до вивчення базових правил, що лежать в основі функціонування
успішної комунікації. До таких правил можна віднести умови успішності
мовленнєвих актів (далі – МА) [1], дотримання яких забезпечує взаємне розуміння
комунікантами іллокуцій, що ними продукуються. Незважаючи на достатню
вивченість цих умов, мало розкритим, однак, залишається їхній перлокутивний
потенціал – здатність регулювати інтенсивність мовленнєвого впливу. Мета доповіді
– показати перлокутивні можливості умови входу і виходу, а саме розглянути
мовленнєві засоби і ситуації її вербалізації задля інтенсифікації мовленнєвого
впливу в німецькомовному діалогічного дискурсі.
У прагмалінгвістиці термінами «вхід» і «вихід» позначають великий клас
умов,

які

забезпечують

можливість

будь-якого

серйозного

мовленнєвого

спілкування. «Вихід» покриває умови для зрозумілого говоріння, «вхід» – умови для
розуміння. Сукупно вони передбачають те, що і мовець, і слухач володіють
відповідною мовою; те, що вони обидва діють свідомо; те, що мовець діє не під
загрозою і без примусу; те, що у них немає фізичних перешкод для спілкування,
таких як глухота, афазія чи ларингіт; те, що вони не виконують роль у виставі і не
жартують. Аналіз корпусу показав, що у ситуаціях (потенційної) перлокутивної
невдачі – небажання адресата вірити в істинність стану справ, що йому
повідомляється, здійснювати дії, що від нього очікуються, або мати почуття, що
йому предикуються, – комуніканти часто вдаються до вербалізації умови входу і
виходу, щоб інтенсифікувати мовленнєвий вплив на партнера задля досягнення своїх
перлокутивних цілей.
Висловлення, що експлікують умови входу і виходу, реалізують МА
метакомунікативний

контактив,

який

сприяє

вдалій

реалізації

МА

інших

іллокутивних типів, виконуючи функцію перлокутивних інтенсифікаторів. У рамках
стратегії перлокутивної інтенсифікації вони реалізують дві тактики –демонстрації
серйозності намірів і переконання в адекватності.
Перша тактика має на меті підкреслити серйозність комунікативних намірів
мовця. Її реалізація релевантна в ситуаціях, коли інформація, що повідомляється
мовцем, всупереч його волі сприймається партнером недостатньо серйозно або як
жарт. У цьому випадку мовець вербалізує серйозність своїх цілей, вживаючи такі
висловлення, як Ich meine das ernst, Das ist mein Ernst, Es ist mir ernst damit; або
намагається уникнути їхньої можливої інтерпретації адресатом як жарту за рахунок
вербальних ‘сигналів серйозності’: Das ist kein Witz, Ich scherze nicht, Scherze beiseite
тощо. Демонстрація серйозності своїх намірів має першочергове значення при
реалізації комунікативних інтенцій, оскільки недотримання умови серйозності
нівелює усі інші умови успішності, що конститують іллокутивні типи МА, і не
дозволяє говорити про здійснення будь-яких інших МА окрім жарту.

Тактика переконання в адекватності відображає прагнення мовця підкреслити
адекватність свого стану, здатність усвідомлювати наслідки мовленнєвих дій, що
ним здійснюються у спілкуванні. Вона реалізується у ситуаціях, коли мовець воліє
попередити виникнення враження у співрозмовника щодо його неспроможності
вести успішну комунікацію з причин перебування у нетверезому стані, під дією
наркотиків, затьмарення свідомості тощо і внаслідок цього неможливості адекватно
сприймати актуальну дійсність. Типовими мовленнєвими засобами реалізації цієї
тактики є такі висловлення: Ich bin nicht betrunken, Ich bin nicht verrückt, Ich bin kein
Idiot, Ich verstehe / bin mir bewusst, was ich sage тощо.
Обидві

тактики

реалізуються

реченнями

розповідної

структури

і

є

релевантними для регуляції мовленнєвого впливу МА всіх іллокутивних типів за
винятком декларативів, які через їхній інституційний характер, як правило, не
передбачають перлокутивної модифікації.
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ГРАМАТИЧНІ ТА ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У
СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Крупкіна Т.В. (Харків)
Доповідь присвячено граматичним та лексичним засобам застереження в
сучасному німецькомовному діалогічному дискурсі.
Застереження розглядається як гібридний МА, для якого є характерним
сполучення двох іллокуцій – асертивної (повідомлення) і директивної (поради). Має
місце обов’язкова сумісна реалізація обох іллокуцій, які можуть бути виражені як
експліцитно, так і імпліцитно. Асертивна складова – це інформація, яка зрозуміла з
контексту ситуації, або стає зрозумілою зі слів мовця, а директивна складова

ґрунтується на перлокутивній цілі мовця змусити адресата виконати певну дію,
невиконання якої може призвести до несприятливих для адресата наслідків [1].
Для визначення граматичних та лексичних одиниць, що є характерними для
мовленнєвого акту (далі МА) застереження, було обрано приклади з художніх творів
та фільмів ХХІ ст. Подані нижче групи розташовано за частотністю в порядку
зменшення.
1 група – використання наказового способу дії (Imperativ) у директивній
складовій та сполучника sonst у асертивній складовій, щоб зазначити ті наслідки, які
можуть мати місце при не виконанні/ не виконанні тієї дії, про яку йдеться у
директивній складовій.
2 група – використання сполучника wenn, що вводить умовне речення, в якому
використовується форма теперішнього часу (Präsens)
3 група – використання сполучника wenn, що вводить умовне речення, в якому
використовується або умовний спосіб дії (Konjunktiv).
4 група – спонукальне речення, що вказує на ту дію, яку повинен виконати
адресат, щоб не наступили негативні для нього наслідки, які мовець не вказує, але
які є обом відомими або імплікатуються з контексту.
5 група – спонукальне речення з запереченням nicht або займенником kein, що
вказує на ту дію, яку адресату, на думку мовця, не варто виконувати, щоб не
наступили негативні для адресата наслідки, які мовець не вказує, але які є обом
відомими або імплікатуються з контексту.
6 група – розповідне речення, яке дає описання ситуації, що склалася або може
скластися. Адресат сам робить висновки, що робити, щоб запобігти негативним
наслідкам цієї ситуації.
Визначені групи дають змогу систематизувати корпус прикладів за лексикограматичними ознаками та здобути уяву про структуру МА застереження.
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СТИЛІЗАЦІЯ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ У СТРУКТУРІ
КОМІЧНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЕЙВА БАРРІ
Кузнєцова О.В. (Харків)
Комічні художні тексти в ідіодискурсі Дейва Баррі завдяки присутнім
інтертекстуальним зв’язкам одночасно функціонують і як «конденсатори культурної
пам’яті»

і як «генератори нових смислів», які породжуються у результаті

перекроювання цитат, діалогу з літературною традицією та нових комбінацій з
відомими раніше в історії культури елементів» [2, с. 62].
На думку Н. А. Фатєєвої, інтертекстуальність є способом створення нового
концептуально-авторського тексту за допомогою складної взаємодії автора з іншими
текстами [5, с. 12]. Ця взаємодія перетворюється на своєрідну мовну гру, «яка
проявляється в прямому і прихованому цитуванні, переробці тем і сюжетів, алюзії,
пародіюванні, наслідуванні, трансформації мовних одиниць на різних рівнях. Це
свого роду експеримент, спрямований на пошуки нових форм і способів передачі
авторського задуму [1, с. 162]. Авторський задум, утілений у тексті в повній мірі
передбачає активного читача, завданням якого є не тільки розпізнати а й
«розкодувати» інтертекст.
Інтертекстуальність у комічному ідіодискурсі Дейва Баррі відіграє важливу
роль у діалозі автора з адресатом, з іншою культурою і може розглядатися як
стратегія Дейва Баррі у створенні комічного ефекту. Розгерметизованість комічних
художніх текстів у процесі діалогічної взаємодії робить їх відкритими для
попередніх текстів, які знаходять своє відображення у новій тканині тексту у вигляді

цитат, алюзій, ремінісценцій, парафразу. У комічному ідіодискурсі Д. Баррі комічні
художні тексти запозичують інші тексти у вигляді алюзій, пародіювань, реалій,
ремінісценцій, стилізацій та цитат, тим самим розгортають у текстовій площині
креативну мовну гру. У визначенні прийому стилізації поділяємо точку зору
В. П. Москвина, який надає два визначення стилізації – стисле: «стилізація – це
відтворення особливостей чужого мовлення в образотворчих цілях» [3, с. 553-554] та
розширене: «стилізація – це прийом художнього зображення певної епохи,
місцевості, соціальної, вікової, професійної або національної групи людей шляхом
відтворення (імітацію) фонетичних, лексичних, граматичних та інших особливостей
характерної для них мови» [там само, с. 606]. В. О. Самохіна виділяє два основні
види стилізації у тексті анекдоту: (1) жанрову – стилізація під загадку, казку і байку;
(2) стилізацію, що має на меті відтворення різних соціально-мовленнєвих стилів –
стилізація розповіді та стилізація з метою відтворення мовних особливості людей,
які належать до різних соціальних прошарків або національностей [4, с. 373-374].
Д. Баррі у комічних текстах удається до стилізації, яка ґрунтується на
жанрових особливостях. Виділено такі види наслідування жанрів: стилізація під
байку, міф, підручник та наукову статтю. Розглянемо приклад стилізації під пайку:
(1) … whale that had washed up on the beach, decided to – why not? – blow it up
with half a tone of dynamite. The theory was that whale would converted from one large
unit into many small Whale McNuggets, which would then be eaten by seagulls. […] As
seagulls capable of eating this chunk would have to be the size of the Lincoln Memorial.
The moral here is, if another dead whale washes up on the beach in Oregon, the
authorities should probably not turn the disposal job over to the State Highway Division.
But if they do, I hope they sell tickets [1, с. 165].
У моралі цього прикладу Д. Баррі вживає іронію для висміювання
бездіяльності влади у вирішенні екологічної проблеми – прибрати з пляжу кита,
якого винесло на берег. Комізм також створюється використанням засобів алюзії на

відому страву у Mc Donald’s – Chicken McNuggets (шматки курки, обсмажені у
фритюрі) і порівняння (розмір чайки порівнюється з розміром меморіалу Лінкольна,
який важить 175 тон). Отже, якщо чайка з’їсть шматок страви (Whale McNuggets),
вона стане розміром з меморіал Лінкольна (стилістичний прийом гіперболи).
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ПАРНАЯ И ГРУППОВАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ОСНОВА КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Кузьмина В.С., Иванига А.В. (Харьков)
Суть кооперативного обучения (обучения как сотрудничества) хорошо
передает известная китайская пословица:
Tell me, and I’ll forget.
Show me, and I’ll remember.
Involve me, and I’ll learn.
Кооперативное обучение можно определить как стратегию обучения в
аудитории, цель которого состоит в том, чтобы повысить мотивацию студентов,
научить их критически мыслить и решать проблемы, а также развивать их навыки

общения. Именно парные и групповые формы работы и способствуют достижению
всех этих целей.
Групповая и парная работа – это организационные формы коллективной
работы, которые предполагают, что учащиеся в группах или в парах осуществляют
совместную деятельность, направленную на решение поставленной задачи [1, с.
179].
И парная, и групповая формы работы представляют студентам больше
свободы и независимости. Преподаватель не контролирует каждое их высказывание,
они сами могут принимать решения при выполнении поставленной задачи. Парная и
групповая работа учит студентов таким важным навыкам и умениям, как умение
совместно действовать для достижения цели, способность критически оценивать
свою работу и проявлять требовательность к себе и своим партнерам. Групповая и
парная работа имитируют реальное общение, а также создают эмоциональную
атмосферу, способствующую повышению мотивации студентов к изучению
иностранного языка.
Еще одно важное преимущество парной и групповой работы заключается в
том, что преподаватель имеет возможность уделить внимание более слабым
студентам, т.е. поработать индивидуально с теми студентами, которые в этом
нуждаются, в ситуации, когда более сильные студенты работают самостоятельно и
не требуют внимания [2, с. 21].
Зарубежные методисты М. Кристисон и С. Бассано [3, с. 141] предлагают
следующие виды заданий для организации парной и групповой работы:
1. Реструктуризация. Для выполнения этого задания студенты выстраиваются
в линию по определенному критерию, например, по датам своего рождения.
Студенты, родившиеся ближе к 1 января, будут стоять в начале линии, а те, кто
родился в декабре – в конце. Можно выстраивать линию в алфавитном порядке имен
или фамилий или по первым трем цифрам номеров мобильных телефонов и т.д.

Такое задание обычно создает веселую атмосферу на занятии, что дает студентам
возможность подвигаться и расслабиться.
2. «В центре внимания». Студенты по очереди выступают в роли
интервьюируемого. Вопросы для интервью готовятся заранее и раздаются
студентам. На каждом занятии несколько студентов оказываются в центре внимания.
Если студент не хочет отвечать на какой-то вопрос, он всегда может сказать: “ I
pass” или “No comment”. Есть мнение, что такой вид работы помогает более слабым
или застенчивым студентам повысить свою самооценку и принимать более активное
участие в последующих обсуждениях и других видах работы на занятиях.
3. «Объединенные усилия». Текст короткого рассказа разрезается на полоски и
раздается членам группы. Их задача – восстановить историю, при этом они не
должны никому показывать свой отрывок и не могут прочитать его остальным –
информацией можно обмениваться только устно, передавая содержание своего
отрывка другим членам группы и пытаясь определить место своего отрывка в
рассказе.
4. «Для двоих». Задание предназначено для студентов младших курсов.
Студенты работают в парах. Каждый из них получает таблицу с информацией по
какой-нибудь теме. В каждой из таблиц часть информации отсутствует, но она есть у
второго студента. Две таблицы вместе дают полную информацию. Студенты задают
друг другу вопросы с целью выяснить отсутствующую информацию.
При правильной организации парной и групповой работы, данные виды
учебной деятельности могут принести учащимся большую пользу и для закрепления
полученных знаний, и для развития навыков коммуникации.
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How to Teach English. Longman, 1998. 198 p. 3. Selected Articles from the English
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ВЗАЄМОДІЯ ПОНЯТТЄВО-ЦІННІСНИХ, ОБРАЗНО-ЦІННІСНИХ
ОЗНАК ТА СИМВОЛІЧНИХ АСОЦІАЦІЙ КОНЦЕПТУ ЗНАМЕНИТІСТЬ
Кукушкін В.В. (Харків)
Спираючись на тлумачення концепту М.В. Нікітіним [1, с. 173-193], концепт
ЗНАМЕНИТІСТЬ визначаємо як дискретну ментальну одиницю, яка існує у вигляді
неподільної

гештальтної

структури

взаємопов'язаних

операційних

модусів,

закорінених на антиномії загальне: одиничне, що втілюється у двох граничних
іпостасях концепту – понятті та уявленні й може проявлятися як логічне поняття,
повсякденне поняття, стереотип, образ та символ.
У контексті дискурсу символічні асоціації, актуалізовані лексемою celebrity та
її дериватами, неможливо розмежувати з поняттєвими та метафоричними смислами.
Для встановлення символічного змісту концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ необхідно
проаналізувати цілісні тексти, які містить усі складники предметно-референтної
ситуації знаменитості, що відбиває стан справ англомовної соціокультурної
дійсності, позначений лексемою celebrity, в усій багатогранності онтологічних та
аксіологічних характеристик її актантів та зв’язків між ними, й відповідно, надає
підстави для встановлення асоціативних зв’язків між концептом ЗНАМЕНИТІСТЬ та
іншими концептами, що формуються у цих текстах.
Текст статті “Нещасне життя Джейд на тривіальній цирковій арені культу
знаменитості”, опублікованої в газеті Liverpool Echo, містить негативну оцінку
ЗНАМЕНИТОСТІ.
У тексті статті Overexposed? (Забагато публічності?), опублікованій у газеті
The Scotsman, міститься позитивна оцінка культу знаменитості.

Проаналізовані

тексти

дозволяють

зробити

висновок,

що

концепт

ЗНАМЕНИТІСТЬ слугує базою для кількох шарів асоціацій, які актуалізуються у
різних суб’єктів дискурсу в залежності від низки соціокультурних й суто
індивідуальних

характеристик

(від

соціального,

статусу,

освіти,

професії,

конфесійної належності, виховання – до сфери інтересів і смаків), що визначає їх
роль у предметно-референтній ситуації знаменитості, яка відображає реальний стан
справ у західному лінгвокультурному соціумі.
Серед

таких

ролей,

окрім

ролі

ПУБЛІКИ,

виокремлюється

роль

СПОСТЕРІГАЧА-КРИТИКА, який “піднімається над ситуацією” й аналізує її за
допомогою фахового інструментарію, яким він володіє (публіцистики, якщо це автор
статті, або конкретної науки – філософії, психології, соціології тощо, якщо це
фахівець, думка якого наводиться у статті), виражає позитивне/нейтральне/негативне
ставлення до неї й формує свої власні асоціації, які, як правило, не співпадають з
асоціаціями ПУБЛІКИ.
Таким чином, пресупозиції аналізованих текстів імпліцитно містять два
асоціативних ланцюжки, що відбивають різний символічний потенціал, який лексема
celebrity та її деривати актуалізують у ПУБЛІКИ та СПОСТЕРІГАЧА-КРИТИКА, а
саме: ЗНАМЕНИТІСТЬ → ВТІЛЕННЯ МРІЇ/ ЩАСТЯ/ УСПІХ/ БАГАТСТВО/
СОЦІАЛЬНА

ВАГОМІСТЬ

→

ЕМОЦІЙНА/ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА

ДОБРО

й

ЗНАМЕНИТІСТЬ

→

ПРИМІТИВНІСТЬ/ЖОРСТОКІСТЬ/

ШТУЧНІСТЬ/ОБМАННІСТЬ/ПІДСТУПНІСТЬ → ЗЛО.
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“FLASH-OF-LIGHTNING” INTERNET-BASED EFFECT IN ADAPTATION
MANIPULATION IN POST-TRUTH SOCIETY
Legeyda A.V. (Kharkiv)
In modern society characterized by clip-type mode of thinking, where a
predominantly young audience – a target audience for contemporary screen adaptation
industry – lacks the need for analysis and reflection, the principal source of information is
the Internet (Google search engines, social networks and others) and the audience often
gets to know about the existence literary source (if it does get to know about it) mostly
through its screen adaptation, that chronologically follows the original. The above fact can
be attributed to the mode the online search is carried out, where the most frequently
discussed media versions of adapted source (usually the most recent one (s)) are suggested
as search top priority. Thus, the chronologically newest adaptation version literally
“buries” all the previous ones together with the literary source as such leaving them
anonymous and forgotten. To revive the memories of the previously existing literary
source and its subsequent adaptations and possible further remakes, one has to turn to the
experience and knowledge of the older generation. Thus, multiple screen adaptations of the
book of The Murder on the Orient Express by A. Christie (shot back in 1974, 2001, 2010,
2015) and the book itself (1934) were ousted by the most recent version directed by
Kenneth Branagh (2017), while the screen adaptation The Incident (1967) remained
totally unknown to modern Ukrainian audience, quite familiarized, though, with its recent
theatrical version Metro (2017). Therefore, the latest adaptation version, a sequel or a
remake usually happens to be the first encounter of the audience with the original piece,
since it overlaps with new layers of interpretation the previous versions together with their
literary source. The absence of contrast and variation leads to the situation in which there is
no room for analysis or reflection. As a result, post-truth society of the kind is largely open
to Orwell-based model of manipulation where the distortions of historical and political
visions are becoming predominant. The effect produced by the most recent adaptation

being on top of Google search might be compared to a ”flash-of-lightning effect”, where
everything produced prior to its creation is purposefully left in the dark. Young audience is
invited to accept the suggested set of values and priorities unconditionally, without ever
questioning their authenticity, which, if changed tomorrow, will require no lesser belief on
their part. So, due to the particularities of technical shaping of information search, as well
as resulting from the Internet being the predominant source of information search
nowadays, it holds the monopoly on the mode of information presenting. The above fully
meets the needs of post-truth society. Alongside, all the previous versions of the truth are
kept in the shade without any chances to be analyzed or reflected upon.

EL ENFOQUE COMUNICATIVO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN
EUROPA
Legutska O.I. (Kharkiv)
Actualmente no existe un libro, una revista o un documento vinculado a la
enseñanza de la lengua que no aborde directa o indirectamente el enfoque comunicativo
por la mayor repercusión que ha cobrado en el campo de la enseñanza de lenguas en las
últimas décadas. El método comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua es un
enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción
como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua.
El enfoque comunicativo traslada la atención de lo que es el lenguaje a lo que se
hace con el lenguaje, determinando así los contenidos que hay que enseñar, el papel de los
aprendices y de los enseñantes, el tipo de materiales y los procedimientos y técnicas que se
utilizan. Los objetivos en la enseñanza de la lengua se convierten en objetivos de
comunicación: que el aprendiz sea capaz de saludar, de comunicarse en una tienda, de
escribir una nota, de leer un anuncio y entenderlo. Estos objetivos estarán condicionados al
análisis de necesidades que se haya hecho anteriormente.

