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KONZEPT POLITIK UND SEINE REALISIERUNG
IM DEUTSCHSPRACHIGEN VIRTUELLEN

DISKURS DER MASSENMEDIEN

Нешко З.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Оніщенко Н.А.

Анотація: Статтю присвячено дослідженню концепта ПОЛІТИКА на базі
матеріалу із віртуальних копій відомих німецькомовних виданнь. Розглянено
польову структуру концепту ПОЛІТИКА, виокремлено й перелічено його
сегменти. Визначено основні метафори, що формують пареміологічну та епто-
німічну периферію концепту ПОЛІТИКА.
Ключові слова:  дискурс, концепт, метафора, периферія, польова струк-

тура.

Аннотация: Нешко З.В. Концепт ПОЛИТИКА и его реализация в не-
мецкоязычном виртуальном дискурсе массмедиа. Статья посвящена иссле-
дованию концепта ПОЛИТИКА на базе материала из виртуальных копий извес-
тных немецкоязычных изданий. Рассматривается полевая структура концепта
ПОЛИТИКА, выделены и перечислены  его сегменты. Определены основные
метафоры, формирующие паремиологическую и ептонимическую периферию
концепта ПОЛИТИКА.

Ключевые слова: дискурс, концепт, метафора, периферия, полевая струк-
тура.

Summary: Neshko Z.V. Concept POLITICS and its Realization in the
German Virtual Discourse of Mass Media. The article is devoted to the study of
the concept POLITICS. It is based on material from the virtual copies of famous
German publications. The field structure of the concept POLITICS is considered, its
segments are marked out.. The key metaphors that form the paremiologic and
eptonymic periphery of the concept POLITICS are described.

Summary: concept, discourse, field structure, metaphor, periphery.

Die Aktualität des Artikels wird sowohl durch die wachsende
Aufmerksamkeit auf das Objekt der Untersuchung (das Konzept POLITIK in
der Vorstellung der deutschsprachigen Gemeinschaft) bestimmt, denn die Politik
ist eine der Formen von  Organisation der sozialen Verhältnisse, als auch
durch die Anwendung  von kognitiv-diskursiven Methodiken, die zu den
dominanten Forschungsparadigmen moderner Linguistik gehören und die
Angaben integrieren lassen, die man Aufgrund des Verfahrens von
traditioneller Semanalyse der verschiedenartigen Mittel  von der Verbalisierung
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Konzept  nennen. Das wird dadurch verursacht, weil das Konzept ständig
funktioniert, sich in seinen Bestandteilen und Aspekten aktualisiert, sich mit
anderen Komponenten verbindet.

Es wurde eine integrierte Deutung des Wortes Politik bezogen auf 15
Definitionen [4; 5; 6] aus der Web-Ressourcen geschaffen:

Die Politik ist eine Art der Tätigkeit  von sozialen Gruppen,
Organisationen, Individen, die durch ihre gesellschaftliche Position,
Interessen und Ideen bestimmt wird, eine von ihnen ausgeübte Gesamtheit
von Maßnahmen und Aktivitäten, die über den Staat zustande kommt,
dessen Funktionsmodus politische Regimes sind; eine Tätigkeit, die auf
die vorbestimmten Ziele gerichtet ist, die die sozial-wirtschaftliche
Ordnung (mit dem Recht als Instrument) und öffentliche Beziehungen
ermöglicht.

Die Definition beinhaltet eine Reihe von Differenzcharakteristiken des
Begriffs, die die kleinsten Bedeutungseinheiten repräsentieren („Seme“ in der
traditionellen Semasiologie oder „Slots“ beim Frameansatz). Die Identifizierung
von der Seme und Sememe wird auf der sprachlichen Ebene mit den
Konzeptszeichen und mit den Konzeptsschichten gleichgesetzt.

Bei der Analyse von der Definition des Begriffs POLITIK stellte sich
seine Teilbarkeit auf die thematischen Komponenten fest. „Politik“ ist auf
Grund ihrer Hauptdefinition mit thematischen Sektoren repräsentiert. Die
Verteilung des gewählten lexikalischen Einheiten nach den erwähnten
Sektoren ergibt also folgende thematische Gruppen: <Politische
Beziehungen>, <Politische Subjekte>, <Politische Regimes>, <Politisches
Bewusstsein>, <Wirtschaft>, <Maßnahmen>, <Rechte> [1].

Jedes Konzept hat außer dem Kern auch eine Peripherie, die im Falle der
POLITIK nationale und persönliche Bedeutungsschicht darstellt. Das
Konzept enthält zudem ein umfangreiches Interprätationsfeld, das die
Gesamtheit von den schwach strukturierten Prädikationen ist, die die
Interpretation der einzelnen Konzeptszeichen und ihrer Kombinationen in
Gestalt von den Bestätigungen und den Bewusstseinseinstellungen, die in
die Kultur aus dem Inhalt des Konzepts folgen, abspiegeln [3].

Die Wiedersprüchlichkeit von den Einstellungen wird durch ihre
Angehörigkeit zum Interpretionsfeld vom Konzept erklärt, das die
„Konsequenzen“ aus den verschiedenen kognitiven Zeichen des Kerns
enthält und die Peripherie vom Konzept bildet.

Der Untersuchung unterliegen sowohl  der Kern, als auch die Peripherie,
es ist aber wichtig, sie bei der Beschreibung zu differenzieren, denn ihr
Status und ihre Rolle in der Struktur vom Bewusstsein und in dem Prozess

des Konzepts und des Erlernens seiner diskursiven Realisierungen mittels der
Methodiken von der Konzeptsanalyse bekommt.

Das Objekt der Untersuchung ist  das Konzept POLITIK, seine Feldstruktur
und Peripherie, Redemittel seiner Verbalisierung im deutschsprachigen Diskurs
der Internet-Nachrichten.

Der Gegenstand der  Untersuchung sind die semantischen und
pragmatischen Charakteristiken des Konzepts POLITIK, deren Feststellung
die Veranschaulichung seiner strukturellen Besonderheiten ermöglicht.

Das Material der Untersuchung ist ca. 200 lexikalische Einheiten, die aus
700 diskursiven Auszügen ausgewählt wurden, die das Konzept POLITIK im
Diskurs der  Internet-Nachrichten verwirklichen und die Sinne im
deutschsprachigen politischen Diskurs bilden. Die Auszüge wurden mittels
soliden Auswahl aus deutschsprachigen Medien “Süddeutsche Zeitung”,
“Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Der Spiegel” erhalten, die politische
Erreignisse sowohl lokalisiert als auch in aller Welt illustrieren.

Die methodologische Grundlage ist der kognitiv-diskursiver Ansatz zum
Erlernen der Sprache, mittels dessen die Sprach- und Rederealisierung von
lexikalischen Einheiten komplex betrachtet wird. Jede von den beiden hat eine
kommunikative Ausrichtung, die man mittels der Auswahl von entsprechenden
Mitteln für die Bildung von thematischen Gruppen erreicht.  Es wurde die
Feldstruktur der Organisation vom Konzept POLITIK angewandt, die die
thematischen Gruppen trennen lässt.

Die Haupthypothese von der Untersuchung ist das Feldstruktur des
Konzepts POLITIK, die eine thematische Vielfalt seiner diskursiven Realisierung
verursacht. Die Feststellung der Konfiguration vom Konzept ist durch die
Methodiken seiner Analyse bedingt. In der modernen Sprachwissenschaft
werden einige Methoden der Beschreibung und der Forschung vom Konzept
unterscheidet: System- unf Textansatz. In dieser Untersuchung wurde der
Systemansatz angewandt, dessen Entwickler I. A. Sternin und Z. D. Popova
sind, sieht folgende Operationen vor [2]:  die Analyse der Bedeutungen vom
Schlüssellexem auf Grund von der Wörterdeutung; die Berücksichtigung von
der Mehrdeutigkeit lexikalischer Einheiten, die in der Diachronie betrachtet
wird;   der Aufbau und die Untersuchung der Felder, deren Kern ein lexikalisches
Mittel der Konzeptrepräsentation zugrunde liegt.

Zwar kann man den Allgemeinvolkskern vom Konzept und seine
verschiebbare Schichten entdecken und untersuchen, die exakte Organisation
ist aber für sie nicht typisch. Deshalb ist die Modellierung des Konzepts als
Struktur im Prinzip nicht möglich. Man kann nur die Zeichen und
Konzeptsschichten aufzählen und ihre Position in der Feldstruktur vom
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ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ЮРИДИЧНОМУ

ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ

Ніколаєнко К.М. (Харків)
Науковий керiвник: канд. фiлол. наук, доц. Оніщенко Н.А.

Анотація: Стаття розкриває принципи комунікації, які притаманні німець-
комовному юридичному дискурсу на базі мовних засобів синтаксичної органі-
зації юридичних текстів, які слугують для втілення комунікативних стратегій
мовця.

Ключові слова: адресант, адресат, комунікативні стратегії, синтаксичні кон-
структи, юридичний дискурс.

Аннотация: Николаенко К. Н. Способы организации коммуникатив-
ных стратегий в немецкоязычном юридическом дискурсивном простран-
стве. Данная статья раскрывает принципы коммуникации, характерные для не-
мецкоязычного юридического дискурсивного пространства, основываясь на
языковых средствах синтаксической организации юридических текстов, которые
служат для воплощения коммуникативных стратегий говорящего.

Ключевые слова: адресант, адресат, коммуникативные стратегии, синтакси-
ческие конструкты, юридический дискурс.