La enseñanza en Europa evoluciona a partir de la segunda Guerra Mundial bajo la
influencia de las ideas de Firth y la escuela británica que conducen el interés de los
investigadores hacia el estudio de la relación entre la lengua y el contexto o la situación,
con la idea de definir un modelo social del uso de la lengua. Los trabajos que ha realizado
el lingüista británico David Wilkins para la definición de funciones lingüísticas, a partir
del análisis de los sistemas de significados que subyacen en los usos comunicativos de la
lengua, fueron la base en la que se apoyaban los expertos del consejo de Europa,
abandonando el criterio tradicional de selección y gradación de estructuras gramaticales,
para dar pie a los nuevos programas que empiezan a elaborarse a partir de la descripción
de categorías nocionales y categorías de funciones comunicativas.
La revolución metodológica se ha gestado alrededor de dos principios
fundamentales: la concepción de la lengua en relación con su uso, y la nueva posición del
alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer principio se enmarca
en una nueva concepción de la lengua, resumida en el principio de que en el aula de
idiomas, el significado proviene del uso, que desde su base se centra en la explotación de
los aspectos comunicativos y discursivos del lenguaje, es decir que se debe estudiar la
lengua con el fin de usarla en la vida real porque es un instrumento que facilita la
comunicación entre sus usuarios.
Esta nueva visión enfrenta a profesores y alumnos a un universo lingüístico definido
socialmente, porque se considera a los aprendices de una lengua como miembros de una
sociedad que tienen tareas que realizar en un entorno determinado y en unas circunstancias
particulares, para lo que era necesario renovar los contenidos que dan forma a los
programas de los cursos de lengua.
Actualmente el desarrollo por parte del Consejo de Europa de programas y
propuestas relacionados con la enseñanza y la difusión de las lenguas europeas pretende
favorecer el aprendizaje de idiomas como vehículo para una mejor comprensión de los
presupuestos culturales de los distintos países dentro de los objetivos generales de la

Unión Europea, interesada ahora por su ámbito de influencia y sensible siempre a las
iniciativas de entendimiento mutuo e integración a partir del reconocimiento de la
diversidad cultural.
УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ПОЕЗІЇ Р.М. РІЛЬКЕ
Лісна С.О. (Харків)
Райнер Марія Рільке мав великий вплив на модерну поезію різних народів, в
тому числі і на українську. Зацікавленість поезією Р.М. Рільке в Україні виникла ще в
20-х роках минулого століття, саме тоді і з’явилися перші її переклади українською
мовою. В 1947 окремою збіркою вийшли переклади Р.Б. Кравцева під назвою «Речі й
образи». В 1974 році вийшли збірка поезії «Райнер Марія Рільке. Поезії» у перекладі
Миколи Бажана українською мовою.
Твори Р.М. Рільке перекладали українською мовою Микола Зеров, Микола
Лукаш, Майк Йогансен, О. Луцький, Юрій Клен, Леонід Мосендз, Михайло Орест,
Р. Курінна, О. Зуєвський, Дмитро Павличко, Василь Стус, Мойсей Фішбейн,
Б.І. Антонич, Ю. Липа, М. Рудницький, Л. Первомайський, М. Тупайло, В. Коптілов,
М. Новикова, А. Мойсеєнко, М. Москаленко та інші. Існують і переклади невідомих
авторів, які заслуговують уваги.
Одним із найцікавіших для перекладу є вірш „Herbstag“, написаний в 1902
році (15 перекладів).
У фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва
України зберігаються твори австрійського поета у перекладах Григорія Майфета,
Павла Тичини, Миколи Бажана і Григорія Петнікова [1].
В 2007 році вийшла до друку збірка поетичних творів Р.М. Рільке «Р.М. Рільке.
Темні плачі: поетичні твори: у 2 т.», в якій приводяться німецькомовні оригінали
поезій Р.М. Рільке та їх українське відтворення – переклади видатних та маловідомих
українських поетів та перекладачів.

27 квітня 2013 року в Науковому Товаристві ім. Т. Шевченка відбулося друге
читання із серії «Світова поезія в українських перекладах», присвячене творчості
Р.М. Рільке. Особливістю таких вечорів є те, що вірші читалися мовою оригіналу та
українською наступних перекладачів: Павла Тичини, Богдана Кравцева, Миколи
Бажана, Василя Стуса, Мойсея Фішбейна [2].
28 серпня 2016 року у Веймарі письменнику Юрію Андруховичу була вручена
медаль Ґете за переклади раннього Р.М. Рільке та поетів нашого часу. Цю відзнаку
започаткували в 1954 році. Вручають її митцям, діячам культури, науковцям, що
доклали до підтримки німецької мови та культури і налагодження міжкультурного
діалогу [4].
В 2018 році вийшла в світ книга «Райнер Марія Рільке. Сто поезій. У перекладі
Мойсея Фішбейна», ілюстрована символічними візіями Мікалоюса Константінаса
Чюрльоніса [3].
Творчість Р.М. Рільке приваблює, притягує читача задуматися над сенсом та
сутністю життя. Кожний перекладач намагається внести у свій переклад дотик до
першоооснови

слова

Р.М. Рільке.

Матеріали,

які

зберігаються

у

фондах

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, допоможуть
поринути у вивчення перекладів українськими літературознавцями, прозаїками та
поетами творів Р.М. Рільке.
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ІНГЕРЕНТНІ РИСИ СИТУАЦІЙНОЇ КОМЕДІЇ ЯК ЖАНРУ КОМІЧНОГО
ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИСКУРСУ
Лобова О.К. (Харків)
Однією із характерних рис людини, що відрізняє її навіть від найрозумніших
тварин, є її вміння жартувати і сміятися. Комічне було і залишається невід’ємною
частиною нашого повсякденного життя, пронизуючи усі його сфери, що визначає
актуальність дослідження.
Найбільш універсальним проявом комічного є гумор. На відміну від інших
видів комічного (сатира, іронія, пародія, карикатура тощо), у гуморі позитивні
почуття переважають над негативними, тим самим показуючи симпатію до об’єкта
сміху. Поняття сміху та гумору безпосередньо пов’язані з поняттям «комічного
дискурсу».

Ми

трактуємо

комічний

дискурс

як

когнітивно-комунікативну

лінгвокреативну діяльність суб’єктів у сукупності лінгвальних та позалінгвальних
чинників та виділяємо наступні жанри:
-

клоунада;

-

ексцентрична комедія;

-

стендап-комедія;

-

комічний мюзикл;

-

телекомедія (ситуаційна комедія).

Зважаючи на сьогоденну популярність відеовербальної продукції, ми вважаємо
доцільним розглядати саме відеовербальний аспект комічного дискурсу, який
реалізується найчастіше у формі ситуаційних комедій.
Ситуаційна комедія, або скорочено ситком (англ. situationcomedy, sitcom) – це
різновид комедійних радіо- і телепрограм з постійними основними героями та
місцем дії. Вперше ситкоми з’явилися в 1920-х роках на американському радіо.
Характерними рисами ситкому є:

-

30-хвилинний традиційний формат (22 хвилини ефіру та 8 хвилин на рекламу);

-

місце дії сімейне або робоче оточення, іноді комбінують обидва, як,

наприклад, у ситуаційній комедії “Друзі” квартира.
-

2 сюжетні лінії: А і Б. Лінія А – головна сюжетна лінія ситкому, яка пронизує

увесь серіал і не вирішується аж до кінця. Лінія Б є другорядною, а в залежності від
кількості персонажів можуть з’являтися і інші лінії (В, Г і так далі).
Іншою характерною особливістю ситкому є так званий закадровий сміх (англ.
‘cannedlaughter’ or‘laughtrack’). Це окрема звукова доріжка, на якій записаний сміх
аудиторіїі, яку вставляють у шоу, які були зняті без живої аудиторії або аудиторія
поводила себе занадто тихо чи стримано.
Ще одним елементом, що становить основу успішного ситкому, є
різноманітний та орієнтований на героя гумор, як, наприклад, фірмовий жарт або
жарт, зрозумілий лише глядачам серіалу. Фірмовий жарт являє собою смішну
ситуацію або репліку, яка повторюється в одній або декількох серіях. Іноді така
репліка стає фірмовим висловом. Зазвичай така репліка або ситуація створюється
несвідомо, але з часом знаходить прихильність у глядача.
ФРЕЙМ “МИТЕЦЬ ЗНАХОДИТЬ СВОЄ ПОКЛИКАННЯ” В ЕСЕ ПОЛА
БЕЙЛІ ПРО КОНСТАНТІНА БРАНКУЗІ
Луньова Т.В. (Полтава)
У царині когнітивно-дискурсивних студій усе більшу увагу дослідників
привертає такий об’єкт вивчення як мистецтвознавчий дискурс [1; 2; 3]. До
досягнень таких робіт належить виділення базових концептів англомовного
мистецтвознавчого дискурсу [1, с. 66; 2, с. 84-113; 3, с. 75-78]. Водночас існує
потреба більш детальних розвідок у цьому напрямку. Дане дослідження має на меті
зробити внесок у вивчення мистецтвознавчого дискурсу шляхом моделювання
фрейму “Митець знаходить своє покликання”, актуалізованого в есе Пола Бейлі

“Константін Бранкузі” [4].
Фрейм “Митець знаходить своє покликання” вербалізований в есе Пола Бейлі
про видатного скульптора Константіна Бранкузі в сукупності ряду складників,
структурованих за принципом акціонального фрейму (за С.А. Жаботинською), а
саме:
1. Слот ХТОСЬ акціонального фрейму заповнено концептом МИТЕЦЬ,
репрезентованим власним ім’ям: Constantin Brancusi [4, c. 258].
2.

Слот

ПАЦІЄНС/ОБ’ЄКТ

заповнено

концептом

ПОКЛИКАННЯ,

специфікованим у тексті концептом СКУЛЬПТОР, який є вербалізованим за
допомогою іменника sculptor: “You must be a sculptor” [4, c. 258].
3. Слот ДІЄ заповнено концептом ЗНАХОДИТЬ, який у тексті есе має
розгорнуту вербальну репрезентацію у вигляді наративу. Смисловими складниками
цього наративу є послідовна зміна трьох ситуацій: 3.1. “Підготовка до важливої
події”, 3.2. “Проходження випробування”, 3.3. “Пророцтво”. Ситуація 3.1.
“Підготовка до важливої події” представлена в есе послідовністю двох фреймів:
3.1.1. “Виконання важкої фізичної праці” (“I was eleven years old (Brancusi recalled),
working in a cleaning and dyeing shop” [4, c. 258]) і 3.1.2. “Досягнення” (“I had
straightened out and arranged everything so well in the shop …” [4, c. 258]). Ситуація
3.2. “Проходження випробування” також репрезентована послідовністю двох
фреймів: 3.2.1. “Отримання надважкого завдання (завдання, яке не можливо
виконати)” (“…the owner said to me, “I know something you will not be able to do –
make a violin!” [4, c. 258]) і 3.2.2. “Успішне виконання надважкого завдання” (“I
started working and made a violin. […] The violin made a wonderful sound” [4, c. 258]).
Ситуація 3.3. “Пророцтво” теж об’єктивована послідовністю двох фреймів: 3.3.1.
“Отримання пророцтва” (“After I made the violin, the owner said, “You must be a
sculptor” [4, c. 258]) і 3.3.2. “Здійснення пророцтва” (“And so it had to be” [4, c. 258]).
Моделювання наративу, який розкриває концепт ЗНАХОДИТЬ, за канонами

чарівної казки, а також актуалізація у безпосередньому контексті концептів ДОБРО
та НЕВИННІСТЬ (“He [Panait Istrati], believed as did Brancusi, in goodness and
innocence…” [4, c. 258]) і концептуальної сполуки ЧАРІВНИЙ ВИПАДОК (“… the
boy who “came to sculpture” by a charmed accident” [4, c. 258]) переводять фрейм
“Митець знаходить своє покликання” з регістру “інформаційно-довідкове” в регістр
“казково-легендарне”.
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«МІКРОАГРЕСІЇ» ЯК КОНТРОВЕРСІЙНИЙ ТЕРМІН
Малая О.Ю. (Харків)
Дослідження мікроагресій набуває все більшої популярності серед західних
науковців: за даними «Google Scholar», у мережі міститься близько 19600 публікацій
англійською мовою з цим терміном у назві (з них 2640 – за 2018 рік), проте він ще не
увійшов у науковий обіг на пострадянському просторі – у мережі лише 10 публікацій
російською мовою (за весь час), і жодної – українською. Уперше цей термін

використав психолог Ч. Пірс [3] у роботі 1970 року, присвяченій дослідженню
расизму, у якій він розглядав мікроагресії як приховані прояви расових упереджень,
проте у сучасних гуманітарних науках мікроагресії розуміються більш широко: за
визначенням Д.В. Сью, це «короткі повсякденні висловлення з принизливим
смислом, спрямовані на певних людей у зв’язку з їх груповою належністю» [4, p.
XWI], при цьому принизливість висловлювання є імпліцитною – «мікроагресія
реалізується у такому типі висловлень, які, враховуючи контекст їх використання, є
багатозначними, вони потенційно образливі чи знецінюючі, проте завдання образи
може бути правдоподібно спростоване» [1]. Загалом, виділяється три базових типи
мікроагресій:
 Мікронапад (microassault) – вживання образливих для певної групи лексем чи
виразів, наприклад, у розмові з євреєм: «Якось багато у нашій фірмі розвелося
жи*вських морд, тобі не здається?». Спростованість цього висловлення
обумовлена тим, що мовець може заявити, що він не знав про національність
адресата.
 Мікрокривда

(microinsult)

–

висловлювання

з

імпліцитним

смислом

«Представники групи адресата характеризуються негативним атрибутом»,
наприклад: «Так дивно, ти така гарнюня, хоч і лесбійка» (-> Лесбійки
негарні).
 Мікроневизнання (microinvalidation) – висловлювання, що спростовують
належність адресата до групи, з якою він себе ідентифікує, як у наступному
прикладі, у якому киянин нібито робить комплімент харків’янину: «Ти так
добре розмовляєш українською» (-> Ти несправжній українець).
Цей термін міг би бути релевантним у дослідженнях імпліцитної неввічливості, у
тому числі реалізованої у повсякденній комунікації у сучасній Україні, де питання
групової ідентичності (і, відповідно, упереджень щодо маргіналізованих груп
населення) набуло особливої актуальності у зв’язку зі стрімкими змінами у

суспільстві і військовим конфліктом на Донбасі, проте проблема полягає у
пов’язаних з використанням терміну «мікроагресії» політичних, ідеологічних та
філософських конотацій. Наразі він широко застосовується у медіа-просторі,
насамперед у соціальних мережах, у контексті ідей так званого «руху соціальної
справедливості» (social justice movement) та пов’язаного з ним фемінізму «третьої
хвилі», і його розповсюдження має значні соціальні наслідки: наприклад, багато
університетів у США проводять тренінги для профілактики мікроагресій, є випадки
звільнень з роботи через мікроагресії, побоювання мікроагресій призводить до
утисків свободи слова [2]. На наш погляд, основною методологічною проблемою у
дослідженнях мікроагресій є те, що виключно адресат (а не мовець чи фахівецьлінгвіст) може оцінити, чи є висловлення мікроагресією – що викликає питання
верифікації та валідності отриманих результатів.
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ЗАХІДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ЖІНОЧІ ГЛЯНЦЕВІ ВИДАННЯ:
КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ
Матюхіна Ю.В. (Харків)
Сучасні ЗМІ займають важливе місце в житті суспільства, надають
різноманітну інформацію, а також можливості для самоосвіти і розваги, впливають
на формування ціннісних орієнтацій аудиторії, структурують повсякденне життя,

створюють і задають зразки для наслідування. Протягом останніх років предметом
бурхливих дискусій і об'єктом лінгвістичних досліджень є жіночі глянцеві журнали.
З'явившись на ринку періодичної преси в 90-і роки, глянцеві видання сприяли
інтеграції України в процес світової медіаглобалізації. Гендерно-орієнтовані
ілюстровані журнали відображають стратегії поведінки і моделі взаємовідносин між
статями і всередині однієї статі, є творцями цілих нових образів сучасних жінок,
мають низку певних характеристик. Незважаючи на ряд наявних серйозних робіт в
області соціо-, психо-, прагмалінгвістики, бракує досліджень, присвячених
контрастивному аналізу англомовного і українського глянцю. Український глянець
представлений такими журналами, як Marie Clare та Pink, Cosmopolitan, L’Officiel. З
початком політичної і військової дестабілізації деякі глянцеві видання, такі, як,
наприклад, Harper’s Bazaar, Esquire та інші, припинили своє існування.
В той час як за кордоном основною аудиторією видання є домогосподарки і
леді із середнім достатком, в Україні глянцеві журнали вважаються елітарними і
переважно розраховані на заможних жінок. Це яскраво ілюструє певний образ
життя, що пропагується такими виданнями: мода, стиль, коштовний шопінг,
відвідування косметичних салонів та новини пластичної хірургії, шоу-бізнес та
світське життя, привертання уваги чоловіків. Згідно образу, що моделюється в
вітчизняних виданнях, жінка повинна вийти заміж, вести домашнє господарство,
при цьому бути успішною на роботі і просуватися по кар'єрних сходах.
Найпозитивніше в сучасній українській жінці – витривалість, здатність тримати в
руках справи сім'ї, працювати і в той же час бути привабливою. На відміну від
українок, життєві устремління західних жінок не пов'язані з сімейним побутом,
вони орієнтовані на професійну реалізацію, кар'єрний ріст. В українському
суспільстві зберігається негативне ставлення до жінок, що відмовляються мати
дітей, в той час як ідеї «childfree» все більше завойовують сторінки західних
жіночих періодичних видань. Цікаво, що мотивація примкнути до «childfree» у

більшості українок дещо інша, ніж у західних жінок: глибинне усвідомлення
відповідальності перед майбутніми поколіннями на противагу прагненню не
допустити будь-кому втрутитися, нехай навіть тільки що народженої власної
дитини, в твій особистий простір.

Особливе місце серед українського глянцю

займає он-лайн версія журналу L’Officiel, яка акцентує увагу на тому, що місія
сучасного глянцевого журналу – руйнування стереотипів і упереджень проти
глянцю. Це видання, беручи до уваги недавні події в Україні, на противагу існуючій
думці про те, що глянцевий журнал не може дозволити собі емоційно негативно
забарвлені статті та критику, робить революцію в світі сучасного глянцю,
друкуючи неформатні для подібного типу видань статті про жінок, які з початком
військових дій кинули роботу і пішли в волонтерство, публікує історії жінок, які
несуть військову службу в збройних силах України, влаштовує фотосесії з жінкамиінвалідами.
У сьогоднішній час комунікація з читачами журналу, навіть глянцевого,
вибудовується з урахуванням суспільно-політичного порядку, тому героями
сьогоднішнього глянцю є не тільки успішні бізнес-леді, світські левиці, власниці
салонів краси і торгових центрів. Якщо спочатку свого заснування український
глянець повністю орієнтувався на свої західні прообрази, був «калькою» з
придуманих за кордоном аналогів, то зараз українські і західні видання суттєво
відрізняються. З одного боку, Україна заявляє про західний вектор, пропагуючи
європейські цінності, західні моделі і стандарти поведінки. З іншого боку, аналіз
рубрик, назви і контенту статей дозволяють зробити висновок про те, що прямо або
побічно українське суспільство організує формат журналу з огляду на свій
менталітет, культуру, релігію, побут та політичну ситуацію.

ТАКТИКА УХИЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВНА РИСА
КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БРИТАНСЬКИХ ЖІНОК
Морозова І.І. (Харків)
Сучасні розвідки специфіки комунікативного простору Великої Британії –
лінгвістичні, соціологічні, психологічні, тощо – підтверджують, що стрижневим
принципом спілкування є некатегоричність / ухильність / хеджинг (див., наприклад
[1, 2, 3]). Засоби реалізації останнього органічно притаманні англійській мови, вони
є її «стрижнем», оскільки «мова без хеджингу – це нежива мова» [3, с. 38]. Тактика
ухильності є провідною для жіночого дискурсу (за нашими даними: 22,1% прикладів
асиметричної комунікації і 18% симетричної), оскільки, за існуючими стереотипами,
жінка повинна говорити невпевнено. Наведені нижче найтиповіші засоби реалізації
тактики ухильності характерні як для симетричної, так і асиметричної комунікації.
За допомогою питальних речень жінка пом’якшує шкоду, спричинену
негативному обличчю співрозмовників: вона ухиляється від надання їм необхідної у
певній ситуації спілкування інформації, яка може ушкодити їхньому соціальному
іміджу. У ряді випадків фіксуємо вживання еліптичних питальних конструкцій: у
такий спосіб жінка реалізує закладену в її ментальності потребу говорити
невпевнено, навіть у тому випадку, коли вона спілкується на рівних.
Модератор якості (quality hedge) у нашій вибірці виражений епістемічними
вставними реченнями I believe, I suppose, I think та ін., прислівниками perhaps,
anyhow та ін., конструкціями з формальним підметом It seems (to me) і вживається у
тому випадку, якщо жінка тим чи іншим способом зазіхає на свободу
співрозмовників, здійснює акт ушкодження соціального обличчя і намагається
пом’якшити його, щоб залишитися ввічливою. Найбільш частотним модератором, за
нашими даними, для симетричних варіантів є вставне речення I think (36,6%), для
асиметричних – I suppose (46,6%).

Модератор кількості (quantity hedge) служить для захисту негативного
соціального обличчя слухача, дозволяючи жінці не говорити всієї правди. Цей тип
реалізації тактики ухильності представлений прислівниками міри і ступеня really,
quite, simply, причому перший є найбільш частотним, як у симетричних, так і в
асиметричних ситуаціях спілкування (66,7% і 50% відповідно).
Хеджинг-цитата, дистанціювання адресанта шляхом указування на джерело
інформації, реалізується в жіночому мовленні за допомогою фраз I hear, they say, I
am told. Використовуючи цю тактику, жінка перекладає відповідальність за
істинність висловлення на третю сторону, створюючи враження, що не несе
відповідальність ні за зміст репліки, ні за акт ушкодження соціального обличчя своїх
слухачів.
Наступні способи реалізації дистанціювання в мовленні британської жінки
фіксуємо тільки в асиметричних діалогах: умовний спосіб, умовне підрядне речення,
маркер релевантності, емфатична частка do, прислівник a little.
Таким

чином,

отримана

вибірка

та

різноманіття
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реалізації

дистанціювання у жіночому мовленні свідчать про її провідний статус в
ментальності та дискурсі представників британської лінгвокультурної спільноти.
Перспективами

подальших

розвідок

уважаємо

побудову

діахронії

тактики

ухильності в жіночому мовленні.
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ПОЗИЦІЮВАННЯ СУБ’ЄКТА ДИСКУРСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА
ПОСЕРЕДНИЦТВОМ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ ТА НАРАТИВУ
Морозова О.І. (Харків)
Позицію суб’єкта дискурсивної діяльності (англ. stance), що є актуальним
поняттям сучасної лінгвістики (див. огляди в [1; 2]), визначають, як виражене
семіотично ставлення мовця до змісту власних висловлень, до співрозмовника, до
спостерігачів, що не беруть безпосередньої участі в розмові, до контексту у цілому,
який, з одного боку, зумовлює дискурсивне вираження стансу, а з іншого,
конструюється у дискурсі [4, c. 4].
Суб’єкт дискурсивної діяльності може позиціювати себе у різний спосіб:
прямо задекларувати власну позицію, розповісти про неї у формі історії, залучити
концептуальну метафору, що може мати вербальне або/та невербальне (наприклад,
візуальне, аудіальне, жестове) семіотичне втілення, тощо. Ці способи утворюють
своєрідну шкалу, що варіює від гранично можливої об’єктивності до максимальної
суб'єктивності. Увагу зосереджено на середньому та полярно-суб’єктивному
сегментах цієї шкали, а саме, проведено аналогії і встановлено розбіжності між
сучасної наративною теорією та теорією концептуальної метафори [5] в її новітніх
версіях (дискурсивна теорія метафори [6] та теорія мультимодальної метафори [3]),
які проілюстровано на прикладах позиціювання суб’єкта в медійному дискурсі.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРОТОТИПУ РАДІАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ ПЕРША ЛЕДІ /
FIRST LADY
Набокова І.Ю. (Харків)
Енциклопедичне знання, необхідне для розуміння смислу мовного виразу first
lady, моделюється в термінах радіальної поняттєвої категорії, яка базується на
складеному прототипі, сформованому на перетині ознак двох категоріальних
моделей: кластера ідеалізованих когнітивних моделей (ІКМ), що задає ознаки членів
категорії, і метонімічної ІКМ, що функціонує як еталон, стосовно якого оцінюються
інші члени категорії [1]. Еталон радіальної категорії ПЕРША ЛЕДІ / FIRST LADY
залишається незмінним, а прототип частково еволюціонує.
Так, наприклад, бажаною характеристикою першої леді завжди було елітарне
походження: At that age, Jackie Kennedy will be one of the youngest First Ladies in U.S.
history, and by every outward standard, she would seem perfectly suited to the part. Born
to wealth and high social position, she has beauty, a swift intelligence and rarefied
cultural interests (Time Magazine, Jan 20, 1961). Аристократичного походження
Жаклін Кеннеді згадується першим у переліку параметрів, які аргументують
твердження, що Жаклін Кеннеді ідеально підходить для виконання ролі першої леді.
Разом з тим, аксіологічні орієнтири, які слугують підставою для оцінювання
походження перших леді, свідчать, що під впливом демократизації американського
суспільства ГЕНЕАЛОГІЧНА та ДИДАКТИЧНА ІКМ еволюціонують, набуваючи
більш складної структури: під визначення члена категорії ПЕРША ЛЕДІ підпадають
не лише ПРЕДСТАВНИЦІ СОЦІАЛЬНОЇ ВЕРХІВКИ, статус типового члена
категорії поширюється і на ПРЕДСТАВНИЦЬ РОБІТНИЧОГО / СЕРЕДНЬОГО
КЛАСУ, а також ВОЛОДАРОК АКАДЕМІЧНОГО СТУПЕНЮ: An Ivy League-

educated lawyer and a descendant of slaves, Michelle Obama has a background unlike
any other first lady. In addition to being the first black presidential spouse, Michelle
Obama will rank among the youngest, the most educated and the most accomplished
(New York Magazine, Mar 15, 2009). Модель ПОХОДЖЕННЯ задається номінаціями
background

та

descendant,

словосполучення

of

slaves

актуалізує

концепт

СОЦІАЛЬНИЙ КЛАС РАБІВ й імплікує НИЗЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС.
Кваліфікація Мішель Обами здійснюється за допомогою атрибутів the most educated
та the most accomplished, які приписують їй такі позитивні властивості, як вищий
ступінь освіти й реалізованості, і компенсують низький соціальний статус першої
леді.
Пропозиційний зміст дискурсивних контекстів, що тематизують політичну
активність перших леді, надає підстави для висновку, що хоча бажаним є утримання
перших леді від активної політичної діяльності, їх вплив на суспільне життя країни
постійно зростає, що не знаходить одностайного сприйняття в американському
соціумі, адже політична активність перших леді оцінюється на підставі двох систем
аксіологічних орієнтирів: традиційних патріархальних і альтернативних, на які
надихають феміністи: Scholars and journalists take the role of first lady more seriously
than they did a generation or two ago, when the presidential spouse was more likely to be
asked about the White House china than her husband's trip to China. Fresh insights, or
new takes on old insights, have resulted in a glut of books about former presidential wives.
A second look has elevated Sarah Polk and even Mary Todd Lincoln. But it has been
hard on traditional, largely apolitical spouses, such as Mamie Eisenhower (Star Tribune,
Aug 7, 2005). У фрагменті йдеться про те, що на тлі загальної тенденції до
демократизації суспільства вчені і журналісти переоцінюють діяльність перших леді
різних етапів історії, зміщуючи акцент із суто церемоніальної ролі ГОСПОДИНІ
БІЛОГО ДОМУ на роль ПОЛІТИЧНО АКТИВНОЇ ПЕРШОЇ ЛЕДІ, яка, принаймні,
має особистий погляд на важливі події у політичному житті країни. Омоніми china

(порцеляна) і China (Китай) метонімічно репрезентують два протилежні рольові
приписи першої леді: опікування церемоніально-господарчими справами й
опікування політичними справами. Пропозиційний зміст фрагмента дозволяє дійти
висновку стосовно бажаності для перших леді мати активну життєву позицію і не
відсторонюватися від участі в суспільному і політичному житті країни.
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ГУМОР У НАРАТИВІ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найдіна Є.С. (Харків)
Дотепність, жарт, гра слів, дивне зауваження, кумедний вираз обличчя, пародія
на відому картину, недоречна декорація на сцені тощо – все це може справити
гумористичний ефект в реальному житті, але ці елементи можна також побачити
вплетеними в наратив, що може призвести до аналогічного ефекту у читача. Як
відзначається в Теорії інконгруентності (за В.О. Самохіною), гумор виникає, коли не
виправдовуються очікування людини, яка є суб’єктом гумористичної ситуації [1].
Така сама реакція виникає у читача, коли його очікування від подій у наративі не
виправдовуються під час читання.
Гумор є наративним, коли він є невід’ємною частиною наративного цілого з
головним агентом (героєм). За Райтом, припустимо, що найважливішими частинами
наративу є «інтенційні перспективи причетних героїв (агентів)» [4, c. 107] та
гумористичний ефект наступає, коли логіка цих перспектив порушується [4].
Оскільки наративи можуть містити декілька «агентів» та перспектив, наративний
гумор теж має різновиди:

 метанаративний гумор (читач інтерпретує дефектний (неповноцінний) виклад
подій автором або наратором як комічну стратегію, яка суперечить
правильному (повноцінному) викладу);
 наративний гумор:
 комічна інтрига у наративі (читач дізнається про недоречні вчинки та думки
агентів від авторитарного (переважаючого) наратора; комічна інтрига виникає,
коли в читача сформовано відчуття переваги та він очікує подальших подій з
відчуттям відстороненості та зверхності);
 комічна несподіванка у наративі (здивування через вчинок агента, або через те,
як його описав наратор; може викликати відчуття переваги, або відчуття
нерозуміння, що згодом може знову змінитися перевагою) [3].
Різниця між наративним та метанаративним гумором полягає у різному
співвідношенні між гумором та наративом. Так у першому випадку інконгруентність
гумору вплітається в наратив, а в другому випадку комічний конфлікт суттєво
перешкоджає або навіть знищує перебіг наративу.
Припустимо, що підґрунтям для створення гумористичного ефекту є відчуття
переваги (над персонажем), посиленої самоповаги, відчуття переважання розуму
(над дурістю персонажа), пряма/непряма агресія або ворожість, висміювання,
паплюження,

відчуття

«належності» до

особливої

групи.

Автор

наративу

користується цими механізмами, щоб читач міг висміювати персонажів. Ще
Б. Грушовскі відмітив, що «якщо персонаж представлений в іронічному світлі, це
може свідчити про дві речі: або наратор сам представляє його в іронічному світлі,
або наратор виступає лише наївним спостерігачем та може сам стати об’єктом
іронії» [2]. Наше сприйняття гумору в наративі або вибір об’єктів висміювання
цілком залежить від того, яку стратегію обрав автор. Згадані причини комічного
ефекту свідчать про те, що Теорія відчуття переваги (за Платоном та Аристотелем)
найчастіше використовується при дослідженні гумору у наративі, тому що останній

є схожим на життя – наповнений стосунками, героями, емоціями та переживаннями.
Так само, як і життя, наратив формує симпатії та антипатії, надає недостатньо
інформації щодо майбутніх подій (таким чином утворюється інтрига) та лише іноді
дає підказки для інтерпретування подій в межах наративу.
Автор, безпосередньо або через наратора, може керувати перебігом подій у
наративі, змінювати інтенційні перспективи агентів та тим самим створювати
комічні ситуації, які викличуть гумористичний ефект. Читач часто займає позицію
наратора щодо персонажів та саме це стає запорукою того, що комічний ефект буде
втілений у життя. Втім, гумор може бути загрозою для логічного та запланованого
перебігу наративу через занадто несерйозне ставлення читача до персонажу. Таким
чином, вищим мистецтвом для автора гумористичного наративу є вміння знайти
успішний баланс між комічним ставленням та інтересом до подій у наративі.
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COMMUNICATIVE POTENTIAL OF INTERTEXTUAL INCLUSIONS
Nefyodova O.D. (Kharkiv)
Intertextuality is traditionally construed as a textual category which places the text in
the context of inter-related similar entities thus ensuring its internal and external polyphony
(see J. Kristeva, M. Bakhtin, V. Samokhina). Such intertextuality is usually de-coded
(I. Arnold’s term) in fiction of stable format in order to fully fathom its message (the poetic
function, according to R. Jacobson) and resolve the issue of its affiliation.

At the same time, intertextuality is a fundamental constituent of spontaneous oral
communication, where reference to precedent texts is often used as a communicative tactic
to check for and establish adequate contact (the common code and the phatic functions,
according to R. Jacobson). Such functions of intertextuality are enabled by the available
encyclopaedia of precedent texts (see G. Denisova) shared by specific communication
groups. The precedent encyclopaedia consists of numerous nested layers serving the
relevant communication groups. Because a communicator can function within several
communication groups (the humankind, the ethnos, the local community, the family and
other more intimate microgroups), she normally has a command of several relevant layers
of the precedent encyclopaedia. Hence, a skilled communicator will switch to the relevant
layer to establish common ground with her interlocutor.
Intertextuality both as a textual category and as a communicative tactic is
implemented via references to precedent texts ranging from accurate quotes to elusive
allusions.
Both in fixed-form fiction texts and in dialogic texts emerging during spontaneous
communication, intertextual inclusions can be spotted or missed by the addressee.
Generally, missed intertextual inclusions distort the message of a fiction text de-coded by
the reader and estrange the addressee in spontaneous communication, identifying her as a
member of a wider communication group. Yet, to enable more intimate communication,
spotting an intertextual inclusion must be further strengthened with its attribution and
response. In spontaneous communication, an identified intertextual inclusion acts as a
stimulus demanding a relevant response. Such response can be shaped as an identification
of the source of the intertextual inclusion (a reference to the relevant title or its author’s
name); a conventionalized elaboration of the intertextual inclusion (a continued quotation
or an expanded allusion) or a comment concerning its relevance for the communication
context.

Inability to provide accurate information in each of the above instances may lead to
a communicative failure and, ultimately, ascribe the addressee to less close communication
group. Surprisingly enough, such failure can also establish closer contact between the
communicators if the inaccurate answer reveals their shared negligent attitude towards the
relevant precedent text (usually when the reference is made to a text enforced upon a
certain communication group on the institutional level). Then the communicators find
common ground in their opposition (ignorance of or disrespect towards the enforced text).
A special case of intertextual inclusions in communication is presented by selfquoting. Self-quoting can reveal the communicator’s intention to assume a more important
communicative and social role. Otherwise, if self-quoting involves self-parody, it often
allows the communicator to efface the communicative and social distance between herself
and her audience. The extreme case of self-quoting is presented in auto-communication.
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THE 2015 IRAN DEAL: THREE LESSONS ON THE LANGUAGE OF
DIPLOMACY
O’Loughlin B. (London, UK)
This presentation explores the role of language in the forging of the 2015 nuclear
deal between Iran and the UN Security P5+1 signed in Vienna. This case is helpful for a
wider understanding of how actors combine narrative with metaphor and discourse to

create the meaning of diplomatic progress or failure. I explain how narrative alignment
between longstanding antagonists can occur through three mechanisms.


The forging of a shared narrative by re-contextualisation and re-narration of

past events, principally US actions in Iran 1953 and 1979, denied in US and EU accounts
until 2013. Their activation in 2013-15 by Obama, who moved from ‘clenched fists’ to
‘holding our hands up’ and admitting US guilt, defused hardline Iranian objections about
‘the Great Satan’. Frozen talks were suddenly moving again.


Control of discourse: A deal was reached by keeping the focus on science and

economic benefits and away from theological and geopolitical discourse. While all sides
had to discuss sovereignty, God and victory at certain times to appease domestic
audiences, movement was seen when talks narrowed in to more technical matters –
movement towards the Paris deal in 2004 and Vienna 2015. In this choreography,
European leaders often grew frustrated as US and Iranian leaders expanded the range of
discourses in play. Boltanski and Thevenot have shown that agreement is only possible
once parties agree what discourse the problem falls within. The Iran deal exemplified this.


Enacting metaphor: It is not enough to speak metaphor; one must

institutionalize it for its effects to be felt. Suspecting Iran of secretly building nuclear
weapons, the UN Security Council imposed a framework of sanctions on Iran and would
not let Iran move forward until the sanctions’ crippling effect had bite and caused suffering
in Iran’s economy and society. The Iranian body politic tried to wriggle free, its leaders
promised to find our own path, but coercive material pressure kept Iran’s behaviour under
the PR5+1’s control. This brought Iran to the negotiating table.
Ultimately, I seek to explain how leaders used these mechanisms to create the space
for agreement. Diplomatic standoffs enable violent conflict in Ukraine, Yemen, Syria, and
Myanmar. They allow the unraveling of relations within the EU and between the US and
China. We urgently need to understand how language can keep talks between states
sustainable and meaningful. This is a never-ending task. Antagonistic identity narratives

between the US and Iran still run deep – the new US president has already renounced the
2015 deal and his language seems to be taking us towards a new conflict.
ЕПТОНІМИ ДЖ. Б. ШОУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ В РАКУРСІ
ТРАНСЛІНГВАЛЬНОГО АСПЕКТУ ЕКОЛІНГВІСТИКИ
Оніщенко Н.А. (Харків)
У сучасних традиціях еколінгвістики прийнято розрізняти інтра-, інтер- та
транслінгвальний аспекти [2, URL]. Низка дослідників виділяє окремо напрям
«екології перекладу» [3, с. 7] (відповідає транслінгвільному аспекту), який має
вирішувати проблему впливу індивідуальних і соціальних чинників на переклад
іноземного тексту. Крім проблем власне перекладу в цьому ключі повинна
вирішуватися і проблема іншомовних запозичень [1, с. 32—34].
Екосмисли у перекладацькому просторі залежать від ступеня повноти
реалізації текстових концептів вихідного тексту (див. також [3, с. 5]) і можуть
демонструвати позитивну (адекватність, еквівалентність) або негативну динаміку
(втрата смислів, нульова актуалізація текстових концептів).
Дж. Б. Шоу

є

одним

із

найцитованіших

англомовних

авторівна

німецькомовному просторі, поступаючись лише В. Шекспіру [4, с. 163]. Цитати
ірландського драматурга Згідно з даними Г. Кіндерманна, мають статус ептонімів, а
отже, демонструють риси фразеологічності.
Трансформації, що відбулися з ептонімами Дж. Б. Шоу в результаті перекладу
німецькою мовою, належать до таких типів:


Заміна ознак концепту при перекладі. У прикладі 1 англійський оригінал

актуалізує таку ознаку концепту ЖИТТЯ, як «час» (a life spent), у той час, як
німецький переклад наголошує на контейнерності ЖИТТЯ (ein Leben, in dem…):
(1) A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a
life spent doing nothing.

/пер. нім/ Ein Leben, in dem viele Fehler gemacht wurden, ist nicht nur ehrenhafter,
es ist auch nützlicher als ein Leben, in dem gar nichts gemacht wurde.


Заміна фігури синтаксису. Приклад 2 містить епіфоричний повтор (my

friends), німецький переклад зміщує комунікативний акцент, демонструючи хіазм:
(2) Animals are my friends and I don’t eat my friends.
/пер. нім/ Tiere sind meine Freunde und meine Freunde esse ich nicht.


Зниження категоричності висловлювання. У прикладі 3 типова для

німецького мовлення неімперативність реалізується за допомогою деперсоналізації
(займеник es + модальне дієслово sollen у кон’юнктиві) у порівнянні з англійським
оригіналом, що містить прямий імператив). Приклад 4 є зразком лексичної мітигації
(entfernen є менш експресивним відповідником до knock out):
(3) Make it a rule never to give a child a book you would not read yourself.
/пер. нім/ Es sollte eine Regel werden, einem Kind niemals ein Buch zu geben, dass
Du nicht auch selber lesen würdest.
(4) You’ll never have a quiet world till you knock the patriotism out of the human
race.
/пер. нім/ Du wirst niemals eine ruhige Welt haben, bis du nicht den Patriotismus
aus der menschlichen Rasse entfernt hast.


Втрата антитетичності. Приклад 5 демонструє протиставлення питальних

виразів why та why not, що імплікує протиставлення песимізму (реалізму),
бездіяльності та оптимізму, жаги до звершень. У перекладі німецькою мовою це
протиставлення немотивовано втрачається (адже конструкція

warum nicht?

абсолютно можлива в мові-приймачі)
(5) Some look at things that are, and ask why? I dream of things that never were and
ask why not?
/пер. нім/ Manche schauen auf das, was es gibt, und fragen sich warum? Ich träume
von Sachen, die es noch nie gab, und frage mich warum?

Таким чином, особливості трансформацій дозволили адаптацію думок
Дж. Б. Шоу німецькою мовою та ептонімізацію цитат саме у такому вигляді, що і
дозволяє розглядати проблему ептонімізації з позицій еколінгвістики.
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ДИСКУРСИВНА КОНФІГУРАЦІЯ ХУДОЖНІХ КОНЦЕПТІВ У ЛІРИКОПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Р.М. РІЛЬКЕ
Остапченко В.О. (Харків)
У доповіді розглядаються художні концепти лірико-поетичного дискурсу
Р. М. Рільке, які створюють дискурсивну конфігурацію.
У дискурсивній парадигмі поняття концепту й дискурсу вивчаються, за
висловом А.М. Приходька, «в одній «упряжці»», а саме

у двох дослідницьких

ракурсах: 1) аналізу дискурсу в апелюванні до різних концептів, 2) аналізу концепту
в апелюванні до різних дискурсів [2, с. 204]. У нашому дослідженні обрано перший
ракурс – ми досліджуємо лірико-поетичний дискурс Р.М. Рільке в апелюванні до
художніх текстових концептів, під якими розуміються одиниці індивідуальної

свідомості, авторської картини світу або концептосфери, вербалізовані у текстах
письменника. Вони актуалізуються на основі поетичних тестів та відображають
світогляд автора, філософські й естетичні принципи його творчості взагалі та
смислові акценти конкретного тексту зокрема.
Найбільш прийнятним терміном для позначення наповнення дискурсу
концептами

вважаємо

термін

А.М. Приходька

«дискурсивна

конфігурація

концептів», оскільки він повністю узгоджується з основними законами системології.
Концептосферу А.М. Приходько вважає «системою вищого порядку, в якій існують
системи нижчого порядку – підсистеми», а саме концептополя [2, с. 173].
Дискурсивні конфігурації концептів виникають на ґрунті концептополів у
конкретному дискурсі. Це «концептосистеми іншого виду – дискурсивні, які
утворюються концептами, що належать до різних концептополів» і «є, по суті,
міжпольовими формаціями концептів, які ситуативно виникають у відповідних
комунікативних середовищах» [2, с. 173]. Отже, дискурсивну конфігурацію
концептів визначаємо як сукупність домінантних концептів, які належать різним
концептополям німецької концептосфери і актуалізуються у певному дискурсі на
ґрунті вербальних засобів.
Дискурсивну конфігурацію концептів лірико-поетичного дискурсу Р.М. Рільке
складають домінантні концепти
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Для

вивчення актуалізації цих концептів в дискурсі застосовуємо метод матричного
моделювання [1, c. 82]. Матриця доменів охоплює усі можливі онтологічні
пропозиційні зв’язки певного концепту, реконструйовані безпосередньо з тексту,
який належить досліджуваному дискурсу, тобто домен формулюється у вигляді
пропозиції. Аналізуючи ключові слова, які номінують домінантні концепти, а також
їхні смислові кореляти, у поетичних текстах, встановлюємо набір релевантних
пропозицій і заповнюємо матрицю. Наприклад, матриця доменів концепту

GOTT

лірико-поетичного дискурсу Р.М. Рільке складається з таких пропозицій: Бог існує у

якості Ісуса, Будди, Бога-батька, Духа, божества на небі, у раю, у темряві, у місті
вічно або протягом життя людини, тому що людина вірить у нього; Бог діє на
людину, природу, янгола, час, простір, речі, щоб створювати світло, отримати
відродження, здійснювати перетворення, надавати поміч і диво, надавати і
отримувати любов; Бог не існує у якості демона, має тіло, голову, обличчя, руки,
ноги, серце, є на вигляд великим, прекрасним, сяючим або некрасивим, темним, за
характером наполегливим, довірливим, працьовитим, безпомічним, врівноваженим,
боязливим, усе знає і є сильним, здатним співати і любити, може бути мовчазним,
гнівним, одиноким, втомленим, бідним; Бог є ніби ЛЮДИНА, ПТАХ, ДЕРЕВО, ФРУКТ, СИЛА
ПРИРОДИ, ВИТВІР МИСТЕЦТВА, ПРОСТІР, РІЧ, ПОЧУТТЯ, ДІЯ, ЧАС.