Summary: Nikolaenko K. N. Means of realization of communicative strategies
in German juridical discourse. This article represents the principles of communication,
which characterize the German juridical discourse based on the language means of the
syntactical structure of the juridical texts, which serve for realization of communicative
strategies of the speaker.

des Denkens unterscheiden sich.
Die Per ipher iesch ich t des Konzepts bildet  ein natonal-  und

personenspezifisches Wissen, durch individuelle und volksbedingte
Assoziationen geprägt. Sprachlich gesehen wird diese Schicht unter anderem
durch phraseologische Einheiten und individuellen Sprachgebrauch
dargestellt.

Die parömiologische Analyse und Studie von Kleinformtexte
(z.B. Aphorismen, Sentenzen u.Ä.) zeigt, dass dort die POLITIK metaphorisch
durch okkasionelle, unspezifische Eigenschaften verbalisiert wird: POLITIK
als UNLAUTERE TÄTIGKEIT (Politik ist die Kunst, von den Reichen das Geld
und von den Armen die Stimmen zu erhalten, beides unter dem Vorwand,
die einen vor den anderen schützen zu wollen. UNBEKANNTER AUTOR) ,
POLITIK als LÜGE  (Für einen Politiker ist es gefährlich, die Wahrheit zu
sagen. Die Leute könnten sich daran gewöhnen, die Wahrheit hören zu
wollen.GEOR GE BERNARD  SH AW),  POLITIK als GEH EIM NIS  (Die
Bundestagswahl: Ein Krimi! Das gute Ergebnis der Grünen rettet Rot-
Grün toller Aufstieg: früher retteten die Grünen Frösche, heute eben den
Kanzler. HARALD SCHMIDT) u.a.m.

Außerdem beinhaltet die Peripherie einzelne Aussagen über national
spezifische Gegebenheiten (Ich weiss nicht, was mein Freund Mitterand
darüber denkt, aber ich denke genauso. HELMUT KOHL)

Zusammenfassend lässt sich  sagen, dass es zwei  bedeutende
Methodiken der Beschreibung und der Forschung vom Konzept gibt: der
Text- und Systemansatz. Zur Untersuchung vom Konzept POLITIK wurde
der Systemansatz angewandt, der die Analyse der Bedeutungen vom
Schlüssellexem, Mehrdeutigkeit der lexikalischen Einheiten, den Aufbau der
Feldstruktur von Konzepten vorsieht.

Der Konzeptumfang besteht aus der Grundschicht mit dem sinnbildlichen
Kern, aus den zusatzlichen Merkmalen und Schichten. Da die genaue
Organisation für die Schichten nicht typisch ist, kann man nur die Schichten
aufzählen und  ihre Position in der Feldstruktur zeigen.

Außer dem Kern hat jedes Konzept eine Peripherie. Die Peripherie vom
Konzept bildet auf Grund individueller und volksbedingter Assoziationen
ein natonal- und personenspezifisches Wissen.

Die erhaltenen Ergebnisse bestimmen weitere Perspektiven der
Forschung von der Realisierung des Konzepts POLITIK in modernen
Medien. Die in der Untersuchung vewendete Methodik kann auch für die
Untersuchungen von anderen übernationalen Konzepten gebraucht werden.
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стосунків  між ними .  Для  юридичного дискурсу характерна
беземоційність, офіційність, стислість, стандартність, достовірність та
послідовність викладу.
При прагматичному підході до поняття дискурс можемо дефінувати

дискурс як “вплив висловлення на  його одержувача ,  внесення
висловлення в мовленнєву ситуацію, що включає суб’єкта та адресата,
час та місце мовлення” [2, с. 10]. За даних обставин дискурс визначається
як висловлення в комунікативній ситуації, при цьому формою дискурсу
може бути як діалог так і монолог [там само, с. 11]. Дискурс можна
розглядати як діяльність або процес та з іншого боку як текст або продукт.
Ці опозиції є взаємодоповнюючими, бо дозволяють “теоретично зв’язати
форму з функцією” [1, с. 78]. Як було вже сказано, дискурс перш за все –
це комунікація.

Контекст висловлювання
Адресант Код референта Адресат

Відправник повідомлення Одержувач повідомлення

Рис. 1.1. Схема комунікації

Адресант – перший суб’єкт комунікації, надсилає адресату, іншому
суб’єкту комунікації, повідомлення. В правовій комунікації адресант –
це насамперед держава та її органи, що мають повноваженнями приймати
правові акти.
Адресат – це той суб’єкт права, який повинен отримати правову

інформацію від адресанта і який повинен дотримуватися правових норм.
Повідомлення (контекст) – рухомий елемент схеми. Для того, щоб

воно могло виконувати свої функціїї, необхідно, щоб контекст, про який
йде мова, сприймався адресатом, тобто щоб він мав спільну для адресата
й адресанта  соціально-культурну основу. Повідомлення – це сукупність
правових норм, які містяться в правовому акті, що встановлений
уповноваженими на це державними органами. Різні органи законодавчої
та виконавчої влади та її суб’єктів в процесі правотворчої діяльності
встановлюють обов’язкові правила поведінки (дозволи, заборони), які,
приймаючи форму правових актів, виконують роль повідомлення в акті
правової комунікації.
Код повідомлення – інструмент передачі повідомлення. Адресат,

якщо він хоче зрозуміти повідомлення, повинен його розкодувати, тобто
зрозуміти, куди відсилає його висловлювання.

Key words: communicative strategies, juridical discourse, syntactical units,
recipient, sender.

Актуальність даного дослідження полягає у невпинному зростанні
інтересу дослідників до питань фахової комунікації у світлі дискурсивної
парадигми та обумовлене суспільною значимістю мови правової
комунікації як для фахівців, так і нефахівців. Дослідження формально-
синтаксичного та стилістичного аспектів юридичного дискурсу дозволить
з’ясувати особливості втілення його комунікативних стратегій. Об’єктом
дослідження виступають засоби синтаксичної організації текстів
юридичного дискурсу. Предметом аналізу є особливості синтаксичної
організації юридичного дискурсу. Дослідження проводилося на прикладі
мінімальної одиниці дискурсу – висловлення, яке у письмово-
фіксованому дискурсі має форму речення, а саме його видів, типів та
форм зв’язків, його семантичних, формальних, синтаксичних та
комунікативних складових. Мета  дослідження полягає в описі
особливостей засобів втілення комунікативних стратегій в юридичному
дискурсі.
Одним з актуальних та пріоритетних напрямків сучасної лінгвістики

залишається поглиблене вивчення фахової комунікації, зокрема правової.
Явище правової комунікації є складним і багатоаспектним процесом
розвитку контактів  між людьми  у інституціональній сфері  та
розглядається дослідниками з різних боків, а саме лінгвістичного,
соціолінгвістичного та стилістичного [3, с. 5]. У правовій комунікації це
знаходить своє відображення у засобах регулювання та впливу правових
норм на громадськість. Теорія “адресант-адресат” в інституційній
комунікації між фахівцями та нефахівцями також відіграє велику роль,
оскільки вказує на певні закономірності у явищі правової комунікації та
слугує для здобуття адекватного вираження норм права адресантами та
адекватного сприйняття та розуміння змісту цих норм адресатами [3, с. 8].
Саме вдала комунікація спонукає суспільство до дій, реалізуючи головну
функцію права – регулятивну. Наскільки комунікація буде вдалою
залежить від того, що хоче виразити адресант та, як його думку зрозуміє
адресат, враховуючи його власні психологічні особливості, соціальні та
фахові інтереси.
Юридичний дискурс є різновидом інституціональної комунікації та

реалізується у юридичних документах: нормативних, законодавчих або
індивідуальних актах. Головною функцією є вплив на адресатів,
спонукання їх до дій, зазначених у нормативних актах, та регулювання
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різновиду дискурсу, локальна стратегія – це ті його частини, де
реалізована ця стратегія [там само, с. 99]. Опираючись на ці визначення
можна відзначити, що юридичний дискурс, як представник інституційної
комунікації, що є релевантним для нашого дослідження, є реалізацією
локальної стратегії. Серед  стереотипів локальної стратегії, які притаманні
юридичному дискурсу слід виділити наступні: “я вищий – ти нижчий”,
“це дозволено – це заборонено”, “я кажу – ти робиш”. Але в свою чергу
в юридичному дискурсі також реалізуються певні стратегічно забарвленні
дії комунікантів, а саме субстратегії. Субстратегії кореспондують з
параметром  функціональності юридичного дискурсу.  Виділяємо
наступні субстратегії релевантні для нашого дослідження: субстратегія
впливу, субстратегія дозволу, субстратегія заборони, субстратегія
домінування, субстратегія тиску. Дане дослідження проводилося на базі
операційної одиниці синтаксису – речення, яке на формальному рівні
відповідає мінімальній комунікативній одиниці дискурсу – висловлення.
Синтаксичні конструкти розглядалися з формального, семантичного та
комунікативного боку. Речення реалізує функцію висловлювання, за
допомогою якої безпосередньо відбувається передача інформації від
мовця до адресата. Склад речення формується граматичним поєднанням
слів, при цьому таке поєднання має свій власний знаковий характер.
Синтаксичні  особливості  юридичного дискурсу обумовлені

вживанням простих поширених розповідних речень, складносурядних
зіставних, обмежувальних та причинових, складнопідрядних додаткових,
означувальних, причинових, умовних. Таке використання спектру видів
складного речення пояснюється природою права та необхідністю
вираження в юридичних текстах відношень причини, умови, обмеження
при описі фактів, подій. Для юридичного дискурсу також характерне
ускладнення синтаксичної  структури інфінітивними зворотами.
Спостерігається наявність всіх типів зворотів, проте переважає так званий
модальний інфінітив, який виражає функцію модальних дієслів
відношення дозволу, заборони або необхідності.
Оскільки характерною ознакою стилю є також використання пасивних