Таким

чином,

лірико-поетичний

дискурс

Р.М. Рільке

конституюється

художніми концептами, які створюють дискурсивну конфігурацію, що визначає його
авторську картину світу.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІМПЛІЦИТНОЇ АДРЕСАТНОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ У
НАУКОВИХ ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ
Панченко І.М. (Харків)
У доповіді аналізуються концепції імпліцитної адресатної референції сучасних
німецькомовних вчених Г. Ізенберґа, Ф. Браун, А. Коца, К. Шуберта, В. Голлі та
І. Петтер-Ціммер.
Феномен імпліцитності в цілому й імпліцитної референції зокрема належить
до найбільш актуальних наукових питань сучасної лінгвістики, що висвітлюється у

багатьох роботах як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Сутність «імпліцитної
референції», за Г. Ізенберґом, полягає у можливості реалізації референції за
допомогою

визначеної

іменної

(номінальної)

синтагми

до

конститутивних

компонентів референта, введеного у текст 3. Так, дієслово «обливати», на думку
вченого, інкапсулює (encapsulate) значення «рідина», тобто йдеться не про
імпліцитну референцію на рівні слова, що не відповідаю сучасним напрямам
дослідження мовних явищ.
Ф. Браун та К. Шуберт вводять поняття «непрямого звертання», що становить
синтаксично фіксоване іменникове звертання (Was möchte die Dame?), за якого
безпосередня

прономіналізація

не відбувається, але іменні

дескрипції, не

перетворюючись у ввічливу форму займенника, тим не менш мають синтагматичні
властивості адресатного займенника, тобто виступають у функції підмета й
узгоджуються з відповідною формою дієслівного присудка 1, с. 198. Непряме
етикетне звертання в сучасній німецькій мові є архаїчним або вживається
діалектально або виражає іронію шляхом використання «надмірної ввічливості»,
інколи навіть флексія відповідного дієслова має множинну форму. На нашу думку,
синтаксично фіксоване іменникове звертання не реалізує адресатну референцію
імпліцитно, адже ця форма є конвенціоналізованою та зрозумілою навіть без
залучення дискурсивного контексту.
В. Голлі 2 у роботі «Imagearbeit in Gesprächen» наводить приклади
імпліцитної референції, використовуючи на її позначення термін «неекспліцитна
референція». Він аналізує декілька лексико-граматичних засобів із різним ступенем
конвенціоналізованості, що слугують для імпліцитного вираження певного актанта
пропозиції,

імпліцитної

предикації

його

властивостей

чи

відносини

між

комунікантами. Дослідження В. Голлі вважаємо неповним, адже він не наводить
чіткої дефініції ані терміну «імпліцитна адресатна референція», ані терміну
«адресатна референція», а також не надає чіткої класифікації її лінгвістичних

індикаторів.
І. Петтер-Ціммер виділяє імпліцитну форму адресації та визначає її як спосіб
апеляції до адресата за умов відсутності у висловленні контактних сигналів, тобто
експліцитного вираження референції до адресата. Для цього слугують різного роду
«способи позначення адресата в обхід прямого, шляхом певних припущень, які
мовець робить на основі інформації про умови чи власні відносини з адресатом» 4,
с. 195. Дослідниця називає такі способи «орієнтаціями» та класифікує їх за
критерієм приналежності до області організації мовлення, до структури значення
(Bedeutungskonstitution), до структури стосунків (Beziehungskonstitution) чи до
структури дії (Handlungskonstitution) 4, с. 199
Як бачимо, у роботах сучасних німецькомовних лінгвістів розуміння
імпліцитної адресатної референції є неоднозначним. Таким чином, базуючись на
концепціях, наведених вище, вважаємо за доцільне визначати імпліцитну форму
адресатної референції як апеляцію до адресата / адресатів висловлення за умов
відсутності експліцитно вираженого звертання, виведення якої відбувається на
основі дискурсивного контексту.
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ВЕРБАЛЬНІ МАНІПУЛЯЦІЇ АДРЕСАНТА
Пасинок В.Г. (Харків)
Беручи участь у діалозі, адресант завжди переслідують певні цілі: заповнення
інформаційної лакуни, вираження емоцій, уплив на адресата. Приєднуючись до
діалогу, адресант впливає на співрозмовника за допомогою вербальних маніпуляцій,
які спрямовані на те, щоб адресат не/виконав певні дії, перейняв певні відчуття та
не/прислухався до певної точки зору. Саме маніпулювання комунікативною
діяльністю – своєю чи співрозмовника – є сенсом керування дискурсом, який
базується на такому принципі: адресант у будь-якій ситуації не просто повідомляє
інформацію, або показує своє ставлення до чогось за допомогою мови, але
використовує мову для здійснення певних дій.
У межах теорії комунікації керування дискурсом розглядається як одна з трьох
мегастратегій, які складають теорію мовленнєвої акомодації. Мова йде про свого
роду «налаштуванні» адресанта на комунікативні потреби та очікування адресата,
про його підготовку до акту комунікації саме з конкретним співрозмовником. Теорія
комунікації має на увазі пошук способів, за допомогою яких співрозмовники
налаштовуються на комунікативну хвилю один одного, знаходять взаєморозуміння
та спрямовують бесіду в необхідне їм русло. Крім того, ця теорія допомагає
з’ясувати, як комуніканти реалізують свої наміри, обираючи та використовуючи для
цього різні комунікативні стратегії.
Три основні мегастратегії, які були систематизовані американськими
лінгвістами Х. Гайлсом, Н. Купландом та К. Хенвудом, визначені як взаємна
інтерпретація, міжособистісний контроль та керування дискурсом. Застосування
якоїсь з цих мегастратегій залежить від ситуацій, віку, статусу чи міри впливу
адресанта на адресата.
Мегастратегія взаємної інтерпретації включає стратегію налаштування на
співрозмовника, за допомогою якої адресант апелює до вміння адресата

розтлумачувати та інтерпретувати сказане. Мегастратегія
контролю
моніторингу

−

міжособистісного

це механізм мовленнєвої адаптації, що використовується для
рольових

відношень

між

учасниками

комунікативного

акту.

Конкретними стратегіями можуть бути авторитарна поведінка, що стимулюється
будь-якою перевагою, більш високим статусом, авторитетом чи рівнем освіти, що
дають одному із партнерів переважне право на вибір та контроль тем, що
обговорюються або відкидаються; більш часті переривання, збільшена швидкість
мови та часті паузи; регулювання ступеня щирості. Мегастратегія керування
дискурсом – це сукупність стратегій, використання яких дає можливість
комунікантам отримати

уявлення про комунікативні потреби один одного та

адекватно реагувати на них. При цьому адресант маніпулює широким спектром
дискурсивних можливостей для підвищення свого мовленнєвого впливу на хід
комунікації з метою спрямування думки, дії та почуттів адресата у вигідному для
себе напрямку. Ця мета досягається головним чином шляхом використання стратегій
інтенсифікації та пом’якшення мовлення, які відіграють важливу роль у дискурсі,
тому що за їх допомогою комуніканти виражають своє ставлення один до одного та
до змісту висловлювань. Кожна з трьох мегастратегій у процесі комунікації має свою
функцію та, що є не менш важливим, репрезентує окремий етап розгортання
розмови, має свою черговість, необхідну для успішного спілкування. Таким чином,
стратегія взаємної інтерпретації є своєрідною підготовкою до наступної розмови.
Стратегія міжособистісного контролю застосовується у ситуації, коли адресант
повністю контролює розмову та може дозволити собі звертатись до співрозмовника
не відповідно до ситуації або статусу останнього, а відповідно із своїм баченням ролі
адресата. Стратегія керування дискурсом передбачає залучення адресата до розмови
та спонукання мовця обрати певні вербальні та невербальні засоби для маніпуляції
дискурсом, ведення діалогу у бажаному напрямку.

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА «ПОСМІШКА» В
АНГЛОМОВНОМУ ДИТЯЧОМУ АВТОРИТАРНОМУ ДИСКУРСІ
Пахаренко А.В. (Харків)
Значущими при розгортанні дискурсу мовців є мімічні рухи в цілому та
посмішка зокрема. Традиційно невербальний компонент «посмішка» вважається
маркером позитивної тональності розмови, який має сприяти її кооперативному
розгортанню та стимулює продовження діалогічного спілкування [1; 2; 5;]. Для
дитячого авторитарного дискурсу посмішка у більшості випадків характеризує
вектор конфліктності і маркує собою успішність тактичних ходів домінантного
мовця.
Головний виявлений тип дитячої посмішки – негативно-забарвлена за
семантичним змістом, яка виражає тріумф/задоволення адресанта через його
перевагу над більш слабким адресатом. Така посмішка набуває надзвичайної
інформативності у спілкуванні дитини, функціонуючи симптоматично (задля
вираження емоцій) та комунікативно (свідомо передаючи адресату певну
інформацію) [1, с. 73], що й зумовлює актуальність дослідження. Найбільш
інформативно продуктивною є посмішка, яка взаємодіє із вербальною складовою
спілкування на макрорівні:
“STINK!” Judy wailed. …. “Take a good look at this smile,” said Judy, baring her teeth,
Siberian tiger–style. “Does this mean I can’t have your room?” asked Stink. “ROAR!”
said Judy [7, p. 54].
Приклади

автономного

функціонування

посмішки

є

нечисленними,

і

переважно посмішка, як і у дискурсі дорослих, функціонує із вербальними
комунікативними компонентами на мікрорівні за принципами координації та
ідентифікації. Як найбільш контрольований з усіх невербальних компонентів, вона
може виражати не лише бажання передати реальні інтенції мовця, але й замаскувати

їх [4, с. 145-147]. Акти маскування дитиною справжніх почуттів та ставлення до
свого співрозмовника типові для реалізації стратегії маніпулювання.
Окрім вираження насмішки над співрозмовником, посмішка також може
маркувати позитивне для авторитарного співрозмовника завершення розмови.
Віковий фактор у такому випадку не відіграє важливого значення, оскільки може
реалізуватися ситуативне домінування навіть молодшого мовця над старшим.
Непоодинокими є випадки кооперативно-маркованої насмішки. Остання є
типовою для ситуацій позитивного патронування [3] однієї дитини над іншою і
залучається у тактиці повчання, коли дитина, яка є/вважає себе більш компетентною
та обізнаною, приміряє на себе комунікативну роль одного з батьків.
Номінації авторитарної посмішки представлені іменниками у фразових
дієслівних словосполученнях (give a false smile, bare one’s teeth, etc), засобами з
емотивно-константною знаковою природою із закріпленим негативним оцінним
знаком емотивності [6] (sneer, smirk, etc) та спеціальними засобами з емотивнозмінною знаковою природою, які однаково здатні до передачі позитивного і
негативного емотивного значення (to smile (sweetly, contentedly, serenely, etc).
Перспективним вважаємо дослідження неуспішного перлокутивного впливу
посмішки домінантного мовця на його співрозмовника.
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СТРАТЕГІЇ УДАВАНОЇ НЕВВІЧЛИВОСТІ У КОГНІТИВНОПРАГМАТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
Петренко О.М., Шевченко І.С. (Харків)
Теорія (не)ввічливості, яка пояснює один із засадничих принципів комунікації,
є актуальним об’єктом вивчення прагмалінгвістики, втім удавана неввічливасть
(mock impoliteness) належить до найменш вивчених. Її традиційно відносять до
стратегій неввічливості, побіжно вказуючи що це «мета-стратегія» (без визначення
цього поняття). Дж. Калпепер наводить приклади цієї стратегії –доброзичливе
жартування як вид дружнього піддражнювання та гумору. Процес виводу значення
таких висловлень дослідник пояснює через розуміння слухачем «справжніх» намірів
мовці, певної невідповідності між непристойними формулами та контекстом
(типовий приклад – британські футбольні фани), додаткові сигнали (сміх) [2].
Вочевидь це не розкриває ані ментальної природи, ані соціокультурних і
прагматичних ознак удаваної неввічливості.
За нашими даними, удавана або «несправжня» неввічливість у вигляді
кепкування / доброзичливого підтрунювання слугує зближенню та посиленню
соціальних зв’язків між співрозмовниками, а отже є непрямою формою реалізації
стратегії ввічливості зближення (positive politeness). Ці висновки стали можливими у
результаті залучення когнітивно-прагматичного підходу до аналізу неввічливої
комунікативної поведінки. Згідно когнітивно-прагматичнгого підходу, дискурсивні
стратегії закорінені у концептуальних ознаках відповідного концепту тобто

НЕВВІЧЛИВОСТІ. Його структура надає загальне уявлення про стратегії: слоти
відповідають дискурсивним стратегіям, а уточнення слотів – тактикам реалізації цих
стратегій.
Ознаки концепту закорінені у семантиці його номінацій. Зокрема, лексеми –
номінації концепту та їхні синоніми демонструють набір сем і гіперсем, що
утворюють семантичний простір концепту. У нашому матеріалі цей простір
упорядковано

у

вигляді

семантичноого

поля

«Impoliteness».

За

даними

лексикографії, у межах цього поля вирізняються мікрополя, серед яких – мікрополе
«mock» з уточненнями «banter», «teasing».
НЕВВІЧЛИВІСТЬ ми визначаємо як лінгвокультурний ознаковий концептрегулятив комунікативної поведінки [1]. У структурі концепту НЕВВІЧЛИВІСТЬ
слот

УДАВАНА НЕВІЧЛИВІСТЬ займає особливе місце: він поєднаний із

НЕВІЧЛИВІСТЮ зв’язком ссхожості. Це не інтендована, а удавана, тобто «як-би
неввічливість». Якщо виходити з існування антиномії у складі двох антиконцептів
ВВІЧЛИВІСТЬ – НЕВВІЧЛИВІСТЬ, то УДАВАНА НЕВІЧЛИВІСТЬ належить до
зони їх перетину, будучи периферійною для обох антиконцептів [1].
УДАВАНА НЕВІЧЛИВІСТЬ є періферфіною для ВВІЧЛИВОСТІ, бо вона
інтендує стимулювання дружнього спілкування у неформальних ситуаціях, але
реалізує

інтенцію

ввічливості

у

непрямий

спосіб.

Для

антиконцепту

НЕВВІЧЛИВІСТЬ слот УДАВАНА НЕВІЧЛИВІСТЬ теж є періферійним, бо
неввічливою є лише форма актуалізації – як правило, знижена або лайлива лексика,
звертання-призвиська, націлені на збереження обличчя слухача.
Умовами

успішної

реалізації

стратегії

удаваної

неввіливості

є

інтерафективність (спільна налаштованість мовця і сліхача на грайливість, позитивні
емоції) та їхня інтерінтенційність (спільне прагнення веселитись, жартувати). Без
цих проявів інтерсуб’єктивності слухач не здатен розпізнати шуткування,
«підхопити гру», а отже стратегія не досягає комунікативної цілі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІО-ЕТНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕМОЦІЙНОСТІ У
ДИСКУРСІ
Пірог І.І., Ізотова Л.І. (Харків)
Сучасні лінгвістичні розвідки останнім часом приділяють досить значну увагу
фундаментальним вивченням вербально-понятійної множинності емоцій, які є
надзвичайно

актуальними

у зв’язку

зі

зростаючою

роллю

медіадискурсу,

політичного, рекламного, публіцистичного, та інших видів дискурсів.
Емоціями прийнято називати особливий клас психологічних станів, що
відображають у формі безпосередніх переживань процес та результати власної
діяльності та взаємодії з оточуючим світом, водночас пов’язаних з фізіологічними
функціями організму. Найчастіше до переліку базових емоцій відносять: радість,
подив, гнів, страх, сум та огиду. Ці емоції не лише існують у життєвих ситуаціях, а й
визначаються

операціонально

та

можуть

бути

використані

як

перемінна

моделювання поведінки.
Як підґрунтя класифікації емоцій вирізняють інтенсивність, тривалість,
ступінь усвідомлення причини їх появи, стенічні (збуджуючі) та астенічні
(пригнічуючі) та ін. Труднощі дослідження емоцій полягають утому, що емоції
проявляються як у внутрішніх переживаннях, так і в поведінці, та пов’язані з
фізіологічною мотивацією.
Оцінка індивідуумом соціального оточуючого середовища базується на
прийнятій у певному соціумі системі цінностей, є, як правило, усвідомленою та несе

ідеологічне

навантаження.

Таким

чином,

структура

етнопсихологічних

характеристик є складною багаторівневою системою, елементи якої логічно
пов’язані між собою. Ця структура являє собою комплекс уявлень, переконань,
вірувань етнокультурної спільноти, відображених у релігії, філософії, культурі, мові
та який визначає існування й сприйняття дійсності. Етнічна приналежність
індивідууму проявляється на рівні ідей, політики, культури, повсякденного
усвідомлення та пов’язана з етнопсихологічною детермінованістю мовної картини
світу емоцій.
Оскільки особистість формується у процесі соціалізації, свідомість несе в собі
відмінні риси суспільства у межах якого проходить становлення особистості, тобто
сформовані уявлення завжди соціально марковані. Нажаль, досить часто важливі
екстралінгвальні чинники, що впливають на емоційну, в тому числі й вербально
оформлену сферу життєдіяльності людини, залишаються за межами лінгвістичних
досліджень.
Приналежність особистості до певної культури значною мірою визначає як
рівень емоційності, так і рівень її інтенсивності.
У індивідуалістичних західних, так званих низькоконтекстних культурах
більше уваги приділяється змісту повідомлення, важливішим є те, що сказано, аніж
те як сказано. Такий тип комунікації не залежить від контексту або залежить
незначною мірою.
Для колективістської культури характерна значно більша диференціація
емоційних категорій і її представники проявляють емоції яскравіше та інтенсивніше.
Увага до контексту проявляється у різноманітності

мовних засобів вираження

емоцій, що описують багатство відтінків почуттів.
Відповідно, різниця культури певних етносів відображається як в характері
відповідних емоцій, так і у складі емотивної лексики національної мови.

Дослідження емоцій є надзвичайно важливим для розуміння широкого кола
проблем індивідуального досвіду зокрема, та людської діяльності в цілому.
WECHSELBEZIEHUNGEN DER BEGRIFFE „GENRE“ UND „TEXTTYP“
Pichtownikowa L.S. (Charkiw)
Der Begriff „Texttyp“ ist allgemein anerkannt und hat als eine linguistische
Erscheinung vor allem im Bereich der Textlinguistik seinen Platz, zu deren Grundaufgaben
unter anderen auch die Typologisierung von Texten gehört. Bei meinen Untersuchungen
der Fabel bzw. der Parabel sowie der anderen Kleinformen wird die Konzeption
berücksichtigt und eingehalten, der entsprechend sich die Begriffe „Genre“ (im engeren
Sinn) und „Texttyp“ insofern überschneiden, dass es keinen Sinn mehr gibt, sie streng
voneinander abzugrenzen oder sie gar einander gegenüberzustellen. Um so mehr ist diese
Einsicht für die sozial wichtigen Literaturformen wie Fabel und Parabel bei der Erstellung
einer Übersicht von Bedeutung, die viele Epochen abdeckt. Die angeführte Konzeption
ermöglicht es, gleichzeitig die Fabel und eventuell auch die Parabel als Genre (soziale
Voraussetzungen als Attraktoren, Funktionen, Rolle und Stellung in der gesamten Literatur
und in einzelnen literarischen Strömungen) und als Texttyp (linguistische Werte,
stilistische Merkmale, Stellung bei der Einstufung der verwandten Texte usw.) zu
betrachten und als Folge ein umfassenderes Synergie-Bild zu modellieren.
Bekanntlich wird in der deutschen Linguistik der Terminus „Textsorte“ seit langem
gebraucht; die ihm höchst adäquate Entsprechung in der russischen und ukrainischen
Linguistik ist „Texttyp“, deshalb halte ich mich auch weiterhin an diese beiden Termini.
Eine Reihe von ausländischen Autoren betrachten den Roman, die Ballade, die Komödie
und die Novelle nicht als Genres (wie es nach der literaturwissenschaftlichen Tradition
angebracht wäre), sondern als Texttypen neben den nicht schöngeistigen Varianten der
mündlichen und schriftlichen Rede. Dieser Gedanke scheint völlig begründet zu sein. Der
schöngeistige Text als ästhetisch bedeutsame Struktur erfüllt eine kommunikative Funktion

in demselben Maße wie der nicht schöngeistige Text, weil auch die ästhetische Funktion
die Information adäquat überträgt, indem sie den Text so strukturiert, dass die
Redeausdrucksmittel aus potenziell möglichen Mitteln der Sprache zwecks der
Wiedergabe eines möglichst großen Informationsinhalts und einer möglichst effektiven
Auswirkung optimal ausgewählt werden (vgl. hierzu: N. Annenkowa, 1977).
Nach Meinung der Linguisten, insbesondere der Textlinguisten, ist es nicht
anzuzweifeln, dass die Texte eines und desselben Literaturgenres Exemplare eines
entsprechenden Texttyps bzw. einer Textsorte sind, die eine große Zahl von Untertypen
und Untervarianten vereinigt. Die Genres und die Literaturgenreformen (neben Texten aus
anderen Bereichen) können also auch als Textsorten bzw. Texttypen betrachtet werden:
Nun sind zweifellos auch Texte derselben literarischen Gattung Exemplare einer Textsorte
– und zwar solche, die nicht nur eine, sondern offensichtlich eine größere Anzahl von
Invarianten aufweisen. Nichts hindert uns so, auch Gattungen als Textsorten anzusehen
(sieh dazu: W. Raible, 1980). In der grundlegenden Arbeit von N. Annenkowa (1977), die
der Untersuchung von linguostilistischen Besonderheiten der deutschen Prosafabel
gewidmet ist, wird die Fabel als Texttyp betrachtet. Dies geschieht zum Zweck einer
genaueren Definition des immer noch mehrdeutig bleibenden Begriffes „Genre“. In
Wirklichkeit aber werden diese Begriffe in der genannten Arbeit voneinander nicht
abgegrenzt und einander nicht gegenübergestellt, sondern in derselben Bedeutung
gebraucht. Diese Annahme ist meiner Meinung nach auch bei der Untersuchung der
Versfabel relevant.
Die Abhandlungen über die Fabel als Genre und als Texttyp standen im Mittelpunkt
der Schriften bedeutender Theoretiker auf dem Gebiet der Literatur und der Fabel im
Besonderen sowie auch in Äußerungen der Fabeldichter selbst und sind bis heute aktuell.
Deshalb erwies es sich als unerlässlich, in meiner Untersuchung die Konzeptionen der
Fabel solcher berühmten Theoretiker und Fabeldichter wie M. Luther, J. de La Fontaine, J.
G. v. K. Gotsched, J. J. Bodmer, J. J. Breitinger, G. E. Lessing, J. G. Herder, J. Grimm, G.

W. Fr. Hegel, W. A. Shukowskij, A. A. Potebnja, L. S. Wygotskij zu berücksichtigen. In
ihren Arbeiten wird die Fabel als Genre, als Abart der Epik, und gleichzeitig als Textsorte
behandelt, die in sich die Merkmale anderer künstlerischer Texte und vieler Stilarten
vereinigt.
ПОЗИЦІЮВАННЯ СУБ’ЄКТА НАРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЛИХ
НАРАТИВАХ (на матеріалі коментарів до постів у Фейсбуці)
Побережний Д.О. (Харків)
Зростаюча

роль

Інтернет-комунікації

в

сучасному

світі,

поява

«інформаційного» суспільства створили нові можливості для самовизначення
людини як особистості [2], зокрема, для її політичної самоідентифікації. Мовознавчі
розвідки здатні продемонструвати, як відбивається в Інтернет-дискурсі ставлення
громадян до політичних змін, як вони усвідомлюють свою роль у цих змінах [7].
У фокусі уваги у цьому дослідженні перебувають коментарі до постів в
англомовному сегменті соціальної мережі Фейсбук. Об’єктом вивчення є малі
наративи про Брекзіт у аналізованих коментарях, а предметом – позиціювання в них
суб’єкта наративної діяльності [3], або його станс (англ. stance).
Загальновизнано, що соціальна мережа Фейсбук є найбільш відвідуваною у світі:
число її користувачі перевищує один мільярд. Саме тому вона є привабливим для
лінгвістів полем наукових розвідок. Звернення до його вивчення є свідченням
актуальності здійсненого дослідження як в науковому, так і в суспільному плані. Однак
коментарі, пости та опитування, подані в англомовному сегменті Фейсбуку, що
висвітлюють ставлення широкого англомовного загалу до Брекзіту, ще не були
об’єктом мовознавчих розвідок, що засвідчує наукову новизну дослідження.
Комплексна методика дослідження залучує методи функціональної, дискурсивної та
мультимодальної лінгвістики.