конструкцій, а саме пасиву дії та пасиву у комбінації з модальними
дієсловами, доцільно зробити висновок про те, що через ці конструкції
виражається воля законодавця, але непрямим шляхом.
Серед інших ознак юридичного дискурсу є також безособовість,

беземоційність,  високий ступінь уніфікації , стислість викладу,
однозначність тлумачення, логічність, послідовність, достовірність фактів,
повнота, переконливість, точність. Усі ці ознаки можна пояснити тільки

Референція – це зміст повідомлення (правового акту). Вона позначає
до якої гілки права належить відповідна норма і які відносини вона
регулює. І, нарешті, контакт – фізичний канал і психологічний зв’язок
між адресантом і адресатом, що зумовлюють можливість установити і
підтримати комунікацію. Усі ці фактори є необхідними елементами
мовленнєвої  комунікації.  Комунікативна  ситуація включає такі
компоненти: мовленнєве спонукання (більш вузько-комунікативний
намір), обставини дійсності, за яких відбувається акт спілкування,
відносини між комунікантами, кожний з яких має певну соціальну роль.
Взаємодія людей у різних соціальних сферах спричиняє утворення стійких
соціальних відносин. Ось чому мовець, змушений обирати мовні засоби,
підпорядковуючись вимогам, які накладає на нього власна соціальна
роль та соціальна роль співрозмовника. Будь-яка комунікація керується
двома головними принципами: принципом економії для адресанта і
принципом  зрозумілості  для адресата.  У  правовій комунікації
розрізняють два види: комунікація між спеціалістами, тобто внутрішня,
та комунікація зовнішня, зокрема між громадськістю та інститутами
права. У юридичному дискурсі, як і в будь-якому дискурсі, інструментом
комунікації є  мова повсякденної комунікації. Але ця мова використовує
особливі юридичні терміни та конструкції. Таким чином код частково стає
специфічним і в деякій мірі виходить за межі природного ланцюга
взаєморозуміння. Правове висловлювання відсилає не тільки до звичайних
реалій, але й до виключно юридичних понять та правил. Отже, сам зміст
двох відомих елементів комунікації відповідає у правовому дискурсі
особливому визначенню. Можна записати так: Код = звичайна мова +
правова мова. Референт (контекст) = звичайні реалії + юридичні реалії.
Отже, виходячи з названих вище положень, можемо стверджувати,

що наявність контексту обумовлює відбір мовних одиниць та засобів.
Цей вибір, який реалізується мовцем, не є хаотичним, він є скоріш
передбаченим, тобто стратегічним. Знаходячись у певній комунікативній
ситуації, адресант та адресат підпадають під вплив тих дискурсивних
обставин, за яких, власне, відбувається комунікативний процес. Тому
адресантові для реалізації своїх комунікативних цілей необхідно
дотримуватись певних дискурсивних стратегій. Глобальна стратегія
спирається на прототип – мінімізовану й типізовану форму знання, яка
кореспондує з поняттям й формує міст [1, с. 92]. Локальна дискурсивна
стратегія заснована на стереотипах, під якими розуміють стандартні
думки про соціальні групи або окремих представників цих груп [там
само, с. 93]. Отже глобальна стратегія – це увесь вербальний план
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формирование гендерного стереотипа современной британской женщины с
помощью рекламных объявлений в СМИ. Анализируемые единицы рекламного
дискурса систематизированы по их вербальным проявлениям (употребление
лексико-стилистических средств), ценностным признакам и когнитивной
составляющей.

Ключевые слова: гендер, концепт, рекламный дискурс, рекламное
объявление, стереотип, ценности.

Summary: Olhova A.A. Stereotype of the British Woman (based on English
advertisement texts). This article considers the formation of the gender stereotype
based on English advertisements texts of Mass Media. The analyzed units of
advertising discourse are systematically arranged according to their verbal expression
(the use of lexical and stylistic devices), value attributes and the cognitive component
(in the form of the concept WOMAN).

Key words: advertisement, advertising discourse, concept, gender, stereotype,
values.
У даному дослідженні розглядаємо створення стереотипу сучасної

британської жінки через рекламний дискурс англомовних ЗМІ. Його
актуальність зумовлена необхідністю комплексного вивчення природи
стереотипізації за допомогою мовних засобів. Об’єктом дослідження
виступає гендерно-опосередковане англомовне рекламне оголошення,
а предметом – вербалізація концепту сучасної британської жінки в
даному типі  рекламного дискурсу.  Метою роботи  є  системне
дослідження створення стереотипу сучасної британської жінки через
вербальний, ціннісний та когнітивні рівні рекламного оголошення. Для
проведення дослідження було відібрано методом суцільної вибірки 300
рекламних одиниць із сучасних англомовних ЗМІ (а саме британських
газет та журналів).
Дослідження проводилося у два етапи, підпорядковані єдиній меті:

висвітленню особливостей стереотипних уявлень про британську жінку,
вербалізованих у рекламному англомовному дискурсі.
Дискурс пропонуємо розуміти як складне та багатогранне явище, яке

досліджується з позицій різних напрямків лінгвістики. Найбільш слушною
вважаємо дефініцію цього терміну І.С. Шевченко і О.І. Морозової, які,
в межах лінгвокогнітивного підходу, визначають дискурс “як інтегральний
феномен, як мисленнєво-комунікативну діяльність, яка  протікає
у широкому соціокультурному контексті”  [3, с. 392]. З позицій когнітивно-
дискурсивного підходу рекламний дискурс друкованих ЗМІ визначається
як інтерактивна інтерсуб’єктна мовленнєво-розумова діяльність, спрямована
на регуляцію соціальної поведінки на підґрунті вироблення спільних смислів
й позначена специфікою відповідного інституційного контексту.

природою права, її специфічністю, тому і використовуються певні
особливі засоби вираження її змісту, які характерні тільки для юридичних
текстів. У функції цих текстів полягає донести до адресата волю
законодавця, але через узагальнення та абстрактність понять правової
мови, важливим є факт протікання процесу дії, а не її діяч. Правові норми
непрямим шляхом впливають на громадськість і спонукають її до
виконання та дотримання певних положень нормативних актів.
Усі названі вище синтаксичні конструкти є засобами втілення

комунікативних стратегій у юридичному дискурсі. Завдяки специфічним
функціям юридичного дискурсу, особливості стратегій відображаються
у мовних засобах, за допомогою яких вони втілюються.
Перспективою дослідження є подальше дослідження та систематизація

засобів втілення  комунікативних стратегій юридичного дискурсу на
лексичному, стилістичному та прагматичному рівнях.
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УДК 811.111’42

СТЕРЕОТИП СУЧАСНОЇ БРИТАНСЬКОЇ ЖІНКИ
(на матеріалі англомовних рекламних текстів)

Ольхова А.А. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Морозова І.І.

Анотація: У статті розглянуто формування гендерного стереотипу сучасної
британської жінки за допомогою рекламних оголошень у ЗМІ. Аналізовані
одиниці рекламного дискурсу систематизовано за їх вербальним проявом
(уживання лексико-стилістичних засобів), ціннісними ознаками та когнітивною
складовою (у вигляді концепту ЖІНКА).

Ключові слова: гендер, концепт, рекламний дискурс, рекламне оголошення,
стереотип, цінності.

Аннотация: Ольховая А.А. Стереотип современной женщины (на
материале англоязычных рекламных текстов). В статье рассмотрено
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У більшості випадків, реклама, адресована жінці, експлуатує прагнення
жінки бути привабливою, для того щоб привернути до себе увагу чоловіка.
Найбільш поширені  мотиви уподібнення та  моди.  Запорукою
привабливості тут виступає відповідність модним тенденціям часу. Ці
мотиви, як правило, мають емоційний базис. У рекламних фрагментах
такого типу вербальною аргументемою виступає назва модного бренду.
Візуальні аргументеми представлені зображенням гарної, сексуальної
жінки, яка випромінює позитивні емоції, які таким чи іншим чином
асоціюються з товаром модного бренду, який рекламується [1, c. 19].
Цінності, представлені в рекламі для жінок, це сім’я, любов, діти,

дружні взаємини, кар’єра, радість материнства, доглянутий побут,
здоров’я, веселе і приємне дозвілля. Відповідно, чим більше цінності
рекламованого товару або послуги поєднуються з цінностями різних
груп населення, чим важливіші, престижніші, вагоміші вони для цих груп,
тим вірогідніше віддача реклами.
У досліджуваному нами концепті ЖІНКА сполучаються знання

британців про жінку: як істоту жіночої статі різного віку, як особистість,
як суб’єкта, що виконує різні соціальні ролі тощо. Концепт, як центральне
поняття когнітивної лінгвістики, вміщує “відомості про те, що індивід
знає, припускає, думає, уявляє про об’єкти світу” [2, с. 297].
Різновидом концепту та зручною формою його побудови є фрейм,

який можна визначити як дворівневу модель з вершиною і слотами, що
заповнюються пропозиціями. Верхні вузли є фіксованими компонентами,
що містять дані, завжди справедливі для досліджуваної ситуації. Слоти є
змінними компонентами [2, с. 299]. Таким чином, лінгвокультурний
концепт постає як одиниця ментальних та психічних ресурсів індивідуальної
свідомості. Моделювання концептів може здійснюватися на основі фрейму.
Використовуючи та спираючись на матеріали англомовної реклами, було
проведено комплексний аналіз засобів вербалізації лінгвокультурного
типажу ЖІНКА. Отримані дані було систематизовано на підґрунті
предметно-акціонального фрейму.
Спираючись на результати дефінітивного аналізу, який було проведено