Термін "наратив" (від лат. narrare – розповідати, повістувати) набув
популярності в гуманітарних і суспільних науках у добу постмодерну. Специфіка
його змісту (порівняно з традиційними термінами "повістування" та "розповідь")
міститься в тому, що зміст історії, що є темою розповіді суб’єкта, розглядається у
нерозривному зв’язку з її інтерпретацією [4]. Отже, наратив – це не опис об’єктивної
дійсності, а припис, своєрідна "інструкція" з конструювання її суб’єктивного образу
адресатом. Приписи визначають, як певний випадок може бути інтегрований в
узагальнений канон [1, с. 30].
Поряд із типовими наративами, які володіють провідними ознаками жанру
(оповідання, роман тощо), існують нетипові наративи – неповні, невеликі, спрощені,
які називають "малими" [5; 6]. Малий наратив (англ. small narrative) є нетиповим
різновидом наративної діяльності суб’єкта, який переказує актуальні або загальновідомі
події, посилається на попередні розповіді, відмовляється розповідати тощо [6].
Саме у малих наративах позиціювання суб’єкта наративної діяльності
виявляється найбільш яскраво. У нашому дослідженні запропоновано модель
позиціювання суб’єкта у малих наративах тематичної і жанрової належності, що
аналізується. Ця модель бере до уваги такі "виміри" аналізованих малих наративів:
авторство, зв’язок із контекстом, зв’язок із ко-текстом (лінійність розгортання),
інтертекстуальність, екстралінгвальні властивості.
Здобуті

висновки

можуть

бути

використані

у

лінгвістичних

та

міждисциплінарних наукових розвідках.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИКЛАДАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Полоцька О.О. (Харків)
У сучасному світі вища освіта виконує низку складних завдань, які є
віддзеркаленням соціальних тенденцій та викликів. Одним з них є надання
здобувачам вищої освіти різних рівнів, починаючи з бакалаврату, достатніх знань та
компетентностей для ефективного спілкування з іноземними колегами у відповідних
галузях освіти та науки. У цьому сенсі володіння іноземними мовами взагалі та
англійською зокрема вже набуло статусу незаперечного пріоритету в академічному
середовищі [1-4].
Однак на фоні загального визнання такого високого статусу іноземної мови як
академічної дисципліни питання якості викладання іноземної мови у вишах
студентам так званих немовних факультетів все ще залишається актуальним. На
жаль, існуючі академічні умови не завжди сприяють якісному викладанню/вивченню
цієї дисципліни через низку факторів, серед яких: брак аудиторних годин, що
відводяться на вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей (у
середньому 2 години на тиждень протягом 2-4 семестрів); суттєві розбіжності у
змісті програм з дисципліни при викладанні студентам на різних факультетах на
рівні бакалаврату; завелика кількість студентів в групах при вивченні іноземної
мови; відсутність єдиного підходу щодо контролю та оцінювання знань та набутих
навичок і т. ін.

З практичної точки зору, визнання того факту, що якісна складова викладання
іноземної мови у закладах вищої освіти мусить та може бути покращена, – це вже
конструктивний

крок

у

напрямку

підготовки

кваліфікованих

та

конкурентоспроможних фахівців. У цьому напрямку пропонуємо низку відповідних
заходів, а саме:
 приділити особливу увагу процесу планування викладання дисципліни
(збільшення кількості аудиторних годин, затвердження відповідної кількості форм
контролю);
 запровадити

практику

сумісного

обговорення

планування,

програми,

конкретних аспектів викладання дисципліни між представниками факультетів,
студентам яких вона викладається, та викладачами іноземної мови;
 максимально уніфікувати тривалість та зміст курсу з іноземної мови для
студентів різних немовних спеціальностей (при цьому, звичайно, враховуючи
специфічну термінологічну лексику);
 забезпечити безперервність та збалансованість викладання іноземної мови по
семестрах, не припускаючи ситуацію, коли дисципліна не викладається наскрізно;
 забезпечити студентів ІІІ та ІV курсу денної форми навчання та ІV та V курсів
заочної форми навчання правом вивчати іноземну мову безперервно впритул до
закінчення навчання на бакалаврському рівні (особливо враховуючи той факт, що
для вступу на рівень «Магістр» студенти мусять складати іспит з іноземної мови, у
тому числі – і в форматі ЗНО);
 забезпечити обмеження кількості студентів в академічних групах з вивчення
іноземних мов до 12 для денної та заочної форми навчання;
 впроваджувати в практику нові форми контролю самостійної роботи студентів
(наприклад, з використанням дистанційних технологій, проектних методів,
залучення студентів до групових проектів і т. ін.).

Підводячи підсумки, можемо зазначити, що стрімко зростаючі вимоги до рівня
володіння іноземною мовою студентами породжують питання пошуку шляхів
покращення академічних умов та якості викладання іноземної мови у закладах вищої
освіти в Україні. Логічною вважаємо стратегію створення сприятливих умов для
вивчення іноземних мов координованими зусиллями викладачів іноземних мов та
адміністрацією відповідних факультетів.
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ГУМОРИСТИЧНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ
Полтаран О.О. (Харків)
Сучасні лінгвістичні дослідження активно почали розглядати поняття
креативності зовсім нещодавно. Американський психолог Роберт Стернберг
уважає, що риса креативність може бути притаманна такій людині, яка здатна
генерувати нову ідею, осмислювати її. [3]. Креативність неможлива без застосування
творчості, але розвиток

творчої

активності

зазвичай

забезпечують

багато

взаємопов’язаних елементів, серед яких можна виокремити дивергентне мислення,
вміння аналізувати нові ідеї, креативне використання абстрактних знань та втілення
їх на практиці; вміння долати будь-якого роду труднощі, ризикувати; вмотивованість
[1, с.128]. Креативна особистість – це людина, яка може ефективно займатись
творчою діяльністю. Під діяльністю розуміється соціально-значуща активність, яка
відтворюється на практиці [2], тобто, можна стверджувати, що креативна
особистість здатна формувати власний дискурс.
Дискурс комічного – це комунікативний процес, який формується у межах
певних когнітивних фреймів, що включають стратегії розваги, висміювання,
маніпуляції; це продукт комунікативної гумористичної діяльності, який створюється
за допомогою вербальних та невербальних аспектів.
Гумористична дискурсивна особистість являє собою мовну особистість, яка є
творцем дискурсу комічного у вигляді безперервно поновлюваного або закінченого,
усного або письмового повідомлення. Якщо ми говоримо про компетенції
дискурсивної особистості, яка має отримати від реципієнта адекватну реакцію на
створений нею дискурс, тобто, сміх, риса креативність є важливим компонентом у
такому процесі, тому що: вона впливає на уміння аналізувати комунікативну
ситуацію умови спілкування, на підставі чого виділяти відповідні найбільш
оптимальні засоби досягнення комунікативної цілі, використовувати способи
інтертекстової прецедентності в дискурсі; креативна дискурсивна особистість здатна
відбирати унікальну емоційно насичену лексику для досягнення максимального
відклику

від

адресанта.

Креативність

надає

змогу

ідентифікувати

жарт,

організовувати дискурс, підпорядкований до конкретного жанру комічного (сатира,
сарказм, іронія тощо). Дискурсивна компетенція, яка містить в собі елемент
креативності, полегшує процес формування зв’язного та стилістично забарвленого
висловлювання, використовуючи лексичні і граматичні засоби когезії як на рівні
окремого сегмента тексту, так і здійснювати інтеграцію його окремих частин у

єдиний цілісний текст, зокрема звертатись до прецедентних текстів як засобу
міжфразового зв’язку. Застосування креативності під час формування та активізації
дискурсу комічного надає змогу його творцю підсилити гедоністичний ефект,
персоналізувати створений ним дискурс, надати йому неповторного значення. Такий
дискурс стає унікальним явищем, тому що, в першу чергу, є «внутрішнім голосом»
автора, який знаходить своє відображення у комунікативному процесі, результатом
чого стає комічний ефект.
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГІБРИДНОГО МОВЛЕННЄВОГО АКТУ
ПОГРОЗИ
Пономаренко О.О. (Харків)
Під гібридним мовленнєвим актом (далі – МА) розуміється такий МА, який
суміщає у собі риси двох іллокутивних типів, поєднуючи дві рівноправні інгенентні
складові іллокутивної сили – у нашому випадку це спонукальна (вимога адресата
здійснити певну дію) і комісивна (зобов’язання мовця виконати певну дію у
майбутньому в разі невиконання вимоги) іллокуції. Емотивна складова є
факультативною.
Методика дослідження гібридного МА погрози охоплює такі етапи:
1.

Опрацювання

теоретичних

джерел

та

встановлення

теоретико-

методологічного підґрунтя дослідження. Наразі погроза вивчається з позицій

комунікативної,

акціональної

прагматики

у

пострадянському

та

західному

мовознавстві, але ще багато питань залишаються нерозв’язаними. Було досліджено
праці класиків та сучасних науковців для встановлення теоретико-методологічного
підґрунтя роботи.
2. Збір мовного матеріалу. Матеріалом дослідження слугували дискурсивні
фрагменти зі сценарію сучасного англомовного серіалу «Prison Break». Вважаємо за
доцільне розглядати сценічний діалог як імітацію реального діалогічного дискурсу
слідом

за

науковцями,

які,

досліджуючи

проблему

вибору

джерел

у

прагмалінгвістиці, обґрунтовано доводять, що персонажне мовлення кінодраматургії
є максимально наближеним до розмовного [1]. Певним чином, він симулює реальну
комунікацію, оскільки скрипти – це, так би мовити, діалог безпосередньо у чистому
вигляді, без авторської мови. Серіал «Prison Break» демонструє розвиток подій у
кримінальній сфері спілкування. Вибір мовного матеріалу впав на кримінальну
тематику, оскільки вона має гіпотетично більш високу ймовірність насиченості саме
такими мовленнєвими подіями, які передбачають реалізацію МА погрози. Серіал
було обрано за тематичним принципом, а потім методом суцільної вибірки
виокремлювалися дискурсивні фрагменти, які містять погрозу. Межі дискурсивних
фрагментів визначаються у такий спосіб: 1) мінімальна складова, яка складається з
ініціальної репліки, висловлення погрози та реактивна репліка, 2) максимальна
складова – це той контекст, при якому пропозиційний зміст МА дискурсивного
фрагменту є зрозумілим і закінченим. Дискурсивні фрагменти обмежені мовним
контекстом.
3. Встановлення засобів вираження МА погрози. На цьому етапі дослідження
кожен дискурсивний фрагмент, який містить МА погрози, був проаналізований на
предмет вербального або невербального вираження іллокутивного змісту.
У разі вербального вираження іллокутивного змісту було змодельовано
структури висловлень гібридних мовленнєвих актів погрози, котрі поділяються на

експліцитні та імпліцитні. Структурні моделі розглядаємо, застосовуючи методи
структурно-семантичного моделювання, мовленнєвоактового та контекстуального
аналізу та аналізу невербальних компонентів комунікації.
4.

Встановлення

перлокутивних

властивостей

МА

погрози.

Кожен

дискурсивний фрагмент був проаналізований на предмет того, чи досягає мовець
бажаного перлокутивного ефекту, тобто було розглянуто реакційні МА, які
охоплюють три типи: 1) реакції на комісивну складову, 2) реакції на директивну
складову, 3) реакції на емотивну складову.
5. Кількісні підрахунки.
Таким чином, розроблена методика дослідження МА погрози дозволила
встановити прагмалінгвістичні характеристики його реалізації в сучасному
англомовному діалогічному дискурсі, зокрема його властивості як гібридного МА,
особливості структурно-семантичного оформлення висловлень погрози та супутніх
невербальних засобів комунікації.
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INTERSEMIOTIC APPROACH TO NEWSPAPER ARTICLES ANALYSIS
Pshenychnykh A. (Kharkiv)
To study a heterogeneous text intersemiotically means to analyse its semiotic
constituents, as well as their interaction for meaning construction. In case of newspaper
articles, their semiotic layers include a verbal plane (headlines, the text of an article itself,
call-outs, captions) and a visual one (photographs, cartoons, graphical means). The most
typical visual support for an article is a photo which enhances the visibility of the topic
discussed in the verbal text. Based on visual studies and the analysis of 771 articles carried
out as a follow-up project for Jean Monnet Network “Crisis, Conflict and Critical

Diplomacy: EU Perceptions in Ukraine and Israel/Palestine”, below are visual aspects to
be taken into account when researching a newspaper article intersemiotically with photos
viewed as an integral part of it.
Content analysis is studying the following aspects of a photograph: type of portrayal
(abstract or representational, documentary or pictorial, emotional or unemotional), a
setting, a theme (a portrait, object/s, an event, etc.), composition (colour, balance, focus,
foreground and background, type of a shot, a shooting angle, light, quality, negative and
positive spaces, contrast, framing, perspective, contour, forms, lines, etc.), technologies of
shooting (micro, macro, panoramic, aerial, satellite shooting, an action shot, candid
camera, etc.). Any content characteristics listed above may become significant for
interpreting visual semiotics and contribute to meaning construction via photographical
and verbal planes interaction.
At the level of semiotics and meaning, the content of a photographical image is
analysed together with the verbal text. The main aspects to be considered are emotional
and thematic resonance of the photo with the text (from low to high or contradictory),
visual metonymy (including symbolism which is either common to many or contextually
construed), metaphor (construed both by visual and language means), intersemiotic
metaphtonymy. To bring it all together, an example is producing a more dramatic effect on
readers in order to draw attention to burning issues by creating contradictions between a
photo and a text: a beautiful peaceful landscape to support a text about an environmental
disaster, a low angle of shooting to imply the power of a framed object and negative
connotations about it in the text. Another example is the involvement of verbal and visual
means into an intersemiotic metaphtonymy: during Brexit the European Union was
metaphorically characterized as an unstable structure which is doomed to collapse.
Visually, this text is supported by a photo of a wall with cracks and stars symbolically
representing the EU.

On the whole, to analyse a heterogeneous text intersemiotically requires not only a
deep and professional understanding of how a language “works”, but also “reading” and
interpreting the visual “language” the way it is done in visual studies and semiotics. The
reason is that content elements of a photo are significant contributors to the meaning
construed by verbal means.
КАРНАВАЛІЗАЦІЯ ЯК ТРЕНД СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ
Самохіна В.О. (Харків)
На формування соціокультурного простору впливає велика кількість факторів,
наприклад, процеси глобалізації та віртуалізації суспільства, що передбачає
породження нових типів комунікації. Відбувається переосмислення соціального
буття в цілому: сучасне суспільство породжує, зокрема, такі явища і процеси, як
симуляція реальності, екранний тип культури, комп’ютеризація, поява нових медіа,
створення нових форм масової культури. Сучасність характеризується соціальною
дифузією, існуванням, так би мовити, «ціннісного бульйону» (Р.А Дукін), розмиттям
меж між святом та повсякденністю, що відображається у феномені тотальної
карнавалізації,

яка

розглядається

як

«тривалий

карнавал»

(С.Г. Воркачов,

М.А. Загібалова, А.Г. Козінцев, Н.А. Хренов). Науковці відносять карнавалізацію до
сфери художнього, ігрового, хаотичного. Г. Дебор коментує соціокультурну
ситуацію сьогодення як суспільство спектаклю. Це означає, що карнавалізація є
постійним процесом, та будь-яка здравомисляча людина може включитися в
карнавальний процес, залучаючи комічні жанри.
Карнавалізація – перш за все, особлива метамова культури, яка може
розглядатися як бачення дійсності адресанта у комічному ракурсі, як окремий
творчий метод автора, як засіб утілення його ідеї. Карнавальна модель світу – це
постійна реальність специфічної картини експресивно-емоційного світу, його
унікальне комічне світовідчуття, тому карнавалізація є контекстом сміхової

культури. Жартівник «надягає» ігрову маску, грає в дурня. В карнавальному
соціальному бутті виділяється навіть оксюморонне словосполучення – «розумний
дурень» – той, хто бешкетує, дурникує, розважає, та світ його сприймає як ерудовану
креативну дискурсивну особистість. Механізмом «карнавальності» виступають
карнавальні теми, комічний ідіостиль та його комічна інтерпретація, яскрава
видовищність, типізованість образів, жартівливість, пародійність. Гумор виникає як
результат мовленнєвої та лінгвоситуативної аномальності.
У карнавалізованому дискурсі органічно вписуються діалог взаєморозуміння,
яскраві емоції, веселість, жарти. Ігровий контекст, автологічний реалізм у
карнавальній свідомості індивідів ґрунтуються на діалектичних принципах
взаємозв’язку, історизму, протиріччя, творчої активності, де підтекст грає значну
роль (пор.: – Я своїй бабусі дав енергетичний напій. – І що? – Нічого. За молоком
пішла… до Чернігова). Діалектичні принципи перебувають у тісному зв’язку із
карнавалізованим діалогом: діалог – онтологія, діалог – культура, діалог –
мова/мовлення; діалог – невербаліка; діалог – текст; діалог-людина.
Головним учасником карнавалізаційного діалогічного процесу є карнавальна
дискурсивна особистість Homo Artifex, до якої відносяться професійні та
непрофесійні жартівники. В карнавальному просторі відбувається 1) безпосередній
діалог між людьми, що розважають інших; 2) людиною, що розважає інших, та
публікою; 3) людиною, що розважає інших, та віртуальною площиною.
Одним із найяскравіших представників карнавального процесу як сучасного
соціального буття є дискурсивна особистість пародиста. Головною особливістю
карнавального діалогу пародиста з адресатом є ігровий модус. Мовний аспект
пародійності пов’язаний з діалогізмом карнавального світу, що вимагає від
пародиста експресивності ідей, образів, жартів, стилю і слова; це характеризується
інтенсифікацією висловлення, емоційним та художнім забарвленням. Такий творчий
підхід до мови потребує від пародиста як творця гумору високого рівня мисленнєвої

активності та креативності. Для нього немає табу, він може критикувати або
коментувати будь-кого або будь-що за умови доступності жарту всім комунікантам.
Залучення широкої тематики жартів пародистом, «сміховий фон» виступу
передбачає наявність його спільних фонових знань з адресатом, перетворення всіх
учасників «дійства» в повноправних «акторів».
ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ В
АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ
Семенюк А.А. (Луцьк)
У сучасній лінгвістиці загальноприйнятним вважається факт присутності в
культурі й мові кожного народу універсального (загальнолюдського) і національноспецифічного. Так і в англомовній культурі є притаманні лише їй одній культурні
значення, закріплені у мові, моральних нормах, переконаннях, особливостях
поведінки носіїв мови, які потребують лінгвокультурологічного дослідження, яке б
відобразило культурний простір нації. Вивченням різних аспектів прислів’їв та
приказок як фразеологічних одиниць цікавилися В. Виноградов, Р. Зорівчак, О.
Кунін, Л. Сміт, Т. Левицька, А. Фітерман та ін., є у фокусі сучасних досліджень.
Прислів’я і приказки виникли ще у часи первісного ладу, описуючи різноманітні
ситуації та сфери діяльності людей, але вони є невід’ємним атрибутом
повсякденного життя, а також людського спілкування й сьогодні. Беззаперечним є
вплив специфіки мови (мовної картини світу) на характер культурно-мовної
спільноти (лінгвокультури).
Прислів’я – це короткий, усталений у мовній практиці, як правило, ритмічноорганізований вислів переважно повчального характеру, в якому зафіксований
багатовіковий досвід народу, і який має форму речення (простого чи складного).
Приказка – це також короткий вислів, що може мати форму словосполучення чи
неозначено-особового чи інфінітивного речення, усталеного та здебільшого

повчального. На відміну від прислів’їв, що виражають судження метафорично,
приказки можуть вживатись у своєму прямому значенні [1].
У прислів’ях та приказках ми можемо простежити характерні риси та сфери
діяльності англомовної особистості, яка і постає як носій універсальних та
національно-специфічних культурно-мовних і комунікативно-діяльнісних цінностей,
знань установок та поведінкових реакцій носіїв мови і акумулює його
лінгвокультурний дух, до прикладу: сім'я/родина –“Men make houses, women make
homes” (“Чоловік у домі голова, а жінка – душа”),),“There is a black sheep in every
flock” (“У сім’ї не без виродка”) [2]; дім – “East or West home is best” (“У гостях
добре, а вдома краще”), “There is no place like home” (“Рідний край – земний
рай”)[2]; ставлення до здоров’я –“A sound mind in a sound body” (“У здоровому тілі
здоровий дух”), “Health is better than wealth” (“Здоров’я за гроші не купиш”) [2];
ставлення до життя – “Every cloud has a silver lining” (“Немає лиха без
добра”),“The grass is always greener on the other side of the fence”(“Добре там, де нас
немає”) [2]; звички та побут носіїв культури – “Too many cooks spoil the broth” (“У
семи няньок дитя без ока”) [2]; вірування –“You cannot serve God and
mammon”(“Не можна служити двом панам” (“Blood is thicker than water” (“Cвій
своєму мимоволі брат”) [2]; настанови – “Nothing flies into the mouth of a sleeping
fox”(“Не взявшись за сокиру, хати не зробиш”),“Don`t bite the hand that feeds you”
(“Не плюй у криницю, бо прийдеш по водицю”)[2]; людські чесноти –“United we
stay, divided we fall” (“Разом ми вистоїмо, а нарізно – загинемо”), “Love lives in
cottages as well as in court”(“Де любов, там і щастя”)[2].
Отож, образи в прислів'ях та приказках обох мов в основному різняться.
Представники англомовної культури за посередництвом прислів’їв та приказок
постають як такі, що цінують родинне коло та власну домівку, вимогливі до свого
здоров’я, послідовні в прийнятті рішень, уважні до дрібниць, об'єктивні у побутових
питаннях, проте не позбавлені недоліків, притаманних людям, та надають пріоритет

загальнолюдським цінностям у житті.
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ТИПИ ДИСКУРСИВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ПРИ ЗМІНІ СОЦІАЛЬНИХ
РОЛЕЙ
Скриннік Ю.С. (Харків)
Вдале оперування соціальними ролями вимагає від особистості слідування
нормам, що склались у суспільстві щодо їх виконання у побутовій та офіційноділовій сферах життя. Здатність особистості дотримуватися цих правил та норм
визначається рівнем її толерантності. Ще в XVIII ст. толерантність характеризували
як терпимість до відмінностей серед людей, вміння жити, не заважаючи іншим,
здатність мати свої права та свободи, не порушуючи права та свободи інших [1, c.
80].
Дослідження принципів досягнення ефективності у спілкуванні зумовлює
актуальність цієї роботи – виокремлення типів дискурсивних особистостей за
психологічним чинником при втіленні ними різних соціальних ролей у побутовому
та

інституціональному

типах

дискурсу.