вище, вважаємо доцільним зазначити найважливіші та відокремлені риси
стереотипу СУЧАСНА БРИТАНСЬКА ЖІНКА, а саме:
- гарна/сексуальна зовнішність (real beauty, perfect shape, to look so

sexy);
- елегантність (an elegant lady);
- турбота про здорове харчування та добробут в сім’ї (good-quality

products, healthy looking, vitamins and minerals, ultimate warmth for

Не менш важливим з огляду на тематику проведеного дослідження є
гендер – поняття, що увійшло у лінгвістичний вжиток з соціології і визначає
соціальну стать людини на відміну від біологічної статі, соціально-
рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в освіті,
професійній діяльності, доступ до влади, сімейні ролі, тощо, є одним
з базових вимірів соціальної структури суспільства [1, с. 20].
Англомовний рекламний дискурс є специфічним мовленнєвим

жанром, диференційною ознакою якого є смислова компресія, зумовлена
механізмом реалізації комунікативно-прагматичної домінанти, яка
полягає у здійсненні емоційного впливу на адресата. Стиль реклами
“багатослівний”, він містить елементи різних стилів. Для створення образу
в рекламі використовуються всілякі стилістичні прийоми. Особливий
інтерес припадає на використання в рекламі тропів. Троп розуміємо як
мовний зворот, в якому слово чи вираз використовуються в переносному
значенні з метою досягнення більшої виразності [1, с. 15].
Найчастіше вживаним рекламним тропом є епітети (24%), які

акцентують увагу на характерній властивості або якості рекламованого
товару. Епітети в рекламі, адресованій жінці, переважно містять
емотивний компонент та акцентують увагу на зовнішньому ефекті, якого
жінка може досягти, користуючись рекламованим товаром: Chanel
jacket. Every woman wants a Chanel jacket (the bags are pretty covetable,
too). Why? The gold-chain weighted hem, that unmistakable tweed and
the way it looks great with jeans as well as smart stuff . [1]

Щоб впливати на  адресата  на  емоційному рівні  в  рекламі
використовують зручний та економічний мовний засіб – метафору (21%),
слово або вираз, який використовується в переносному значенні на
основі схожості двох предметів або явищ [1, c. 18]. Наприклад, в рекламі
жіночого взуття життя уподібнюється подіуму: Clarks. Life’s one long
catwalk. [2]
Для  створення рекламного образу також використовується

порівняння (17%) – зіставлення двох явищ з ціллю пояснити одне з них
за допомогою іншого. Порівняння може виражатися зворотами з різними
союзами like, as, формою вищого ступеня прикметника чи прислівника.
Наприклад, в рекламі губної помади її ефект порівнюється з татуюванням,
яке не стирається: Like a tattoo on your lips. Put it resistance to the kisses
Loreal [2].
Також поширеним різновидом тропів у гендерно зумовленому

рекламному оголошенні, за нашими даними, є: гіпербола (19%),
метонімія (10%), уособлення (8%), алітерація (6%).
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ЦИТАТА І АЛЮЗІЯ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ КІНОТЕКСТІ

Островерхова О.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Паповянц Е.Г.

Анотація: У статті розглянуто роль цитати і алюзії як інтертекстуальних
елементів, що функціонують в англомовному художньому кінотексті. Встановлена
специфіка актуалізації цих форм інтертекстуальності, яка знайшла відображення
в засобах вираження та маркування інтертекстуальних посилань цього типу та їх
джерел запозичення.

Ключові слова: алюзія, джерела запозичення, інтертекстуальність, кінотекст,
маркери інтертекстуальності, метатекстові ремарки, текст-матриця, текст-
реципієнт, цитата.

Аннотация:  Островерхова  Е.В .  Цитата и  аллюзия  как
интертекстуальные  элементы  в  англоязычном  художественном
кинотексте. В статье рассмотрена роль цитаты и аллюзии как интертекстуальных
элементов, функционирующих в англоязычном художественном кинотексте.
Установлена специфика их актуализации, которая находит отражение в средствах
выражения, способах маркировки и источниках заимствования интертекстуальных
включений.

Ключевые слова: аллюзия, интертекстуальность, источники заимствования,
кинотекст, маркеры интертекстуальности, метатекстовые ремарки, текст-матрица,
текст-реципиент, цитата.

Summary: Ostroverkhova O.V. Quotation and allusion as intertextual
elements in American and British feature film text. The article considers the role
of quotation and allusion as intertextual elements functioning in American and British
feature film texts. The specificity of actualization of such intertextual forms has been
established. The latter finds reflection in the range of means of expression, modes of
marking and sources of borrowings of the intertextual inclusions of this type.

Key words: allusion, film text, intertextuality, markers of intertextuality,
metatextual remarks, quotation, sources of borrowings, text matrix, text recipient.

Інтертекстуальність як універсальна , тотальна  вторинність,
взаємопроникнення, перетік текстів різних культур один в другий стала
однією з головних характеристик культури двадцятого століття.
Інтертекстуальність як семіотичний феномен стала  об’єктом

досліджень багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних учених –
представників літературознавства, філософії, лінгвістики тексту,
культурології: І.В. Арнольд [1], Р. Барта [2], М.М. Бахтіна [3], Ж. Женетта

perfect nights sleep);
- готовність завжди прийти на допомогу та задовольнити примхи дітей

(help your daughter, satisfy childrens’ desires);
- прагнення виглядіти як зірка, богиня (diva herself, goddess);
- охайність та чепурність (cleans floors);
- відповідність “нормі” (family affection);
- бажання розкішно відпочити (luxurious hotels, ‘feminine touches’, extra

items such as hair styling accessories, glossy magazines and fresh flowers);
- наявність сучасної побутової техніки, стильного одягу та прикрас

(perfected your design, environmentally friendly dishwasher, fashion
jewelry collection, gorgeous diamonds).
У прикладах англомовної  реклами, які було проаналізовано,

приділяється увага  насамперед зовнішній красі, привабливості,
сексуальності, охайності, часто жінка знаходиться в оточенні дітей, членів
родини, рідше колег. Можна зробити висновок, що реклама, діючи на
підсвідомість людини, закладає гендерні стереотипи, певне сприйняття світу,
ставлення щодо місця жінки в цьому світі.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у застосуванні

розробленої  методики для аналізу україномовного рекламного
оголошення та порівняння створюваних за допомогою ЗМІ стереотипів
української та британської жінок.
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Кінотекст є симбіозом двох семіотичних систем – лінгвістичної та
нелінгвістичної,  які оперують знаками різного роду.  Від інших
креолізованих текстів кінотекст відрізняється своєю складністю – він
утворюється з образів, які рухаються та статичних, усного та письмового
мовлення, шумів та музики.
Таке визначення кінотексту зумовлює й специфіку притаманних йому

інтертекстуальних зв’язків, що виявляється в універсальності, відносній
доступності та суб’єктивності.  Розмаїття інтертекстуальних зв’язків
зумовлює необхідність використання комплексу класифікаційних ознак
для уточнення таксономії інтертекстуальних елементів, які включають:
1) засоби вираження інтертекстуальних посилань; 2) джерела запозичення;
3) співвіднесеність з джерелом; 4) засоби маркування інтертекстуальних
елементів.
Серед засобів вираження інтертекстуальних посилань, що утворюють

конструкцію “текст у тексті”, цитати і алюзії є найбільш продуктивними
різновидами інтертекстуальних зв’язків в англомовному художньому
кінотексті.
Услід за Н.О.  Фатєєвою [8, с. 122] у дослідженні цитату визначено

як відображення двох або більше компонентів прецедентного тексту
з наявністю предикації та можливістю точного або трансформованого
відображення компоненту прецедентного тексту.
Ефективність ідентифікації та декодування інтертекстуальних включень

в кінотексті з боку адресата залежить від наявності так званих маркерів
інтертекстуальності. Маркованість уможливлює актуалізацію вихідного
джерела, а тому дозволяє зіставляти обидва контексти: осмислювати нове
значення, що з’явилось у інтертекстуального елемента у новому
контекстуальному оточенні. В кінотексті інтертекстуальні посилання можуть
маніфестуватися за допомогою цілого арсеналу маркерів. Аналіз матеріалу
виявив різні ступені маркованості цитат: максимально марковані цитати,
тобто виділені автором з контексту (зокрема, за допомогою метатекстових
ремарок, графічних маркерів, зміни інтонації, ракурсу камери); середньо-
марковані, тобто виділені з контексту, при цьому зв’язок з джерелом
встановлюється за допомогою лише одного з декількох можливих параметрів;
мінімально марковані цитати, що мінімально виділені з контексту –
асимільовані новим текстом, зв’язок з джерелом неоднозначний.
Прикладом максимально маркованої цитати є цитата з кінофільму

“Dead Poets Society” (1989) режисера П. Уіра, якою студент Нейл відкриває
збори “суспільства мертвих поетів”: “I’ll now read the traditional opening
message by society member Henry David Thoreau. “I went to the woods

[11], І.П. Ільїна [4], Ю. Кристевої [12], Н.С. Олизько [5], В.О. Самохіної [6],
Н.О. Фатєєвої [8], М.О. Шаповал [9], М.Б. Ямпольського [10].
Незважаючи на значний корпус розвідок у цій сфері залишаються

дискусійними і потребують уточнення деякі положення і ключові поняття
теорії інтертекстуальності. Є нагальна необхідність поглибити уявлення
щодо текстоутворюючого потенціалу міжтекстової взаємодії для текстів
різної дискурсивної приналежності.
Актуальність дослідження зумовлена посиленим інтересом  лінгвістів

до інтертекстуальних відносин між текстами культур в сучасному
суспільстві за умов постмодернізму, а також загальною тенденцією у межах
сучасного мовознавства до вивчення медіатекстів як специфічних
утворень, що поєднують лінгвістичні та нелінгвістичні характеристики.
Першорядне значення серед текстів такого типу набувають саме кінотексти,
з притаманною їм іманентною характеристикою інтертекстуальності.
Кінематографічні тексти є не тільки актуалізаторами інтертекстуальних
зв’язків, а і детермінантами стереотипів поведінки, у тому числі,
мовленнєвої, для представників сучасної масової культури.
Об’єктом дослідження виступають цитати і алюзії як форми

інтертекстуальності, що функціонують в англомовному художньому
кінотексті ,  який представляє собою породжуючу систему
інтертекстуальних елементів.
Предметом дослідження є засоби реалізації цитати і алюзії та їх

функціональна роль в англомовному кінотворі.
Мета роботи полягає у виявленні специфіки актуалізації цитати і алюзії

в англомовному тексті, призначеному для кінематографічного втілення.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в роботі виявлені

типологічні властивості інтертекстуальних зв’язків в художньому кінотексті,
а також виділені типи цитат і алюзій на основі критеріїв джерела
запозичення та маркування посилання.
Визнаючи фундаментальність феномену інтертекстуальності та

доцільність його вивчення з позицій як теорії, так і категорії тексту, в нашому
дослідженні услід за О. О. Селівановою [7, с. 193–194] ми розуміємо
інтертекстуальність як текстово-дискурсивну категорію, яка реалізується
завдяки діалогічній взаємодії тексту з семіотичним універсумом та
розглядаємо її конкретні прояви в художньому кінотексті на матеріалі
сучасних американських та англійських кінофільмів.
В сучасних дослідженнях все більше уваги приділяється аналізу

креолізованих текстів, провідне місце серед яких належить кінотексту, що
є синтезом гетерогенних семіотичних систем.
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інтертекстуальності, оскільки автори текста-реципієнта розраховують на
певну інтертекстуальну компетенцію реципієнтів.
У дослідженні алюзія трактується як запозичення певних елементів

претексту, за якими відбувається їх впізнавання у тексті-реципієнті, де й
здійснюється їх предикація. Алюзія розглядається як різновид натяку, який
є посиланням через відповідний знак на певний культурний денотат.
В якості алюзивних запозичень виступають назви літературних творів

та імена їх героїв, біблійний сюжет та образи, прізвища відомих людей.
Алюзія є стилістичною фігурою, натяком за допомогою подібнозвучного
слова або згадки загальновідомого реального факту, історичної події,
літературного твору.
На основі низки прагматичних особливостей алюзивних включень було

доцільно виділити такі типи алюзій як компаративні та ремінісцентні.
Диференціальною ознакою між двома типами є те, що компаративні алюзії
створюють ефект порівняння, в той час як ремінісцентні алюзії вживаються
для прирощення основного тексту-матриці.
Інтертекстуальним елементом у кінофільмі “Shakespeare in Love” (1998)

режисера Дж. Меддена (4) є назва замисленої У. Шекспіром п’єси  –
“Romeo and Ethel the Pirate’s daughter”. Ім’я Ромео відразу ж
співвідноситься з трагедією “Ромео та Джульєтта”. Причому, в ході сюжету,
назва п’єси змінюється на “Romeo  and Rosaline”,  що  відносить  нас до
імені   першого кохання Ромео в п’єсі У. Шекспіра, а наприкінці назва
оформлюється як “Romeo and Juliet”. Ця алюзія є компаративною,
оскільки вона проводить паралель між долею У. Шекспіра як персонажа та
долею героя його відомої трагедії.
Сюжет кінофільму “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and

the Wardrobe” (2005) режиссера Е.Адамсона (5) сповнений Біблійних
алюзій на Розп’яття, Воскресіння та інші. Фантастична історія пропонує
оригінальне втілення багатьох християнських істин і є прикладом
ремінісцентної алюзії, оскільки сюжет кінофільму збагачується
християнськими образами, цінностями та істинами.
Слід відзначити, що після виділення алюзивного елементу з тексту твору,

він знов повертається в текст, проте збагачений відповідною гамою
асоціацій, змістовних відтінків, які в кожному випадку будуть цілком
індивідуальні та різні за обсягом. Перехід художнього елементу з
прецедентного в приймаючий текст пов’язаний з деякими змінами його
плану змісту. Це пояснюється тим, що запозичений елемент підлягає
переосмисленню в новому оточенні. У кінотексті часто спостерігається
фаміліарізація тексту, який використовується в комунікації – тобто зміни

because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out all
the marrow of life’» (1). Цитата є повною та максимально маркованою
вербально через згадування імені автора твору та є посиланням на
літературний твір.
Цитата з кінофільму “Angels and Demons” (2009) режисера Рона

Ховарда “Father, into Thy hands, I commit my spirit” (2) є посиланням на
Біблію, вона повна та середньо маркована за допомогою зміни інтонації.
Інтертекстуальне посилання у кінофільмі “The Name of the Rose” (1986)

режисера Ж.-Ж. Анно “My dear Adso, it’s... elementary” (3) є прикладом
мінімально маркованої цитати, оскільки ніщо не вказує на те, що слова
цитуються. Але фонові знання допомагають глядачам визначити фразу як
цитату з кінофільмів про Шерлока Холмса.
В процесі аналізу емпіричного матеріалу було виявлено структурне

варіювання цитати. За критеріями повноти запозичення було виявлено
повні та скорочені цитати. Повні цитати являють собою дослівний відрізок
прецедентного тексту, закінчений в змістовому відношенні, в той час як
скорочені цитати отримують логічне завершення за рахунок оточуючого
контексту. В кінострічці “Dead Poets Society” (1989) режисера П. Уіра
червоною стрічкою проходить цитата “Oh, Captain, My Captain” з вірша
У. Уітмена (1), присвячена А. Лінкольну. Цитата є максимально маркованою
вербально через згадування імені автора на початку фільму та скороченою,
оскільки цитується тільки фрагмент вірша.
Можливо припустити, що більш відомі цитати можуть модифікуватися

інтенсивніше, скорочуючись до стійких інформативних сполучень слів, а
менш відомі цитати не так часто деформуються, і навпаки, потребують
додаткових ресурсів експлікації: імені автора, назви джерела або прямих
коментарів.
Слід відзначити, що поряд із цитатою у її традиційному розумінні для

кінематографу характерне явище “кінематографічної цитати”, тобто
передачі інформації не тільки текстового плану, але й усієї сцени, міміки,
жестів, особливостей вимови персонажів. Це зумовлено специфічною
природою кінотексту, який є об’єднанням двох семіотичних систем -
лінгвістичної та нелінгвістичної, які знаходять відображення в наявності
звукового та візуального рядів. Наприклад, у кінофільмі “Shakespeare in
Love” (1998) режисера Дж. Меддена (4) цитуються не тільки репліки
персонажів з п’єси У. Шекспіра “Ромео та Джульєтта”, але й вся сцена
зустрічі Ромео та Джульєтти на балконі.
На відміну від цитати, таке інтертекстуальне включення як алюзія

інкорпорується у текст без метатекстових ремарок або інших маркерів
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фрейму уявлення прецедентного тексту в плані його адаптації до
комунікантів. Нерідко в цьому процесі відбувається “зниження” статусу
тексту та вульгаризація його змісту, що знайшло відображення в створенні
чисельних пародій та рімейків відомих творів у сучасному масовому
кінематографі.
Алюзії в кінострічці “Dogma” (1998) режисера К. Сміта (6) знаходять

відображення у використанні імен біблейських та міфологічних персонажів,
таких як Бальтазар, Локкі, муза, голос Божий тощо. Причому, доцільно
відзначити широкомасштабну фаміліарізацію та вульгаризацію змісту Біблії
та міфології. Так, наприклад, голос Божий Метатрон має фізіологію ляльки
Кена, а муза в сучасному світі представлена стриптизеркою. Головною
причиною такого їх використовування є пародійний характер фільму та
осміяння догм католицизму, що обумовлене соціальними змінами в
ідеології сучасного американського суспільства.
Таким чином, в кінематографі через його синтетичну природу

розширюються традиційні поняття цитати і алюзії.
Однією з суттєвих характеристик інтертекстуальних зв’язків в кінотексті

з точки зору джерела запозичення є їх універсальність, тобто приналежність
різним видам мистецтва та сферам знання. Вибір джерела запозичення
значною мірою залежить від жанру та тематики кінофільму.
Як цитати, так і алюзії в англійському та американському кінотексті

вживаються з метою, обумовленою прагматикою висловлювання: для
підтвердження авторитетності, з виховною метою, для опису та
характеристики персонажу. З іншого боку, цитати та алюзії є ефективним
засобом впливу на погляди глядача. Так, вживаючи інтертекстуальні
посилання в текст, адресант імпліцитно змушує адресата перебудовувати
свою систему поглядів на користь авторської.
Інтертекстуальні зв’язки відіграють велику роль як фактор відродження