Об’єктом

є

діалогічна

взаємодія

комунікантів, які реалізують соціальні ролі у побутовому та інституціональному
типах дискурсу, відтворена у діалогічних фрагментах художньої прози і скриптах
кінофільмів; предметом – особливості дискурсивної поведінки толерантної та
інтолерантної особистостей. Мета дослідження полягає у встановленні особливостей
дискурсивної поведінки толерантної та інтолерантної особистостей при зміні їх
соціальних ролей у побутовому та інституціональному типах дискурсу.

Дискурсивна особистість [3, с. 127] – це особистість, яка діє в континуальному
комунікативному просторі і здатна поряд із мовним кодом використовувати й
трактувати інші семіотичні коди залежно від типу дискурсивних відносин, у які вона
є включеною в певні моменти спілкування. У сучасному світі, на початку XXI ст.,
межі між виконуваними соціальними ролями є розмитими, що стало підґрунтям для
поділу дискурсивних особистостей на толерантних та інтолерантних.
Дискурсивна поведінка толерантної особистості відповідає принципам
екологічного спілкування і вважається нормативною у соціумі. Толерантні
особистості більш акуратні у своїх судженнях про інших людей, ніж інтолерантні [2,
с. 158], та приділяють більше уваги своєму мовленнєвому регістру.
Поведінка інтолерантної дискурсивної особистості суперечить правилами
поведінки щодо втілення соціальних ролей при переході від побутового до
інституціонального типу дискурсу, що проявляється у відсутності розмежувань
побутового та офіційно-ділового стилю спілкування та простежується як на
вербальному рівні комунікації, так і на невербальному:
MARLEY: “Roses are red, violets are blue, I’ve got ass cancer, now you know too
[written in the postcard].” Don’t you feel guilty for leaving me all those nasty messages
for missing work?
BOSS: I’m... You should have come to me sooner. Why did you keep it a secret?
MARLEY: Because I didn’t want you to look at me the way you are now. [1]
Інтолерантна дискурсивна особистість у соціальній ролі підлеглого повідомляє
босу про свою невиліковну хворобу у незвичний спосіб – через листівку.
Повідомлення написане у гумористичній формі і містить ненормативну лексику. На
вербальному рівні працівниця через запитання намагається викликати почуття
провини у свого боса.

Перспективи дослідження вбачаємо у виокремленні типів дискурсивної
особистості при зміні соціальних ролей залежно від приналежності до певного
соціального класу, тобто на основі соціального чиннику.
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ПОЛІМОДАЛЬНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ЕМОЦІЇ ЯК МАТРИЧНА
МНОЖИННІСТЬ ОЦІННИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
Скрипнік І.Ю., Шамаєва Ю.Ю. (Харків)
Метою нашої роботи є експлікація полімодальної природи категорії ЕМОЦІЇ,
актуалізованої в сучасному англомовному, зокрема мистецтвознавчому, дискурсі як
інтеґративної матричної єдності когнітивної та вербальної полімодальності, що
забезпечує множинну оцінну інтерпретацію семіотизованого емоційно-естетичного
досвіду.
У річищі сучасної когнітивно-дискурсивної парадигми дослідження як
категорії ЕМОЦІЇ, так і мистецтвознавчого дискурсу є актуальним і перспективним
(О.С.Кубрякова, В.В.Сидорова, G. Kress, P. Werth), оскільки дискурс критичного
аналізу мистецтва – екологія категорії ЕМОЦІЇ У НАШІЙ РОЗВІДЦІ – функціонує
як вибудуваний культурною традицією посередник між витвором мистецтва та
адресатом, набуваючи статусу вторинної реконцептуалізованої інтерпретативної

репрезентації, що стає самостійним, соціально значущим лінгвокультурним
конструктом з унікальними когнітивно-комунікативними властивостями [1].
Згідно з семіотичними концепнціями Г. Креса та Т. ван Леувена, будь-який вид
комунікації є полімодальним [3]. У цьому зв’язку, результати нашої роботи
доводять, что полімодальність як природна характеристика вербалізованої категорії
ЕМОЦІЇ є спосібністю Homo Loquens поєднувати у процесі когніції та комунікації
декілька модусів світопізнання та спілкування: когнітивний, вербальний, візаульний,
гаптичний, і всі вони є взаємопов’язаними, формуючи матричну лінгвокогнітивну
онтологію досліджуваної категорії.
Ключовим поняттям полімодальності є модус, що можна визначити як канал
комунікативної репрезентації [2], що передбачає наявність інтерпретуючої функції
мови як засобу оцінної обробки знань емоцій в індивідуальній свідомості
експериєнцера, зумовлюючи важливість модальної сумісності (modal affordance), яка
детермінує вибір модусів для певного типу репрезентації.
Мистецтвознавчий дискурс як середовище матричної актуалізації категорії
ЕМОЦІЇ дозволяє виявити та проаналізувати багатовимірність її полімодальності у
розмаїтті множинних оцінних інтерпретацій образів у музиці, живописі, архітектурі,
танці, тощо. Особливо яскраво це реалізується в англомовному мовознавчому
дискурсі, що інтерпретує сюрреалізм, де превалює концептуалізоване глибиннопсихологічне: експресія, відбиття несвідомого, фантазій, вторинна репрезентація
автобіографічних,

особистісних

елементів,

що

виявляється

у

когнітивно-

асоціативних схемах та символах.
Таким чином, дослідження полімодальності категорії ЕМОЦІЇ, вербалізованої
засобами сучасного англомовного мистецтвознавчого дискурсу, дозволяє виявити
процеси концептуальної інтеграції у різних типах іконотекстів (витворах мистецтва
та мистецтвознавчих коментарях) як конітивної здібності індивіда породжувати нові
структури знань в результаті взаємодії полімодальних структур, що генерують

множинні

оцінні

інтерпретації

компонентів

категорії,

розширюючи

спектр

інференцій, подальше дослідження чого зі зверненням до психолінгвістичного
інструментарію і складає перспективу нашої розвідки.
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ТЕОРIЇ ДИСКУРСИВНОЇ ВЗАЄМОДIЇ РIЗНИХ КОДОВИХ СИСТЕМ У
МІЖКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ
Солощук Л.В. (Харків)
Нове – ХХІ – століття характеризується розширенням діапазону тих сфер праці
та спілкування, де успіх залежить від уміння коректно й ефективно організувати
міжособистісну комунікацію не тільки у межах однієї культури, але й у
міжкультурному середовищі. Здатність моделювати комунікативну поведінку не
тільки на вербальному, але й на невербальному рівні, який часто намагаються подати
як такий, що не піддається контролю й моделюванню людиною, означає найвищий
ступінь комунікативної свідомості особистості. Володіння лише вербальним каналом
спілкування не забезпечує зараз ефективну реалізацію комунікативних інтенцій
особистості та організацію успішних міжособистісних відносин на міжкультурному
рівні. Активізація досліджень різних кодових систем, серед яких провідною є
невербальна, збігається з періодом інтенсифікації студій у сфері теорії мовленнєвої
діяльності, дискурсознавства, міжкультурної комунікації.
Етнічне та культурне розмаїття людських спільнот відображається у мові,
дискурсі, комунікації, мовних картинах світу [2]. Актуальним для сьогодення стає

дослідження принципів взаємодії різних кодових систем у міжкультурному просторі,
які забезпечують адекватний

та ефективний обмін інформацією, належне

оцінювання та розуміння комунікативних партнерів. Невербальна поведінка
особистості моделюється соціальними та культурними цінностями суспільства, його
звичаями,

традиціями,

віруваннями,

унаслідок

чого

у невербальній

сфері

з’являються зони, які є характерними тільки для певної лінгвокультури. Тобто,
існують невербальні компоненти, які є таким самим національним феноменом, якою
є і сама мова. Як і вербальна мова, вони передаються від покоління до покоління як
частина загальної матеріальної та духовної культури суспільства. Невербальна
комунікація є настільки ж національною, як і звукова мова. У кожній культурі є
набір правил, які дозволяють або забороняють використання певних невербальних
дій у тій чи іншій ситуації спілкування. Знання цих правил належать до сфери
комунікативно-дискурсивної компетенції мовців.
Людина, яка формується як особистість у конкретному етнокультурному
середовищі, засвоює характерні для цього середовища засоби кінесичного,
просодичного та проксемічного оформлення мовлення, правила їх застосування та
інтерпретування.

Етнокультурні

інтенсивністю/екстенсивністю

середовища

використання

розрізняються

невербальних

за

компонентів.

“В

англійській мові зменшення інтенсивності може використовуватися навіть у тих
ситуаціях, коли мовець бажає говорити в максимально енергійному тоні, що має
коріння в англосаксонській культурі” [1, с. 249]. Англійські дієслова, що позначають
почуття й емоції, часто мають ледь помітні негативні чи іронічні відтінки, адже
англосаксонській
вираження

культурі

почуттів

[1].

властиве

несхвальне

Представники

ставлення

англосаксонської

до

нестримного

культури

значно

перевершують представників україномовної спільноти у використанні мімічних
жестів й поступаються в чисельності використання жестів рук. Це відповідає
уявленням про англосаксонську расу, яка вважається емоційно мінімально

залежною. Мімічні вирази не є такими масштабними та виразними, як жести, що
виконуються руками, головою тощо. Українські жести є бiльш широкими,
розмашистими та інтенсивними, ніж жести в англомовній культурі. Для них
характерна ширша метричність, емоційна доцентровість, спрямованість "на себе".
Носії англійської мови зазвичай не говорять, що їх "охоплює" те чи інше почуття, і
не виявляють цього почуття. Сама ідея активності та її втілення в мові є
невластивими й чуждими англосаксонській культурі. Проте, в англомовній культурі
поширеним є використання різноманітних контактних жестів, які входять до
структури мовленнєвих актів-експресивів (вибачення, привітання, прощання тощо).
Перспективним вважаємо дослідження взаємодії вербальних та невербальних
компонентів у межах теорії дискурсивної взаємодії різних кодових систем у різних
типах діалогічного дискурсу.
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SPRACHSPIEL IN DEUTSCHSPRACHIGEN WERKEN DER «KONKRETEN
POESIE»
Sotnykova S. I. (Charkiw)
Der Begriff „konkrete Poesie“ (auch „visuelle“ oder „experimentelle“ Poesie) wird
in Bezug auf eine Art der Dichtung gebraucht, die die phonetischen, visuellen und
akustischen Dimensionen der Sprache als literarisches Mittel verwendet. Auf diese Weise
wird die Sprache selbst zum Zweck des Gedichts [2]. Diese Form der Dichtung eröffnet
neue Horizonte der Literatur und zeigt neue Ausdrucksmöglichkeiten der Sprache.

Die Textelemente werden auf der Fläche nach visuellen und/oder semantischen
Gesichtspunkten grafisch angeordnet. Wörter, Buchstaben oder Satzzeichen werden aus
dem Zusammenhang der Sprache herausgelöst und treten dem Betrachter „konkret“, d. h.
für sich selbst stehend, gegenüber. Diese so genannten materiellen Eigenschaften der
Sprache werden durch verschiedene Techniken, wie Montage, Variation, Isolation,
Reihung, Wiederholung, Permutation von Worten bzw. Lauten, die graphische Anordnung
des Textes und das laute Lesen des Gedichts künstlerisch genützt [1]. Da viele Werke der
„konkreten“ Poesie Zeichen von verschiedenen semiotischen Systemen benutzen, werden
sie zu den gemischten Texten gezählt.
Die optisch ungewöhnlichen und originellen Zeichen-, Wort- und Satzanhäufungen
erlauben mit der äußeren Form des Textes zu spielen und auf diese Weise werden sie zu
den Elementen des Sprachspiels, das wie folgt definiert wird: „Sprachspiel ist der
lustbetonte, von äußeren Verwendungszwecken gelöste experimentierende Umgang mit
Sprache, der sie zum Objekt der vielfältigen Veränderung und Beobachtung macht“ [3, S.
13].
Wie es

aus dieser

Definition des Sprachspiels hervorgeht, macht

das

Experimentieren mit der Sprache sie selbst zum Gegenstand der Betrachtung und
Untersuchung, zum Handlungsobjekt. Das Ziel des Experiments ist herauszufinden, was
die Sprache unter besonderen Umständen alles ist und vermag [3, S. 12]. Die Sprachspiele
tragen dazu bei, sich der sprachlichen Regeln, Strukturen und Konventionen bewusst zu
werden und neue Möglichkeiten beim Umgang mit der Sprache zu entdecken.
Im Großen und Ganzen lassen sich folgende Abarten des Sprachspiels in den Texten
der „konkreten“ Poesie unterscheiden:
– das Spiel mit Bedeutungen der Wörter;
– das Spiel mit der räumlichen Dimension der Schrift (z. B. verschiedener
Schriftgrößen);
– das Spiel mit der räumlichen Positionierung der Buchstaben/Wörter.

Dabei sind die Normabweichung, eine neue originelle Sicht auf die Form und die
Bedeutung von Wörtern sowie der Überraschungseffekt von Belang.
Die Wort- und Buchstabenkombinationen bilden neue ästhetische Werte, das
„konkrete“ Sprachmaterial ruft bestimmte Assoziationen hervor und schafft neue sinnfreie
Beziehungen. Die Art, wie die Elemente arrangiert sind, bewirkt assoziative Muster, die
den Leser zum Nachdenken anregen und zu neuen Sinnerlebnissen führen.
Geistig-semantische Verarbeitungsprozesse lassen Rezipienten zu Mitautoren
werden. Durch die Veränderung der Wortgestalt wird das sprachliche Feingefühl erhöht,
was einen hohen didaktischen Wert dieser Texte aufweist.
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КАРНАВАЛЬНА ПОСТАТЬ БЛАЗНЯ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ США
ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Тарасова С.О. (Харків)
Особливості комунікативної поведінки блазня у лінгвокультурі США та
Великої Британії визначаються його перебуванням у соціально-професійній сфері.
«Бути дурнем-сміхачем» є його роботою, певним професійним обов’язком. Блазень
– це актор з чудернацькою поведінкою, але за своїми жартами ця комічна
дискурсивна особистість дурня-сміхача приховує свої істинні думки і переживання.
Сьогодні блазень постає як стенд-ап комік, комедіант, гуморист, артист розмовного
жанру, сатирик, пародист, який у своїх виступах відображає комічні, курйозні
моменти сучасного життя, недоліки соціуму, висміює інших, особливо вищих за
соціальним статусом.

Основною стратегією блазня як носія комічного елементу є розвага аудиторії;
його «дурість» та непокора є свідомими, а нерозуміння та нераціональність –
штучними. Головною тактикою блазня для реалізації своєї ролі дурня-сміхача в
карнавальному просторі стає інтелектуальний комізм: він є професійним артистом,
закріпленим у повсякденному житті, який поєднує в собі ролі «розважальника» та
«мудреця», «філософа».
Однією з особливостей блазнів США та Великої Британії є їх поява на сцені за
допомогою заздалегідь продуманого вступного слова [Rutter J., с. 474]. Залучення
аудиторії до гри блазнів є життєво важливим для успішної організації виступу
останніх: питання до аудиторії; розмовна мова; вигуки та фрази; жартівливі
коментарі; посилання на аудиторію в перфомансі (pags).
Карнавальний простір США та Великої Британії визначається зростаючою
кількістю класичних блазнів на робочих місцях. Вони бувають корпораційними та
офіційними. Ці види блазнів поєднують в собі розважальну та сатиричну функції.
1) Корпораційний блазень. Місце його прояву – офіси, бізнес- організації, в
яких офіційно існує вакансія блазня. В Англії, наприклад, на сьогоднішній день
працює повний або частковий робочий день понад 400 корпоративних блазнів; була
створена Національна Гільдія корпоративних блазнів, її очолює Jonathan the Jester.
Корпораційний блазень за своїм зовнішнім виглядом та манерою поведінки, на
перший погляд, є серйозним офісним працівником, але за зовнішньою серйозністю
він

маскує

осміяння,

підтрунювання,

засудження,

насмішку.

Його

високоінтелектуальне почуття гумору ставить за ціль самокритику та кепкування з
себе та оточуючих. Окрім засобів комічного, що використовуються коміками
частіше за все, корпораційний блазень удається до аморальності в гуморі. Лихослів’я
корпораційним

блазнем

визначається

не

як

інвектива,

а

як

механізм

контактовстановлення та вираження експресивності. Корпораційні блазні схильні до
гострої сатири та іронії.

2) Офіційний блазень. Для лінгвокультурного простору США та Великої
Британії він є реквієм традицій – великою шаною англійців та американців до
традицій. Місце його роботи – урядові організації, мерії, муніципалітети. Він є
даниною історії. Найвизначнішою характеристикою офіційного блазня є збереження
традиційного блазнівського вбрання в образі (дзвіночки, ковпак, чудернацький
капелюх, палиця, бубенці) в поєднанні з мовною кмітливістю. Наприклад, сучасними
офіційними блазнями є Baldwin the Fool and Godfrey Pugh, професійні блазні Англії;
Peterkin the Fool, офіційний блазень Брістолю; Jonathan the Jester, офіційний блазень
Солсбері та іншi. Офіційні блазні презентують себе як інтелектуальні жартівники з
гострим розумом. Своєю класичністю гумор офіційного блазня є здебільшого
театральним – він грає блазня минулих епох у сьогоденні; в мові це виражається у
включеннях прецедентних текстів, перероблених афоризмів та цитат.
Визначені особливості блазня як різновиду карнавальної дискурсивної
особистості дурня-сміхача США та Великої Британії відтворюють сміхове
сприйняття дійсності англомовною лінгвокультурою, ставлячи за мету спонукати
публіку зрозуміти його карнавальне мовлення так, щоб воно відповідало його
власній інтерпретації актуалізованих проблем, виражених у гумористичній формі.

KREATIVES SCHREIBEN IM DEUTSCHUNTERRICHT: EIN PRAXISWORKSHOP
Tersteegen V. (Charkiw)
Kreatives Schreiben ist «eigentlich fester Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts»
[3, s. 5], erkennbar daran, dass dies der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen vorsieht
und in diesem dementsprechend auch Deskriptoren für das Kreative Schreiben bestimmt
wurden [3, s. 5]. Auch in den Curricula des muttersprachlichen Unterrichts an Schulen hat
es einen festen Platz gefunden.
Dennoch hat es oft einen schweren Stand und gilt vielen als nettes Plus, weniger als

tatsächlich sinnvoll, da es nicht explizit auf eine Prüfung hinarbeitet oder eine Kompetenz
darstellt, die im Alltag oder Berufsleben unmittelbar seine Anwendung findet. Es bietet
aber, dafür möchte ich an dieser Stelle plädieren, eine Chance für Lernende und Lehrende.
Für die LernerInnen ist es die Chance, sich in eigenen Worten schreibend zu finden und
eine Begegnung mit sich selbst zu erleben. Für die Lehrenden ist es, die Möglichkeit aus
den üblichen Rastern des Unterrichtens ein Stück weit auszubrechen und nicht mit der
Brille der Benotenden auf die LernerInnen zu schauen. Sinnvoll ist es ebenso, um eine
Sprachsensibilität

zu

entwickeln.

Eine

Fähigkeit,

die

auch

für

angehende

DolmetscherInnen oder ÜbersetzerInnen relevant ist.
Grundsätzlich ist Schreiben oft schwierig für die LernerInnen, da es eine geringe
Fehlertoleranz hat [1, s. 36]. Ebenso müssen viele Textprodukte der LernerInnen einem
bestimmten Standard entsprechen. Beim Kreativen Schreiben lässt sich für beide Seiten
etwas entspannter auf Fehler schauen. Im Vordergrund steht nicht zwangsweise ein
korrekter Text, sondern wie sich der/die Lerner/in schriftlich versucht auszudrücken.
Ungewöhnliche Wortkompositionen und – kombinationen vermitteln vielleicht nicht
immer korrekte Sprache, lassen aber oft Bilder entstehen, die eine ästhetische Qualität
besitzen und auch etwas über den Schreiber/die Schreiberin aussagen ohne, dass es um das
Passen in ein vorgegebenes Muster geht. Es bietet ihnen so „kleine Erfolge“ [2, s. 15], die
auch als solche gewürdigt werden sollten. Texte insbesondere von als schwächer
angesehenen LernerInnen können durch Witz und Einzigartigkeit beeindrucken und
ermöglichen, wie bereits beschrieben, einen neuen Blick auf sie.
Was gilt es für einen gelingenden Schreibprozess zu beachten?
Zuallererst liegt es natürlich an der/dem Lehrenden einen Schreibanlass herzustellen,
ein Thema vorzuschlagen und einen Rahmen zu schaffen, in dem ein Text geschrieben
wird. Dafür bieten sich sehr viele verschiedene Formate an, die je nachdem mehr oder
weniger streng reguliert sind und von einem frei geschriebenen Text bis zu einem Haiku
oder Elfchen reichen [1; 2; 3].