та популяризації культурної спадщини (як національної, так і всесвітньої),
будучи індикаторами ціннісних пріоритетів сучасного суспільства.
Перспективи дослідження інтертекстуальності в художньому кінотексті

полягають 1) в порівняльному вивченні тексту фільму та тексту художньої
літератури з урахуванням особливостей знакових засобів, притаманних
кінематографу; 2) в порівняльному вивченні кінотекстів в різних
лінгвокультурах та визначенні національної специфіки сприйняття
інтертексту.
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На сьогоднішній день однією з найактуальніших проблем мовних
досліжень є взаємозв’язок мови та культури. Дослідження мовних явищ
проводяться із метою покращення міжнародних контактів та кращого
розуміння культури іншої країни.
Дане дослідження присвячене аналізу одиниць, що складають концепт

МОРЕ в сучасному англомовному дискурсі та метафоричне значення
даного концепту. У фокусі – дослідження семантичних механізмів
метафоризації морської лексики англомовного дискурсу.
Актуальність даної роботи визначається значимістю напрямку

дослідження, а також тим, що море у всьому обсязі і різноманітті
денотативної сфери є одним з найважливіших чинників геополітичного
розташування Великобританії, що знаходить втілення у мовній семантиці
та комунікативній діяльності.
Об’єктом даного дослідження є когнітивна метафора в межах

тематичної групи морської лексики.
Предметом дослідження став процес метафоризації концепту МОРЕ

в рамках англомовного дискурсу.
Основною метою даного дослідження є розкриття особливостей

морської когнітивної метафори, ролі метафори в розвитку семантики
морської лексики в англомовному дискурсі, виявлення та дослідження
специфіки функціонування лексичних одиниць, що номінують концепт
МОРЕ та його комплексний опис на матеріалі художньої літератури.
Перспективою роботи є класифікація морських когнітивних метафор

у групи за понятійно-видовими ознаками.
Море завжди відігравало важливу роль у житті Британського народу.

Саме тому воно знайшло своє відображення майже у всіх сферах його
життя, а особливо у літературі. Море та усе, що з ним пов’язано, відносили
до чогось кращого, неймовірного, містичного, захоплюючого. Це було
саме життя, прояв свободи. Море створювало перешкоди, випробування,
перетворювало  звичайних хлопців на справжніх досвідчених чоловіків.
Його наділяли людськими рисами, його поважали, порівнювали з матір’ю –
все це знайшло відгук у підсвідомості британського народу. Саме тому
доцільним був когнітивний підхід дослідження цієї частини життя
британців, зокрема, розвідки когнітивної морської метафори як
найефективнішого інструменту відображення процесів пізнання та
сприйняття світу людиною.
При дослідженні  метафори на  основі  когнітивного підходу

розглядаються ментальні процеси розумової діяльності людини.
Застосовуючи даний підхід, можна розглянути людину як систему
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МОРСЬКА КОГНІТИВНА МЕТАФОРА
АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ

Пєскова Г.Д. (Харків)
Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Шевченко І.С.

Анотація: У статті визначаються теоретичні засади вивчення морської
когнітивної метафори в британському англомовному дискурсі та аналіз морських
когнітивних метафор на прикладах з художньої літератури Великої Британії.

Ключові слова: англомовний дискурс, когнітивна лінгвістика, когнітивна
метафора, концепт.

Аннотация:  Пескова  А.Д .  Морская  когнитивная метафора
англоязычного дискурса. В статье определяются теоретические принципы
изучения морской когнитивной метфоры в англоязычном дискурсе, а также
анализ морских когнитивных метафор по примерам из художественной литературы
Великобритании.

Ключевые слова: англоязычный дискурс, когнитивная лингвистика,
когнитивная метафора, концепт.

Summary: Peskova G. D. Sea Cognitive Metaphor in English Discourse.
Theoretical principles of sea cognitive metaphor studying in English discourse, as
well as analysis of sea cognitive metaphors based on the examples of British fiction is
determined in the article.

Key words: cognitive linguistics, cognitive metaphor, concept, English discourse.
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Художні твори англійських письменників, як відображення культури
англійського народу, служать цінним джерелом у вивченні всіх аспектів
національно-культурної специфіки. Саме в рамках художніх творів
найбільш яскраво вимальовується англійська морська мовна картина світу.
Аналіз концепту МОРЕ дозволяє створити уявлення про морський
історико-культурний образ англійського народу в цілому.
За допомогою дослідження концепту МОРЕ на основі лексичних

одиниць, зафіксованих в англомовних словниках вдалося виявити велику
кількість лексичних груп, що формують даний концепт. Найбільшу
частотність у даному концепті мають слова sea, water, salt, land, voyage,
shore, sail тощо. Серед оціночних прикметників, що характеризують стан
моря, можна знайти як позитивні (calm, beautiful), так і негативні (wild,
dangerous, cruel) конотації. Існує велика кількість порівняльних конструкцій,
що характеризують ставлення англійців до моря. Сам концепт тісно
переплітається з концептами КОРАБЕЛЬ, ЛЮДИНА, ВОДА, ЗЕМЛЯ/
ОСТРІВ, що взаємодіють між собою та утворюють концептуальну картину
світу.
До концепту МОРЕ можно також віднести морські професії, назви

морського транспорту, берегові споруди, лексичні  одиниці ,  що
характеризують стан моря, морська флора і фауна, діяльність людей на
морі. Дослідження даних лексичних груп надає можливість провести
детальний аналіз концепту МОРЯ та його характеристик, адже вони
відіграють значну роль у процесі метафоризації – через властивості одного
концепту пояснюється інший.
Розглянувши власне когнітивні морські метафори в англомовному

художньому дискурсі ,  можна  відзначити,  що метафорична
концептуалізацвя МОРЯ здійснюється за допомогою низки концептів-
корелятів, що утворюють історично сталі когнітивні метафори МОРЯ.
Обрані приклади можно розподілити на поняттєві групи: “Життя”, “Жива
істота”, “Стан”, “Міра”.
Метафора “Життя”: “The future, had she regarded it, offered a dismal

prospect; but Emmy was too shy, so to speak, to look to that, and embark
alone on that wide sea, and unfit to navigate it without a guide and
protector” (Thackeray).
Метафора “Живої істоти”: “... Then, the sea fell, and the dying voice

made another feeble effort, and then the sea rose high, and beat its life out,
and lashed the roof, and surged among the arches, and pierced the heights
of the great tower” (Dickens).
Метафора “Стану”: “It was well he did, for the whole hill-back was one

перероблення інформації, що має свої власні схеми, стратегії, програми
та плани.
В результаті когнітивної діяльності створюється система змістів, що

відносяться до того, що індивід знає, думає про світ. Дослідження того, як
людина оперує символами, осмислюючи світ та себе в цьому світі,
поєднало лінгвістику з іншими дисциплінами, що вивчають людину та
суспільство, та створило когнітивну лінгвістику [3].
Найбільш природній доступ до свідомості надає нам мова, а тому

дослідивши мову можна краще зрозуміти цю систему. Когнітивна
лінгвістика – це “лінгвістичний напрям, в центрі уваги котрого знаходиться
мова як загальний когнітивний механізм, як когнітивний інструмент –
система  знаків,  що грають роль в репрезентації  (кодуванні) та
трансформування інформації” [1, с. 53]. Отже, центральна проблема
когнітивної лінгвістики – це побудування моделі мовної комунікації як
основи обміну знаннями.
Підвищення інтересу до когнітивної діяльності людини сприяло переходу

сучасної наукової парадигми до антропологічної лінгвістики, що передбачає
вивчення мови в тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням,
духовно-практичною діяльністю тощо. У цьому аспекті надзвичайно
актуальним є дослідження когнітивної метафори, що дає можливість краще
зрозуміти процес перетворення функціональних елементів мовлення в
структурні елементи мови і навпаки. Визначення базових типів когнітивних
метафор сприяє встановленню взаємозв’язку між мовою і мисленням,
визначенню засобів мислення про світ (універсальне в людському мисленні
й національне в мовній картині світу) [2].
Метафоризація – один з основних способів пізнання та пояснення світу.

Вона відображає нове через старе, тобто сприяє подоланню комунікативного
дефіциту. Когнітивна метафора формує абстрактне значення, вона
ототожнює подібне та синтезує нове поняття. Мислення людини саме по
собі метафоричне, так як для пояснення невідомого часто вживається старе
поняття, яке має схожі властивості та характеристики.
Когнітивна метафора – це така ознакова метафора, яка утворилася в

результаті переносу значення і характеризується зсувом синтаксичної
сполучуваності. Вона є джерелом полісемії.  У процесі метафоризації це
проміжний етап між образною та генералізуючою метафорами.
В процесі дослідження було проведено аналіз концептуальних

характеристик МОРЯ на основі лексичного матеріалу з англомовних
словників та когнітивних морських метафор на основі ілюстративного
матеріалу із творів англійської художньої літератури.
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Аннотация:  Пешкова  О.Г.  Вербализация  концепта  ЮМОР  в
современном англоязычном дискурсе  политики.  Дискурс политики
рассматривается как контекст вербализации в нем концепта ЮМОР. Проведен
анализ лексемы humo(u)r на материале лексикографических источников.
Построена фреймовая модель концепта ЮМОР на материале англоязычного
политического дискурса.

Ключевые слова: вербализация концепта, дискурс политики, концепт,
лексема humo(u)r.

Summary: Peshkova O.G. Verbalization of the Concept HUMO(U)R in
Modern English Political Discourse. Political discourse is viewed as the context of
the concept HUMO(U)R verbalization. The lexeme humo(u)r is analyzed from the
point of lexicographic sources. The frame model of the concept HUMO(U)R is built
on the basis of the modern English political discourse.