Grundsätzlich ist es wichtig, in kreativen Schreibeinheiten den LernerInnen eine
Vorentlastung zu bieten, sprich Wortschatz zu sammeln und dafür auch Zeit zu geben.
Dafür bieten sich Verfahren wie z. B. Assoziogramme, Cluster oder das Rücken-Schreiben
an [1, s. 36-37].
Eine Nachbereitung der Texte gilt v.a. der Frage, ob die geschriebenen Texte
verständlich sind und sie grundsätzlich zu würdigen [1, s. 45]. Dies gilt insbesondere, wenn
Texte vorgelesen werden. Dies sollte immer nur freiwillig geschehen.
Bei der Fehlerkorrektur bewährt es sich, v. a. die Originalität der Texte nicht aus dem
Blick zu verlieren. Dennoch sollen Fehler natürlich Beachtung finden, die Lernenden
wollen sich schließlich verbessern. Bei einer Korrektur sollte man so wenig wie möglich
verändern. Es kann entlastend sein, wenn die Lernenden in Kleingruppen oder
Partnerarbeit eventuelle Fehler bearbeiten [1, s. 45; 2, s. 24].
Eine grundlegende Frage ist es, wie viel Zeit die LernerInnen jeweils für die
verschiedenen Arbeitsphasen benötigen. Dies hängt oft von den Lernenden ab, je nachdem
können vorgegebene Zeiten für die Sammel- oder Schreibphase ent- oder belasten. Als
Orientierung lassen sich für die Sammelphase 10 bis 15, für die Schreibphase 25 bis 45
Minuten veranschlagen [2, s. 27-28].
Wann eine Schreibübung wirklich zuende ist, lässt sich schwierig bestimmen.
Zunächst entstehen sogenannte „Erstlinge“ [2, s. 23]. Der/die Lehrende kann ein Feedback
geben, das zum Beispiel auf Interessantes hinweist und noch einmal dazu auffordert, dies
auszuführen, manches zu konkretisieren oder z. B. auch vorschlägt, anderes dafür
wegzulassen. Dies ist mitunter sehr sensibel zu handhaben und sollte immer positiv
formuliert werden. Man kann es aber natürlich auch bei den Erstlingen belassen und sie als
Einführung in ein bestimmtes Thema einsetzen.
Um die LernerInnen zu motivieren, ist es ratsam, Schreibanlässe zu schaffen, die
„Eigenes berühren“ [2, s. 15], sprich Themen, die mit der eigenen Biographie bzw. dem
eigenen Leben verknüpft sind, da dies in der Regel eine hohe Motivation mit sich bringt.

Dies ermöglicht schließlich den LernerInnen die Begegnung mit sich selbst im Text, von
der zu Anfang die Rede war und damit auch die Möglichkeit zur Selbstreflexion und zur
Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Hoffnungen und Ängsten
bietet.
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SPECIFICITY AND TECHNICALITY: INTRALEXICAL FACTORS AFFECTING
AVIATION ENGLISH VOCABULARY ACQUISITION
Fainman I.B. (Kropyvnytskyi)
From the beginning, the primary aspect of Aviation English that sets it a little apart
from general language study has been its focus on specific, purposeful use of language.
The language learner is assumed to be studying a language for a certain practical need; the
curriculum designer uses needs analysis to determine what particular features of the target
language should be taught; and the language teacher then focuses on those features.
Of course, in this complicated system specific aviation vocabulary being the primary
component of Aviation English alongside grammar and pronunciation can create a certain
difficulty for a learner. Laufer (1997) lists several features inherent in the word itself that
could affect the ease or difficulty with which it is learned [1]. The ones which are of
particular interest to us, and which are most likely to present learners of Aviation English
with difficulties are such semantic features as specificity and technicality.

When Laufer states that words with high specificity are more difficult for learners,
what she means is that words which cover a large area of meaning and fit a variety of
contexts are preferred to those which are restricted to a very narrow area of use. However,
the situation is more complicated than can be summed up by “general words are easy and
specialized words are difficult”. Another way of looking at the issue as it relates to the
learning of a specialized discipline is to consider that there will be increasing degrees of
specificity even within an already specialized field. Thus, there will be words which are
found in all areas of air transportation (Mayday, take-off, maintenance, ramp), and words
with higher specificity (loop, TCAS resolution advisory, overtaking ). We might expect the
former category of words to be more readily acquired by the majority of aviation learners.
What is more, Ward (2007) considers the question of why a technical word should
be inherently difficult. He argues that there are two aspects of technicality that are
important in this regard: compression and precision [2]. Compression refers to the process
of nominalization which allows complex phenomena to be summarized in a few words. In
Aviation English, we can exemplify this with the following definition of the term
feathering.
Feathering – in the event of engine failure. The process of adjusting a controllablepitch propeller to a pitch position where the blade angle is about 90 degrees to the plane
of rotation in order to stop its windmilling and lessen drag.
This definition, or “explanatory nominalization”, represents an “unpacking” of the
term into several further nominal and verbal phrases (adjusting a propeller, pitch position,
blade angle, stop windmilling, lessen drag), which themselves require additional
unpacking. Compression culminates in the creation of a new single word feathering. A
single technical word such as this, then, can be expected to be more difficult than a phrase
at an earlier stage of technicalization, because the burden of unpacking and
unrecoverability is greater.

As for precision, what is meant here is that when a word is used with its technical
sense, it is used in a totally unambiguous, or precise, manner. For Ward [2], it is the
complex relationship that words enter into that determines whether they are technical or
not. This can be illustrated with the definition of feathering, which can only be understood
if the terms pitch position, blade angle are known, as well as the technical concept of air
navigation.
Thus, Aviation English lexis requires special focus in the Aviation English course
taking into account its above mentioned intralexical features.
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NOVEL THEORY AND TECHNOLOGY IN MODERNIST BRITAIN: THE
CASE OF WYNDHAM LEWIS
Fielding H. (Poltava and Chicago)
This talk, drawn from my recent book [1], tells the story of how modernism
reshaped the theory of the novel, shifting criticism away from readers' experiences and
toward the work as an object autonomous from any reader. In particular, my work
excavates technology's crucial role in this evolution and offers a new history of
modernism's vision of the theory of the novel. To many modernists, both novel and
machine increasingly seemed to merge into the experiences of readers or users. But
modernists also saw potential for a different understanding of technology—in pre-modern
machines, or the technical functioning of technologies stripped of their current social roles.
I argue that in these alternative visions of technology, modernists found models for how

the novel might become an autonomous, intellectual object rather than a familiar
experience, and articulated a future for the novel by imagining it as a new kind of machine.
This talk focuses on one specific example, drawn from the work of novelist, painter,
and philosopher Wyndham Lewis. He argued that modern society was driven by the
hurried temporality of the machine. Machine time had particularly damaging effects on art,
because it conditioned people to want art that unfold over time, through the spectator’s
experience. But Lewis also thought it was possible to unseat the industrial imperative
toward newness by recuperating an ancient conception of the machine as a highly
structured, complete, static object. From this perspective, the most technological work of
art is atemporal and invites only a distant, intellectual gaze. The novel was a particularly
crucial site where technology could be reconceptualized, because it seemed as thoroughly
temporal as the machine since it must be read sequentially.
Lewis thinks through these problems in one of his least read but most interesting
works: “The Taxi-Cab Driver Test of Fiction,” which is the epilogue to Men Without
Art.[2] Here, Lewis imagines the possibility of an instantaneous form of reading that would
enable the novel to function as a static, autonomous machine. Lewis describes how reading
might be rendered atemporal and stripped of any sort of emotional involvement: he asks a
taxi-cab driver to “test” a novel by reading a single, random page. Lewis (rather
offensively) presents the cab driver as the perfect reader who cannot understand a work,
and who is thus uniquely, ironically positioned to treat it only as an emotionless,
intellectual object. Such a reading turns the novel into something like a taxi-cab, which
does not solicit identification and will not become a reader’s friend—how middlebrow
readers often behaved toward novels, according to common modernist critiques. The novel
as taxi is a machine, in a particular sense: Lewis saw taxis as the most inefficient of
modern devices, so slow that they actively seemed to resist the fast rhythm of industry.
Imagining the novel as a machine and the reader as its operator, Lewis simultaneously
argues for an anti-Machine Age, atemporal understanding of technology.
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СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ РОЗПОВІДІ В
СИНЕРГЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Цапенко Л.В. (Харків)
Лінгвосинергетика переживає період бурхливого розвитку як в Україні, так і в
зарубіжних країнах. Досліджуються процеси самоорганізації у мові, семіотиці,
просодиці, різних типах жанру та дискурсу. У результаті дослідження англомовної
детективної

розповіді

нами

була

розроблена

її

інформаційно-синергетична

модель.Синергетична модель – це модель об'єкта, що еволюціонує. Синергетична
модель відображає не стільки характеристики оригіналу як такого або ієрархію його
складових, скільки зміну режимів його існування [1, с. 25].
Наші дослідження багатьох англомовних детективних розповідей дозволяють
зробити висновок, що ці твори у різних авторів побудовано за єдиною інформаційносинергетичною моделлю. В ній, з одного боку, відображено традиційний для цього
жанру перебіг подій від скоєння злочину до його викриття. Є допустимими різні
ускладнення цього перебігу, а також випадки, у яких ніякого злочину й не було, а
тільки його видимість; випадки кількох злочинів одночасно та ін. Розкриття істини у
детективній розповіді все одно йде за загальною схемою, яка відображена у моделі.
З точки зору синергетики ситуація в детективі є системною; розвиток системи
веде до цілі-атрактора (розкриття істини) і відбувається завдяки конфліктній
взаємодії її складових: злочинці – слідчі (персонажі, що виконують ці ролі). Ознаки
самоорганізації цієї системи пояснимо далі, спираючись на приклади з відомих
англомовних

детективів.

Надамо

опис

інформаційно-синергетичної

моделі

детективної розповіді: 1. На початку твору відбувається подія – злочин, яка далі
живить інтерес читача до свого розкриття. Нерідко цьому передує цілком
нейтральний сюжет, в якому автор детективної розповіді підготовляє ситуацію та
необхідних персонажів як майбутніх свідків та аналітиків (слідчих); 2. Персонажі
разом з автором висовують низку версій злочину, спираючись на знайдені атрибути
версій. При цьому спочатку враховуються та аналізуються (фізичні) причини і
умови, які створили можливість злочинних подій. Далі, коли причини й умови
достатньо усвідомлено, вони можуть ще доповнюватись, але головний акцент
переходить до запитань і версій, хто був зацікавлений у скоєнні злочину. З точки
зору синергетики цей перехід є точкою (або зоною) біфуркації слідства;
3. Продовжується відпрацьовування різних версій; адже зібрано достатньо їх
атрибутів, з’ясовано коло причин і умов злочину та коло підозрюваних; 4. Як
правило, відбувається якась критична подія (спонтанна або спеціально спровокована
слідчими), що дозволяє відкинути усі версії злочину, крім однієї, і таким чином,
злочин стає розкритим. Це точка максимальної напруги сюжету (кульмінація), у якій
досягається ціль – розкриття істини, що з синергетичного погляду є досягненням
системою свого атрактора.
Розроблена інформаційно-синергетична модель є достатньо універсальною для
аналізу детективних розповідей численних авторів, вона відображає змістову
побудову оповіді, а також самоорганізовані процеси виникнення та еволюції
інформації про злочин.
Важливою характеристикою тексту, зокрема тексту детективної розповіді, є
композиція. Композиція розглядається нами як синергія компонентів: формальних
(реалізовуються через речення, абзаци, окремі смислові блоки), змістових
(розкриваються сюжетні лінії, персонажі та мотиви їх дій), формально-змістових
(архітектоніко-мовленнєві й композиційно-мовленнєві форми), образно-символічних
(формується художній образ, завдяки якому виражається головна мета детективної

розповіді) (Л. С. Піхтовнікова 1992, 2000). Отже, перспективою наших подальших
досліджень є композиція англомовної детективної розповіді у синергетичному
аспекті.
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СКЛАДНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ
Червінко Є.О. (Харків)
Останнім часом поняття компетентності викладача іноземних мов (далі КВІМ)
як лінґводидактичної одиниці набуває особливого значення в світлі освітянських
реформ. Усвідомлення її складників є нагальним у двох площинах: на кадровому
рівні – для формування відповідного ставлення викладачів до навчального процесу,
що

зрештою, покращить його результативність, окреслюючи ділянки для

самовдосконалення викладачів на будь-якому щаблі викладання та управлінському
рівні – в плані створення умов для такого вдосконалення.
Загалом беручи, трьома компонентами КВІМ [1] є іншомовна комунікативна
(мовна,

мовленнєва,

соціокультурна);

професійна

(філологічна,

психолого-

педагогічна компетенція, методична); загальна компетенція (інструментальна,
міжособистісна, системна). Пов’язаною з іншомовною комунікативною компетенцію
і професійною є іншомовна професійно-комунікативна компетенція, яка охоплює
мовну професійно орієнтовану компетенцію, мовленнєву професійно орієнтовану
компетенцію і відповідно соціокультурну професійно орієнтовану компетенцію.
Згідно з проектом «Гармонізація освітніх структур у Європі» [2] до складу
інструментальної загальної компетенції належать базові загальні знання, знання
професії, вміння спілкуватися рідною мовою, комп’ютерні навички, вміння

знаходити і аналізувати інформацію, здатність до аналізу і синтезу, здатність до
планування й організації, до розв’язання проблем та прийняття рішень.
Міжособистісна компетенція охоплює здатність до критики і самокритики, до
взаємодії в (міждисциплінарній) команді та міжнародному середовищі, здатність до
позитивного ставлення до інших культур, до дотримання етичних норм поведінки.
Системна компетенція передбачає здатність до навчання, до практичної
реалізації знань, дослідництва, здатність породжувати нові ідеї, пристосовуватися до
нових умов і ситуацій, здатність працювати самостійно, здатність до лідерства та
досягнення успіху.
Невід’ємним від КВІМ є розуміння виробничих функцій вчителів та
викладачів іноземних мов, до яких віднесено комунікативно-навчальну, покликану
сформувати в учнів мовну, мовленнєву, соціокультурну іншомовну і навчальну
компетенцію; гностичну (аналізувати і прогнозувати навчальну діяльність учнів,
професійну діяльність власну і колег); конструктивно-планувальну (планувати та
творчо конструювати навчальний процес з урахуванням особливостей навчання
іноземної мови в певних навчальних умовах); організаторську (проведення уроків і
заходів з іноземних мов); освітню (забезпечення освіти учнів засобами іноземних
мов); виховну (виховання молоді через систему особистого ставлення до іншомовної
культури); розвивальну (розвиток інтелектуальної та емоційної сфери особистості
учнів, їхніх пізнавальних і розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним
мовленням).
Таким чином, беручи до уваги всі складники КВІМ і пов’язані із цим
виробничі функції викладача, можна з упевненістю стверджувати, що усвідомлення і
реалізація складників компетентності та пов’язаних із нею виробничих функцій
викладачів є мотиваційним рушієм і слугуватиме більшій продуктивності
навчального процесу.
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АВТОФІКЦІЙНІСТЬ ЯК РІЗНОВИД ЛІТЕРАТУРНОЇ МІСТИФІКАЦІЇ
Черкашина Т.Ю. (Харків)
Уперше

про

автофікційність

заговорив

французький

дослідник

автобіографічного письма Філіпп Лежен, який ще на початку 1970-х років під
впливом ідей Жерара Женетта вивів гіпотетичну модель нового виду автобіографії –
вигадана автобіографічна історія фіктивного персонажа, яка видається за справжню
історію

з

життя

автора.

1977

року

завдяки

французькому

письменнику

Сержу Дубровські ця гіпотеза перетворилася на реальність, його твір «Син» («Fils»)
став класичним зразком автофікційної літератури. З часом автофікційне письмо
отримало значного поширення літературами світу.
Згідно із визначенням Сержа Дубровські, автофікція (з гр. autos – «я»; фр.
fiction – «вигадка») – це «вигадана оповідь, у якій події й факти справді реальні» [1].
Французький дослідник Жак Лекарм, своєю чергою, говорить про два значення
терміна «автофікція». У вузькому значенні терміна, «автофікція – це твір, у якому
реальна оповідь про справжні факти змальовується в белетристичній наративній
техніці» [1]. У цьому випадку йде нерозрізнення художньої й фіктивної
автобіографії. У більш широкому значенні, автофікція – це «суміш спогадів та уяви»
[1].
На переконання Клода Буржелена та Ізабель Грелль, автофікція – це один з
різновидів літературної містифікації, в якому автор виводить себе в якості головного

персонажа суто фіктивної історії. Завдяки впізнаваним автобіографемам, які можна
верифікувати за реально існуючими документами, читач вірить у правдивість
подальшої історії, проте основна сюжетна канва є цілковито вигаданою, через що
доволі важко в цій суміші правди та вигадки віднайти дійсно правдиві речі.
Сприяє цьому й те, що, автофікційні твори відповідають більшості
типологічних рис, властивих традиційним художнім автобіографіям, а саме:
високохудожня оповідь від першої особи про історію власного життя, психологізація
оповіді, ретроспективність та ін.
Однією з типових ознак автофікційної прози є те, що герої існують у межах
вигаданих сюжетних ліній та уявних часопросторів, однак, зважаючи на те, що
фіктивна історія видається за дійсну, обов’язковим елементом автофікційних
романів стає створення ефекту правдоподібності оповіді, що досягається завдяки
вміщенню маркерів ідентичності автора, наратора й головного героя; шляхом
уведення до фікційного твору реального соціально-історичного та культурного тла
описуваної доби, за часом співвідносного з реальним біографічним часом автора;
деталізованого виписування топоніміки; художнього зображення типових реалій
буття, що справді мали місце за життя автора; використання (хай інколи й дещо
видозмінених, проте доволі впізнаваних) імен реально існуючих людей.
Типовим для автофікційних творів є зверненість передусім до рівня
інтимістики, докладне відтворення власного внутрішнього світу, своїх думок,
почуттів

й

емоцій.

Характерним є

звернення

до

белетристичного

опису

повсякденних життєвих історій, учасниками або очевидцями яких могла бути лише
невелика група людей, а отже, перевірити реальність зображеного доволі важко, бо
щоденні, несуттєві історії зазвичай залишаються поза увагою автобіографів і
мемуаристів, а за іншими, неособистісними, джерелами перевірити їх неможливо.
Відтак передусім ідеться про художнє відтворення тих сфер людського буття, які
зазвичай не піддаються верифікації.
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МОВНА ЕКСПРЕСІЯ У ФОРМУВАННІ ПРЕЦЕДЕНТНИХ СМИСЛІВ:
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Чорновол-Ткаченко Р.С. (Харків)
Метою розвідки є експлікація функції експресії як мовного механізму з
фокусом на його потенціалі інтерпретації щодо репрезентації вторинних, зокрема
прецедентних, смислів.
Нагальною проблемою, яку сьогодні розв’язує лінгвокогнітологія, є вивчення
мовних механізмів при ретрансляції смислів. Серед таких механізмів одним з
найактуальніших виявляється мовна експресія, що привертає увагу багатьох вчених
у річищі різних дослідницьких підходів як лінгвістичний феномен когнітивнопсихологічної природи (М. М. Болдирєв, А. М. Приходько, В. І Карасик, L. Bloom,
A. Winne та ін.).
Наша наукова гіпотеза базується на визнанні трьох найсуттєвіших функцій
експресії: когнітивної, комунікативно-прагматичної та інтерпретуючої. У цьому
зв’язку, експресія розуміється нами як мовний механізм, що є пов’язаним з девіацією
від загальноприйнятих мовних стандартів, детермінуючи формування прецедентних
(вторинних) смислів, що репрезентується граматично. Експресивність, згідно з цією
логікою, постає когнітивно-семантичною характеристикою мовної (у нашому
випадку, граматичної) одиниці, яка дозволяє реалізувати функцію інтерпретації. При
цьому, досліджуючи цю ознаку, обов’язково необхідним вбачається врахування ролі
таких семантичних констант, як емоційність, емотивність, образність, оцінність та
інтенсивність, що змістовно зумовлюють рамки інтерпретуючої функції мовної
одиниці та створюють семантичну базу безпосередньо для модусних категорій [1].

Результати нашої роботи доводять, що кожна з вищезазначених основних
функцій мовної експресії, чи то розглянута окремо, чи то у взаємозв’язку з іншими
складниками,

є

викликаною

порушенням

мовних

стандартів

та

слугує

віддзеркаленню суб’єктивного авторського задуму і, внаслідок цього, привнесенню у
структуру вербалізаторів прецедентних (похідних) смислів.
Для цього у мові використовується ціла низка фонетичних, лексичних та
граматичних інструментів [2]. Наш досвід показує, що у німецькій мові на рівні
синтаксису маркерами експресії є еліпсис, порівняльні структури, повторення,
синтаксично марковані конектори та заперечення, парцеляція (традиційно засіб
винесення експерієнцером рематично значущої інформацію за межі донорської
синтаксичної конструкції з прагматичною метою [3], інверсія, риторичні питання,
парентеза як спосіб привнесення до структури речення додаткової інформації через
експлікацію попереднього інформаційнорго блоку), апозитивні фрагменти.
Підсумовуючи, вважаємо за потрібне зазначити, що контурно розглянуті вище
функції експресії та мовні засоби, що сприяють їх реалізації в сучасній німецькій
мові, виявляються інструментом розподілення автором суб’єктивних смислових
акцентів, що

приводить до

генерування

прецедентних

смислів, подальше

дослідження чого з урахуванням психолінгвістичних та лінгвокультурних аспектів
становить перспективу нашої дослідницької роботи.
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ЕКОЛІНГВІСТИЧНА СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО
ДИСКУРСУ
Шпак О.В. (Харків)
Екологічний напрям сучасних наукових досліджень переймає з екології
основні поняття і принципи й стає одним з провідних. Лінгвістичні розвідки ставлять
у центр уваги основний суб’єкт комунікації – людину, що контактує, тому питання
ефективності мовного спілкування висуває еколінгвістику на перший план
гуманітарних досліджень.
Специфіка функціонування військового дискурсу

–

армія як складний

ієрархічно-організований апарат, у якому службові стосунки регламентують
вербальну поведінку комунікантів-військовослужбовців. Особливий соціальний
інститут військовослужбовців з суворою регламентацією усіх дій, як вербальних, так
і невербальних, з високим ступенем контролю усіх сфер життя, включаючи
особисту, сформував тип комунікації, що значно відрізняє соціальну групу
військовослужбовців від інших соціальних груп.
Спільність мови членів соціальної групи військовослужбовців проявляється в
особливому соціально-груповому діалекті, що демонструє низку специфічних рис на
рівні лексичних й фразеологічних одиниць, й дозволяє розкрити сутність ціннісних
настанов, світосприйняття та характеру взаємовідносин військовослужбовців [1, с.
71].
Військовий дискурс уключає дві ключові складові: термінологію, регульовану
офіційними документами, та сленг, який рясніє виразними метафоричними словами
та висловлюваннями, що функціонують в англомовній армії протягом довгих років у
зв’язку з спадковим характером несення служби в англо-американському соціумі [3,
c. 50-60]. Відмінними рисами спілкування військовослужбовців є небалакучість та
лаконічність мови, пов’язана з прагненням військових до максимального стиснення,

часто до абревіатур (традиційних і нетрадиційних (C.O. – commanding officer),
лексики та фразеології, а також конструкцій речень (Take ten. – Take a ten-minute
break).
Одиниці сленгу носять переважно грубий і фамільярний характер, що
відображає

незадоволення

солдат

собою,

умовами

побуту,

харчуванням,

оточуючими. Військовий дискурс відомий також своїм гумористичним характером
(flying coffin, doughboys, shavetails, hell cats, yellow legs; Don’t cry in my beer!). Як
зауважують дослідники, армійський соціолект продовжує функціонувати у мові
колишніх військовослужбовців після завершення військової служби. Одиниці
військового дискурсу іноді потрапляють у склад літературної мови (lend-lease, black
market, priorities, war of nerves) [2, c. 279-280], а слова та вислови, що колись
вважалися непристойними, втрачають градус нецензурності у порівнянні з іншими
одиницями армійського сленгу і все частіше з’являються у засобах масової
інформації (hell, damned, God damn).
Військовий дискурс формується на основі характеру соціальних стосунків,
принципу економії сил та гумору [4, c. 126], який тут виконує емоційну функцію –
зняття стресу в умовах погрози життю. Саме в армії, де людей позбавлено привілей
й комфорту, мало уваги приділяється чистоті мови, що відрізняє джентельмена від
простолюдина. Але сленг у військовому дискурсі слугує засобом адаптації до
незвичних для людини важких умов служби і життя, сприяє встановленню дружніх
взаємовідносин у колективі військовослужбовців, благотворно впливає на зняття
психоемоційної напруги. Специфіка військового соціолекту консолідує, згуртовує й
об’єднує

його

суб’єктів

на

полі

бою,

тим

самим

підкреслюючи

свою

еколінгвістичну, історичну й соціальну значущість.
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ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ ЯК НАРАТИВНІ СТРУКТУРИ (на матеріалі англомовних
сайтів дитячих благодійних організацій)
Шуваєва А.О. (Харків)
Дослідження

присвячено

опису життєвих

історій, які

розміщено

на

англомовних сайтах дитячих благодійних організацій, в аспекті їхньої наративної
структури, зумовленої суспільною домовленістю, у відповідності до якої ці історії
розповідаються.
Термін ‘наратив’ було введено у науковий обіг у 80-ті роки ХХ ст. [4], коли
відбувся

надзвичайний

сплеск

інтересу

до

різних

форм

повістування

–

монологічних, діалогічних, усних, писемних, електронно-опосередкованих, –
осмислення яких є передумовою породження і сприйняття дискурсивних смислів [3].
Усвідомлення того, що важливим для розуміння сутності людини та її суспільної
поведінки є не тільки зміст історії, а й соціально і культурно зумовлений спосіб її
викладення [2], відкрило нові горизонти для інтерпретаційних досліджень, що
фокусуються на дискурсивних практиках.
Наратив – це набір настанов та норм, які наказують людині як суспільному
індивіду, що треба і чого не треба робити. Ці приписи визначають, як окремий
випадок може бути інтегрований в узагальнений канон [1, с. 30]. Важливим
завданням дослідника, який працює у сфері наратології, є визначення власної позиції
у тлумаченні змісту поняття наративу та його відмежування від інших типів
дискурсивних

практик.