Key words: concept, concept verbalization, lexeme humo(u)r, political discourse.

Загально поширена у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві увага
до концептів на позначення складних, абстрактних понять свідчить про
необхідність проведення аналізу концепту ГУМОР, який ще не був
предметом комплексного дослідження, що і зумовлює наукову новизну
роботи. Актуальність дослідження пов’язуємо з антропоцентричною
природою об’єкта дослідження, концепту ГУМОР як одного з базових
концептів картини світу будь-якої етнокультурної спільноти, та типу
дискурсу, оскільки дискурс політики є явищем, з яким щодня зустрічаються
не лише професійні політики, але  і пересічні громадяни. Об’єктом
дослідження є концепт за засоби реалізації концепту в заданому типі
дискурсу. Предметом дослідження є концепт ГУМОР та особливості його
вербалізації в англомовному дискурсі політики.
Концепт пропонуємо розглядати як нашарування ціннісних коннотацій

на значення слова, тобто будь-який вербалізований зміст, якоюсь мірою
відзначений етнічною специфікою [2].
Політичний дискурс є знаковою єдністю, що має два виміри – реальний

і віртуальний, при цьому в реальному вимірі він розуміється як текст в
конкретній ситуації політичного спілкування, а його віртуальний вимір
включає вербальні і невербальні знаки, орієнтовані на обслуговування
сфери політичної комунікації, моделі типових мовленнєвих дій і уявлення
про типові жанри спілкування у даній сфері [4]. В межах даного
дослідження пропонуємо інтерпретувати політичний дискурс як виступи,
прес-конференції, дебати, інтерв’ю з політиками та фігурами, що відіграють
значну роль в політиці певної держави.

billowy, white ocean; the swells and falls not indicating corresponding rises
and depressions in the ground: many pits, at least, were filled to a
level”(Bronte)
Метафора “Міри”: “Or to take arms against a sea of troubles, And by

opposing end them?” (Shakespeare).
Класифікувавши приклади морських метафор, можна зробити

висновок, що найчастіше у художніх творах концепт МОРЕ вживається у
значенні “Міри”.
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Clinton, for your leadership, for your sense of humor, for your incredible
dedication to our national security…” (2).
В даному випадку вираз sense of humor вживається у своєму прямому

значенні – здатність відрізняти смішне від серйозного, казати або
розрізняти смішні речі. Але до цього значення додається визначення
почуття гумору як позитивної якості політика, яка високо ціниться (ми
бачимо, що Барак Обама вдячний Хілларі Клінтон за цю її якість). При
цьому, у звертанні Барака Обами почуття гумору стоїть в одному ряду
з такими якостями, як лідерство та відданість питанням національної
безпеки.
Під час першого туру прем’єр-міністерських дебатів Нік Клег, віце-

прем’єр-міністр Великої Британії, який тоді боровся за крісло прем’єр-
міністра, звертаючись до своїх опонентів Девіда Кемерона та Гордона
Брауна та аудиторії, сказав: “We would, for instance, stop this grotesque
spectacle of this unfair tax system which has been built up under a
succession of Labour and Conservative governments…” (1).
В даному випадку слово grotesque вживається в якості означення.

Нік Клег використовує фразу “гротескний спектакль” у значенні
“неправильні, в корні невірні дії”, та Нік Клег має на увазі, що для нього
особисто та для партії Ліберальних Демократів, яку він представляє, такі
дії є зовсім не характерними, вони не можуть діяти таким чином, на
відміну від лейбористів та консерваторів. Ми бачимо, що назви цих партій
Клег невипадково вживає образу після слів “гротескний спектакль”,
характеризуючи податкову систему урядів обох цих партій.
Таким чином, фреймова модель концепту ГУМОР включає одну

схему характеризації ідентифікаційного фрейму: ідентифікатив ГУМОР
є характеризатор ЗДАТНІСТЬ РОЗРІЗНЯТИ СМІШНЕ та одну схему
класифікації: ідентифікатив HUMO(U)R є класифікатор ПОЗИТИВНА
ЯКІСТЬ. Фреймова модель містить дві акціональні моделі: агенс
HUMO(U)R ЗМУШУЄ  пацієнс  СМІЯТИСЯ,  а  тим  самим
РОЗСЛАБИТИСЯ і ДОВІРЯТИ (схема контактної дії). Дана схема
вербалізується за допомогою синонімів слова humo(u)r, що мають теплу
конотацію: fun, joke. Ще одна схема контактної дії: агенс HUMO(U)R діє
на адресат, що є малефактивом, агенс ВИСМІЮЄ, а тим самим
намагається ЗНИЩИТИ малефактив також є схемою контактної дії.

Слово є засобом доступу до концептуального знання, який відкриває
концепт як одиницю мислення та уможливлює користування ним у
мовленні [1, с. 39]. Слово humo(u)r прийшло до англійської мови від
латинського слова “umor” - рідина тіла через французьке слово “humor” –
рідина тварини чи рослини (середина XIVст.). У середньовічній англійській
мові слово humour використовувалося у сфері фізіології на позначення
однієї з чотирьох рідин тіла, пропорції яких вважалися необхідними для
визначення душевного стану людини. Це зумовило появу наступного
значення даного слова – “настрій, душевний стан” (1520-ті роки). У 1560-х
роках з’явилося значення “примха, дивацтво” та дієслівне значення
“потакати” (1580-ті роки). У 1680-х роках вперше зафіксовано значення
“якість смішного” [7]. Звернемося до сучасних тлумачних словників.
Денотат humo(u)r включає як 6 іменникових та 2 дієслівних значення:
1) якість смішного; 2) здатність бачити смішне і сміятися; 3) кумедної
ситуації; 4) настрій; 5) примха; 6) рідина  людського тіла;
7) пристосовуватися до бажань інших; 8) бути добрим та терплячим
[5; 6; 8-11].
Таким чином, дефініційний та кількісний аналіз шести англомовних

тлумачних словників дозволяють дійти висновку про те, що активним
шаром концепту HUMO(U)R є значення якості кумедного, здатності казати
смішні речі та сміятися над ними; значення настрою; дієслівне значення
пристосування до бажань інших. Вибір цих компонентів значення був
зумовлений частотністю  їх використання у словникових статях. Пасивний
шар представлено значенням кумедної ситуації, примхи  та дієслівного
значення “бути добрим і терплячим”. Окрім цього, у трьох словниках було
подано значення рідини людського тіла. Але етимологічний аналіз та той
факт, що у статтях тлумачних словників воно має позначку “застаріле”,
дозволяє віднести саме це значення до внутрішньої форми концепту
HUMO(U)UR. Цей елемент історично детермінованим.
Розглянемо приклади вживання лексеми humo(u)r, що є іменем

концепту ГУМОР, та слів-репрезентантів концепту ГУМОР в сучасному
англомовному дискурсі політики. До слів-репрезентантів концепту ГУМОР
відносимо синоніми слова humo(u)r: irony, satire, sarcasm, grotesque та
лексеми, вичленовані в результаті аналізу лексикографічних джерел як такі,
що складають лексичне поле слова humo(u)r: fun, joke, amusing, laugh та
їхні деривати.
У своєму зверненні до представників дипломатичних корпусів США

на прийомі з нагоди різдвяних свят президент США Барак Обама говорить,
звертаючись до держсекретаря Хілларі Клінтон: “So, thank you, Secretary
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Аннотация: Писаренко З. А. Аннотация как жанр современного
англоязычного научного дискурса. В рамках исследования было рассмотрено
особенности аннотации к англоязычным научным разноотраслевим научно-
исследовательским статьям на языковом, структурном и функциональном
уровнях, где аннотация является компонентом/жанром современного научного
дискурса.
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Summary: Pisarenko Z. A. Abstract as a genre of the modern English
scientific discourse. Within the framework of this research we studied the features
of the abstract to the English research articles of different branches at the linguistic,
structural and functional levels, where the abstract is the component/genre of the
modern scientific discourse.

Key words: abstract, functional level, linguistic level, research article, scientific
discourse, structural level.

Актуальність даного дослідження зумовлена тенденцією написання
анотацій до наукових статей, що спостерігається у всіх наукових
дисциплінах сьогодення. Об’єктом вивчення є анотація як компонент/жанр
сучасного англомовного наукового дискурсу. Предметом дослідження
виступають мовні, структурні та функціональні особливості англомовних
наукових анатацій у межах дослідницької статті. Мета роботи: дослідити

діє задля діє на
пацієнса  малефактив

                       є характеризатор                       є класифікатор

Рис. 1. Фреймова модель концепту ГУМОР
на матеріалі англомовного політичного дискурсу

Робимо висновок про те, що концепт ГУМОР в цілому сприймається
учасниками англомовного дискурсу політики як явище позитивне, часто
реалізація саме цього концепту в мовленні використовується політиками
для встановлення контакту з аудиторією. В той же час, вербалізація
концепту ГУМОР в дискурсі політики може використовуватися і з метою
висміювання, а як наслідок і знищення політичних опонентів. З цією
функцією вживаються синоніми слова humo(u)r, що мають холодну
конотацію, як наприклад, слово  grotesque.
Перспективою дослідження вважаємо зіставний аналіз концептів

HUMO(U)R та ГУМОР в дискурсі політики.
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HUMO(U)Rзмушує сміятися –
довіряти

висміює –
знищує

здатність
розрізняти смішне

позитивна якість
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основний текст наукової дослідницької статті, у виняткових випадках шрифт
основної статті та анотації збігаються;