Для

чіткішого

формулювання

нашого

аналітико-

теоретичного завдання, ми зосереджуємо увагу на дискурсивній практиці

переконання. Таке обмеження поля дослідження зумовлено обранням емпіричного
матеріалу – життєвих історій, які розповідають учасники (бенефіціанти або
виконавці) благодійних програм для дітей, і які розміщено на веб-сайтах відповідних
організацій.
Наративні структури життєвих історій, які піддано аналізу у дослідженні,
виступають як концентрований припис, або вказівка, як поводитися у ситуації
розв’язання певної практичної задачі – допомоги дітям, яким бракує ресурсів (їжі,
чистої води, освіти, здоров’я тощо). Ці структури упорядковують досвід людей,
залучених до ситуацій цього типу, надають йому смислу, сприяють становленню їх
знання й емоцій у ситуації, коли індивід є свідком нужденного стану дітей певної
соціальної групи, культури, спільноти.
Благодійні організації намагаються переконати людей спрямувати ресурси,
якими вони володіють, на полегшення життя дітей шляхом впливу як на раціональну
сферу свідомості адресата, так і на його/її емоційну сферу. Життєві історії, розміщені
на сайтах дитячих благодійних організацій, скеровані на здійснення емоційного
впливу, адже їх призначенням є викликати в адресата співчуття, співпереживання,
емпатію.
Хоча й досліджувані наративні тексти можуть окреслювати суто індивідуальні
або ситуаційно специфічні версії реальності, вони втілюються в загальноприйнятих
мовних формах, таких як мовленнєві жанри, лінії повістування, засоби виразності
тощо. У такий спосіб сама життєва історія та її соціокультурний контекст, інстанції,
які залучені до процесу нарації, ситуація, в якій відбувається повістування,
опиняються зв’язаними зі специфічною соціокультурною структурою, а репертуар
наративних форм – переплетеним з більш широким культурно зумовленим набором
дискурсивних практик. Таким чином, наратив – це підвид у типології дискурсу, але
підвид найвищого рівня; це суперординатне поняття в таксономії наративних форм,
деякі з яких є різновидами суміжної категорії жанру.
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МАТРИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ДУАЛЬНОСТЬ
ВРЕМЕНИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА
Бондаренко Е.В.
Євгенія Валеріївна Бондаренко — професор кафедри
англійської філології факультету іноземних мов
Харківського
національного
університету
імені
В.Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор.
Викладає курси “Лексикологія англійської мови”,
“Сучасна теорія мовної картини світу”, а також курс
практичної англійської мови для студентів старших курсів.
Автор численних наукових та науково-методичних праць.
Член Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня з філологічних наук – у Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна.
Монографію присвячено опису методики матричного моделювання базових
концептів картини світу, одним з яких є ЧАС. У рамках лінгвокогнітивного підходу
ЧАС розглядається як дуальна (антропічна чи неантропічна) сутність, об’єктивована
в англійській мові й в різних типах дискурсу: науковому, філософському і
поетичному. Інструментом дослідження концепту є матриця доменів, що відбиває
онтологію часу. Пропонована методика залучається для дослідження еволюції
концепту ЧАС протягом історії англійської мови з VII до XXI ст.
Бондаренко Е.В. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной
картине мира: моногр. Х: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 304 с.
КАРТИНА МИРА И МАТРИЧНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК БАЗОВЫЙ МЕТОД ЕЕ
АНАЛИЗА
Бондаренко Е.В.
Розділ колективної монографії присвячено вивченню
прикладного потенціалу теорії картини світу в сучасних
дослідженнях, які здійснюються у межах еколінгвістики.
Методологія та методика сучасної теорії картини світу
розглядається
з
точки
зору
соціолінгвістики,
лінгвогносеології, теорії комунікації, теорії мовної
особистості і лінгвокогнітивістики. У термінах останньої

продемонстровано можливості методу матричного моделювання структури картини
світу, яка виконує інтрепретативну та регулятивну функції. Перший тип матричного
моделювання ілюструється на прикладі концепту ЧАС, який вербалізується в
англійській мові та у різних типах дискурсу протягом історії англійської мови, а
другий – на матеріалі корпусу мовленнєвих реалізацій політичного мема в медіадискурсі.
Бондаренко Е.В. Картина мира и матричное моделирование как базовый метод ее
анализа. Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивнокоммуникативного анализа языка: кол. моногр. Х: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017.
– С 59–105.
СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ЖАРТ
Самохіна В.О.
Самохіна Вікторія Опанасівна – завідувач кафедри
англійської філології факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна, доктор філологічних наук, професор, академік
Академії наук Вищої освіти України. Викладає курси
“Стилістика англійської мови”, ”Історія англійської
літератури”, спецкурси «Лінгвокультурологія гумору
Великої Британії та США», «Основи лінгвістичної теорії
тексту й комунікації». Автор численних наукових та
науково-методичних праць. Член двох Спеціалізованих
вчених рад із захисту дисертацій у Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна та Запорізькому національному
університеті (2013-2016).
В монографії розглядаються механізми створення комічного у сучасному
англомовному жарті. Робота виконана в руслі функціонально-комунікативної
парадигми, що сприяє всебічному опису текстово-дискурсивних закономірностей
текстів малих форм. Видання адресоване філологам, лінгвістам, викладачам,
аспірантам, студентам, і всім, хто цікавиться проблемами лінгвістики тексту,
дискурсу, лінгвостилістики, жанрістики.
Самохіна В.О. Сучасний англомовний жарт: Монографія (видання друге, перер. та
доп.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 475 с.

ЖАРТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ
ПРОСТОРІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США
Самохіна В.О.
Монографію
присвячено
вивченню
формальних,
функціонально-комунікативних,
лінгвостилістичних,
жанрово-композиційних характеристик сучасного жарту,
що формується в соціокультурному комунікативному
просторі Великої Британії та США. Започаткований у цій
праці підхід до розгляду англомовного жарту дозволяє
здійснити його інтегративний аналіз як текстоводискурсивного утворення, який доповнюється його
дослідженням у когнітивному аспекті.
Видання адресоване філологам, лінгвістам, викладачам,
аспірантам, студентам, і всім, хто цікавиться проблемами лінгвістики тексту,
дискурсу, лінгвостилістики, жанрістики.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та
США : монографія / В. О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2012. – 360 с.
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Самохина В.А., Рыжкова В.В.
Досліджено способи реалізації інтертекстуальних зв’язків
в англомовних художніх текстах. Описано механізми
відновлення цілісності інтертексту в тексті-реципієнті з
опорою на «семантичну пам'ять тексту» та «референційну
пам'ять слова». Виділено нові типи міжтекстової
взаємодії. Уточнено лінгвістичний статус базових
інтертекстуальних елементів з виділенням їх функцій та
особливостей мовленнєвої форми. Розширено набір
інтертекстуальних
елементів.
Викладено
способи
реалізації міжтекстових зв’язків у тексті американської новели ХІХ–ХХ ст.
Розглянуто інтертекстуальність у контексті гумористичних художніх текстів.

Самохина В.А. Интертекстуальность в диалогическом пространстве англоязычного
художественного текста: монография / В.А. Самохина, В.В. Рыжкова. Харьков: Нац.
аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т», 2017. – 168 с.

THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE IN
BRIEF
Солощук Л.В.
Людмила Василівна Солощук – професор кафедри
англійської філології факультету іноземних мов
Харківського
національного
університету
імені
В.Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор.
Викладає курси "Історія англійської мови", "Дискурсивні
аспекти взаємодії вербальних та невербальних засобів
комунікації", а також практичний курс англійської мови
для студентів старших курсів. Автор численних наукових
та науково-методичних праць. Член 2-х Спеціалізованих
вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня з філологічних наук
– у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна.
У посібнику з історії англійської мови стисло представлено основні періоди
розвитку англійської мови. Основну увагу приділено особливостям формування
фонетичної, граматичної та лексичної систем англійської мови у давньоанглійський
період. Посібник рекомендується для викладання курсу історії англійської мови для
студентів III курсу факультету іноземних мов Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.
Мета посібника – формування у студентів філологічної компетенції і ерудиції як
підґрунтя для теоретичного осмислення і вирішення мовознавчих проблем у ході
здійснення науково-дослідницької роботи.
Солощук Л.В. The History of the English Language in Brief: навчальний посібник для
студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов. Харків, 2015. 104 с.

TRANSPERENCY ACROSS SEMIOTIC MODES: AN
ECOLOGICAL STANCE
Morozova O.I.
Transparency as a transdisciplinary notion displays a number
of its semiotic modes that can be explicated in terms of
cognitive processes. Exploring the ways in which we think
about transparency, this contribution takes the ecological
view of cognition, according to which mental entities related
to things and phenomena are viewed as dynamic, embodied,
situationally embedded, and distributed. The author of the
paper claims that transparency can be regarded as perceived
visually, enacted cognitively, reenacted symbolically and
instantiated discursively to generate particular effects. Approaching transparency as an
affordance offered by things or media to their observers in certain situational environments
allows, in the author’s view, to extend its limits not only from the mind into the body but
further, into the environment. Unlike physical transparency, manifestations of imaginary
transparency in visual arts and everyday communication crystallise new senses that modify
interpretation of verbal utterances and works of art.
Morozova O.I. (2017). Transperency across semiotic modes: an ecological stance. In:
E.Chrzanowska-Kluczewska & O. Vorobyova (Eds.). Language – Literature – the Arts: A
Cognitive-Semiotic Interface (pp. 49–68). Frankfurt am Main: Peter Lang.
DIE GRENZE – EINE KONZEPTANALYTISCHE
SKIZZE DER LIMOLOGIE
Donec P.

Donec P. (2014). Die Grenze – Eine Konzeptanalytische
Skizze Der Limologie. Würzburg: Königshausen & Neumann

СУЧАСНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТЕОРІЇ ТА
ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Колективна монографія провідних викладачів факультету
іноземних мов за загальною редакцією В.Г. Пасинок
"Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики
навчання іноземної мови у ВНЗ" є спробою подолати
наявний на сьогодні розрив між сучасними мовознавчими
і педагогічними теоріями та практикою викладання
іноземних мов у вишах України. До числа авторів
належать викладачі кафедри німецької філології професори Л.Р. Безугла, Л.С. Піхтовнікова і П.М. Донець,
та доцент Н.А. Оніщенко, а також професори кафедри англійської філології Є.В.
Бондаренко, О.І. Морозова, В.О. Самохіна та Л.В. Солощук.

ANREDEPRONOMEN IM DEUTSCHEN,
ENGLISCHEN, UKRAINISCHEN UND RUSSISCHEN.
EINE SOZIOLINGUISTISCHE UND
SOZIOKULTURELLE BETRACHTUNG
Безугла Л.Р.
Стаття професора кафедри німецької філології та
перекладу Л.Р. Безуглої "Anredepronomen im Deutschen,
Englischen,
Ukrainischen
und
Russischen.
Eine
soziolinguistische und
soziokulturelle
Betrachtung",
опублікована у німецькому журналі "Der Sprachdienst", є
медійною версією доповіді на засіданні Спілки німецької
мови (GfdS) у Дрездені 11.12.2015.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ
"LOGIN 1" І "LOGIN 2"
До
колективу
авторів
навчально-методичних
комплексів "Login 1" і "Login 2" входять четверо
викладачів кафедри німецької філології та перекладу:
професор Л.Р. Безугла, доценти С.І. Сотникова, М.Ю.
Мірошниченко і С.І. Криворучко. Цей підручник
застосовується у якості базового у викладанні
німецької мови студентам-германістам у багатьох
вишах України.

МЕТАФОРА И МЕТАМЕТАФОРА В
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ДИСКУРСЕ: КОГНИТИВНЫЙ И
ПРАГМАСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Пихтовникова Л.С., Коринь С.Н.
Монография посвящена исследованию метафоры и
метаметафоры в немецкоязычном художественном
дискурсе в когнитивном, прагмастилистическом и
синергетическом аспектах. Показана роль метаметафоры
как иерархического образования в обогащении смыслами
концептов, художественных образов, в построении
ространственно‐временных структур художественного
дискурса. Исследованы авторские коды, выраженные метаметафорой, и
самоорганизация дискурса, которая базируется на поляризации смыслов текста и
подтекста.
Поляризацию
обеспечивают
метаметафоры,
встроенные
в
композиционно‐речевые формы; модифицированные таким образом составляющие
композиционно‐речевых форм формируют текст и подтекст по линии
эксплицитность – имплицитность.
Пихтовникова Л.С. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном
дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты : монография / Л. С.
Пихтовникова, С. Н. Коринь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 200 с.

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ
ТЕКСТЫ СОЦИАЛЬНО‐КРИТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ: ПРАГМАСТИЛИСТИЧЕСКИЙ И
КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТЫ
Пихтовникова Л.С., Мастерова О.Я., Кабусь Е.П.
В монографии исследованы в прагмастилистическом и
когнитивном
аспектах
основные
виды
художественно‐публицистических
текстов
социально‐критического направления. Приведена общая
характеристика
публицистических
текстов,
эксплицированы
их
определения,
созданы
системно‐структурные модели репортажа, фельетона,
памфлета, глоссы; рассмотрены коды комического и речевые стратегии.
Особенности их лингвостилистической реализации соотнесены с наличием иерархии
стилевых черт каждого жанра. С прагмастилистической и когнитивной точек зрения
освещен общий вопрос о сути феномена комического и его речевой реализации в
художественно‐публицистических текстах. Поставлена проблема исследования
публицистического дискурса как синергетического феномена.
Пихтовникова
Л. С.
Немецкоязычные
публицистические
тексты
социально‐критического направления: прагмастилистический и когнитивный
аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь. – Х. :
ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 164 с.
СИНЕРГЕТИКА В ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
В коллективной монографии представлены основные
направления
синергетических
исследований
в
филологии, заложенные украинскими лингвистами и
литературоведами. Базовые понятия синергетики
использованы для выявления механизмов самоорганизации в языковой системе и дискурсе, в проявлении
идиостиля авторов литературных произведений.
Предпосылки самоорганизации в языке и речи во всех
работах монографии описаны на уровне, позволяющем
применить для дальнейших исследований весь инструментарий синергетической парадигмы и выявить
конкретные механизмы самоорганизации в объектах

изучения филологии. Монография отражает как новаторские разработки известных
украинских ученых, так и работы их последователей – молодых исследователей,
развивающих далее синергетическую парадигму в филологии.
Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван,
С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова, А. Н. Приходько, Е. А. Семенец, В. И.
Силантьева, Е. Г. Фоменко, С. Н. Коринь, О. Н. Гончарук, И. М. Яремчук, А. Н.
Судья,Н. Н. Пильгуй, Е. В. Богатырева, В. П. Чередниченко,М. В. Залужная, О. А.
Анастасьева ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н.
Каразина, 2015. – 340 с.
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС:
ПРАГМАСТИЛИСТИЧЕСКИЙ И КОГНИТИВНЫЙ
АСПЕКТЫ
Пихтовникова Л.С., Самарина В.В
В
монографии
изучается
функционирование
немецкоязычного рекламного дискурса с позиций
когнитивно-коммуникативной,
а
также
лингвосинергетической
парадигмы.
Исследованы
текстовые концепты рекламного дискурса, раскрыт
механизм
наполнения
информацией
всех
составляющих концепта. В работе использован
прагмастилистический подход к исследованию текста и
дискурса, исходящий из взаимной обусловленности
прагматической установки речевого сообщения, речевых стратегий, способов
кодирования и лингвостилистической реализации дискурсивных характеристик
рекламы (лексико-фразеологические стилистические средства, фигуры речи, типы
выдвижения, актуальное членение текста). Определен лингвистический статус
рекламы, рассмотрена специфика первичной и вторичной рекламы. В
синергетическом аспекте исследован параметр порядка, который является фактором
самоорганизации дискурса рекламы и устанавливает соответствие между целями
рекламы, ее инструментарием и результатом.
Пихтовникова Л. С., Самарина В. В. Немецкоязычный рекламный дискурс:
прагмастилистический
и
когнитивный
аспекты:
монография
/
Л. С. Пихтовникова, В. В. Самарина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина,
2016. – 160 с.

АНГЛОМОВНА ПРОЗОВА БАЙКА:
ПРАГМАСТИЛІСТИЧНИЙ І
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ
Піхтовнікова Л.С., Гончарук О.М.
У монографії досліджено англомовну прозову байку в
єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і
лінгвокогнітивних аспектів. Системний підхід дозволив
дослідити процес самоорганізації дискурсу англомовної
прозової
байки,
виявити
синергетичні
засади
прагмастилістичних характеристик байки, дослідити її
композиційно-стилістичну і композиційно-мовленнєву
структуру, стильові риси, образи-символи, концепти.
Акцентовано увагу на специфіці концептуального представлення тематики байок у
англомовних авторів. Досліджено текстові концепти байок та їх фреймову розгортку.
Описано механізм створення сатиричних кодів та кодів іносказання в байці, а також
мовленнєві стратегії, які базуються на цих кодах. Вперше для англомовної прозової
байки визначено синергетичний механізм створення підтексту шляхом його
поляризації із текстом.
Піхтовнікова Л. С. Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і
лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. :
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 176 с.
НІМЕЦЬКИЙ ПРОЗОВИЙ ШВАНК:
ПРАГМАСТИЛІСТИЧНИЙ І
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ
Піхтовнікова Л.С., Мукатаєва Я.В.
У монографії досліджено німецькомовний шванк у
системній єдності когнітивних та прагмастилістичних
аспектів. Системний підхід, що поєднує когнітивні,
стилістичні та прагматичні чинники, виявив багатство
вимірів шванку: наявність авторських мовленнєвих
стратегій для реалізації цілей шванку, створення
концептів у текстах й рівні розуміння тексту, а також
композиційно-стилістичні особливості. Композиція
шванка розглядається як лінгвостилістичне явище, в якому корелюють рівні

композиції, композиційно-мовленнєві форми, стильові риси та їх мовленнєва
реалізація. Для аналізу текстових концептів шванка авторами розроблено нову
оригінальну методику. Авторське визначення дискурсу шванка встановлює його
комунікативно-прагматичний та жанровий статус, а також його духовно-символічну
сутність. Результати дослідження є внеском у прагмастилістику та когнітологію,
зокрема у стилістичну, прагматичну і когнітивну концепції сатиричних текстів, і
відкривають перспективи подальших досліджень шванку та інших споріднених
форм.
Піхтовнікова Л. С. Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і
лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва. – Х. :
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 156 с.
ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРИТЧІ
Піхтовнікова Л.С., Яремчук І.М.
У монографії досліджено німецькомовну притчу в
єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і
лінгвосинергетичних аспектів. Системний підхід
дозволив виявити
опозицію автологічного і
експресивного стилю притчі, дослідити її композиційностилістичну
структуру,
мовленнєву
реалізацію
стильових рис і прагматичних функцій, образи-символи,
лексико-синтаксичні засоби виразності на тлі переважно
автологічного стилю мовлення, а також типи висунення
– конвергенцію, зчеплення, ошукане очікування, антитезу як стилістичні прийоми
експресивності та цілісної організації тексту. Акцентовано увагу на специфічних
цілях притчі, які реалізуються у мовленнєвих стратегіях. Надано визначення
дискурсу притчі, яке встановлює її комунікативно-прагматичний та жанровий
статус, духовно-символічну природу. Вперше для німецькомовної притчі визначено
синергетичний механізм створення підтексту шляхом протиставлення актуального
членування тексту та надфразової єдності.
Піхтовнікова Л. С. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі :
монографія / Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2017. – 220 с.
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