• назва наукової анотації, що науковці позначають словом abstract,
може бути розташована перед першим реченням анотації до статті,
винесено окремо у назву або ж зовсім бути відсутнє, бути надруковано
таким самим шрифтом, що і текст анотації, або ж іншим фрифтом, бути
підкреслено, виділено курсивом або жирним шрифтом;

• кількість абзаців у анотації донаукової статті зазвичай дорівнює
одному, як у анотації;

• слова key words можуть бути як присутніми, так і відсутніми, їх
позначення у тексті також буває різним, для виділення самих слов “key
words” можуть використовуватися курсив, жирний шрифт або просто
винесення нижче тексту анотації.
На інтертекстуальному рівні ми розглянули:
• посилання на досягнення інших вчених;
• посилання на інші праці;
• згадування географічних місць [2].
Розглянувши функціональний рівень англомовної наукової анотації,

можна виділити декілька базових прагматичних функцій. Серед них такі:
Актулізуюча – дає змогу зрозуміти значущисть цієї статті для читача

на данний момент та відповідність її змісту його інтересам;
Ознайомлююча – короткий опис змісту данної статті та висновків, що

було здобуто, з метою розуміння читача проблем, що зображені у даній
науковій статті;
Цілеспрямовуюча – можливість практично застосувати дані цієї статті

у подальшій науковій діяльності;
Оцінююча – надання об’єктивної оцінки змісту наукової статті;
Популяризуюча (рекламна) – надання гласності тем та питань, що

містить у собі дана стаття [4].
Перспективи дослідження: вбачається перспективним подальше

дослідження анотації до англомовної наукової статті у рамках міжкультурного
та етнокультурного дискурсивного аналізу на предмет використання певних
мовних, структурних, функціональних засобів.

Література
1. Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английско-
го языка / Г.Г. Почепцов, И.П. Иванова, В.В. Бурлакова. – М. : Высш.
шк., 1981. – С. 267–281. 2. Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов:
Контрапункт интертекстуальности / Н.А. Фатеева. – М. : Комкнига,

вищезазначені особливості анотації англомовної наукової різногалузевої
науково-дослідницької статті.
Дана мета послідовно реалізується за допомогою наступних задач:
1) провести аналіз мовного рівню англомовної наукової анотації;
2) провести аналіз структурного рівню англомовної наукової анотації;
3) провести аналіз функційного рівню англомовної наукової анотації;
Матеріалом дослідження слугувала вибірка з 9 різноманітних автентичних

англомовних наукових різногалузевих дослідницьких журналів у кількості 25
анотацій до англомовних наукових статей.
Новизна роботи полягає в тому, що у ході дослідження англомовної

анотації як жанру наукового дискурсу, що виконувалося у межах
трирівневої моделі (мовний рівень, структурний рівень, функціональний
рівень), було набуто таких висновків:
Розглядаючи мовний рівень наукової анотації, ми працювали на

лексичному та граматичному рівнях [3].
У ході аналізу лексичного рівню було відзначено, що найбільш

типовими іменниками, які науковці застосовують у англомовних наукових
статтях є paper, result, study, analysis, effect, article тощо.
До найбільш типових дієслів, які науковці застосовують у англомовних

наукових статтях, відносять такі: present, use, compare, consider, affect,
analyze, extend, increase, provide, result, support тощо.
Серед найбільш типових прикметників, що застосовуються науковцями

у англомовних наукових статтях, можна знайти такі: different, foreign, inner,
complex, control, direct, experimental, favourable, general, high, key,
learning, new, normal, particular, positive, influential тощо.
Розглядаючи граматичний рівень, ми прийшли до висновку, що серед

найбільш типових граматичних конструкцій, які науковці застосовують у
англомовних наукових статтях, досить часто можна зустріти:

•  пасивні конструкції;
•  найрозповсюджені клішовані структурні початки речення the

purpose of the paper is, the objective is, the research explores, the focus of
the analyses is, this article discusses, the work is aimed at тощо;

•  використання займенника we;
•  використання модальних дієслів [1].
У ході дослідження структурного рівню англомовної наукової анотації

було проаналізовано два  його шари: оформлювальний та
інтертекстуальний.
Після аналізу оформлювального рівню ми прийшли таких висновків
• зазвичай анотація друкується шрифтом дещо меншим, ніж
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і менасив – пропозиція-обіцянка та пропозиція-загроза; перформатив;
директив – вживається для спонукання адресата до дії; та квеситив –
питальне речення в його традиційному розумінні [5, c. 134].
Особливістю директивних мовленнєвих актів є те, що вони спрямовані

на те, щоб змінити навколишній світ за допомогою мовленнєвих дій.
Актуальність даного дослідження обумовлена спрямованістю сучасної

лінгвістики на вивчення мовної комунікації в цілому  та способів впливу
на  людину за допомогою слова зокрема; соціальним значенням
мовленнєвих актів директивів у процесі міжособистісної комунікації;
необхідністю виявлення національної та соціокультурної специфіки засобів
вираження та їх прагматичної варіативності.
Директиви нерозривно пов’язані з усіма компонентами комунікації

(ситуацією, контекстом, психологічними та соціальними характеристиками
комунікантів, тощо) та отримують конкретний смисл лише з урахуванням
цих зв’язків. Комплексний підхід до директивних висловлювань також
визначає актуальність та наукову новизну роботи.
Об’єктом нашого дослідження є інституційні директивні мовленнєві

акти в  сучасному британському дискурсі.
Предметом є  прагматичні характеристики інституційних директивів у

сферах дорожнього руху, культури, торгівлі, громадського харчування
охорони здоров’я, промислового виробництва товарів, оптової торгівлі.
Метою даного дослідження є визначення особливостей вживання

англійських інституційних директивних мовленнєвих актів у різних
соціально-професійних сферах буття.
Синтаксичний аспект директивних мовленнєвих актів складає

формальна сторона вираження комунікативної інтенції. План вираження
мовленнєвого акту характеризується за лінією засобів вираження –
лінгвістичний статус варіантів вираження іллокуції; з точки зору того, чи
є дані засоби прямими або ж опосередкованим, експліцитними чи
імпліцитними, конвенційними або неконвенційними. Домінантою плану
вираження директивів є категорія імперативної модальності та її ядро –
наказовий спосіб. Такі форми можуть виражати всі відтінки значення
спонукання від наказу до запрошення [2, c. 42].
За нашими даними найбільша лексико-семантична варіативність форм

вираження спонукання спостерігається в реквестивних директивних
мовленнєвих актах, найменша – в прескриптивних.
Прагматичний аспект директивних мовленнєвих актів включає цілий

ряд факторів екстралінгвістичного, а точніше соціолінгвістичного
характеру:

2006. – 280 с.  3. Шевченко И.С. Дискурс как мыслекоммуникативное
образование / И.С. Шевченко, Е.И. Морозова // Вісник Харків. нац.
ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – № 586. – С. 33–38. 4. Levy D.
Communicative goals and strategies: between discourse and syntax /
D. Levy // Syntax and Semantics. – 1979. – V. 12. – P. 183–210.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ДИРЕКТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ
В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Пікус Л.А. (Харків)
Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Шевченко І.С.

Анотація: У статті розглянуто особливості вживання та оформлення
публічних директивів у британській англійській мові. Різні види директивів
проаналізовано за сферами вживання та встановлено типові засоби та способи їх
застосування в інституційних ситуаціях залежно від соціально-професійного
спрямування.

Ключові слова: директивний мовленнєвий акт, іллокуція, прагматичний
різновид, прескриптор, стратегія.

Аннотация: Пикус Л. А. Институциональные директивные речевые
акты в современном английском дискурсе. В статье рассмотрено особенности
употребления и оформления публичных директивов в британском английском.
Их виды проанализированы по сферам употребления, установлены типичные
способы их употребления в институциональных ситуациях в зависимости от
социально-профессиональной направленности.

Ключевые слова: директивный речевой акт, иллокуция, прагматическая
разновидность, прескриптор, стратегия.

Summary: Pikus L. A. Institutional Directive Speech Acts in Modern English
Discourse. This article considers properties of usage and formulation of institutional
directive speech acts in British English. Different types of directives were analyzed
according to the spheres of usage. We found out typical means and ways of their usage
in institutional situations depending on social-professional sphere.

Key words: directive speech act, illocution, pragmatic type, prescriptor, strategy.

Директив – це прагматичний тип речення, змістом якого є пряме
спонукання адресата до дії [5, с. 276]: ‘Do not touch.’, ‘Quiet please’ (3).
Виділяються наступні прагматичні типи речень: констатив – його

комуникативно-інтенційний зміст полягає в ствердженні; промісив
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Британський прескриптор частіше всього використовує стратегію без
компенсації, за допомогою якої він ясно повідомляє про свій намір. Прямі
форми вираження спонукання шкодять особистому іміджеві адресата,
тому аби залагодити “втручання” мовець у них проявляє турботу про
безпеку одержувача інформації, представляючи їх у формі прохань, питань
і попереджень. Британський прескриптор переважно використовує
стратегії  позитивної та негативної ввічливості.
За сферами вживання директивні мовленнєві акти відрізняються у

формах вираження та використанні різних стратегій. У дорожніх директивах
переважає стратегія, в якій мовець виражає директивні мовленнєві акти
відкрито, без компенсацій, вони характеризуються далекою соціально-
психологічною дистанцією, висловлювання категоричні. Це імперативи,
однак пояснювальна частина складного мовленнєвого акту пом’якшує
“втручання” директива:

Tiredness can kill – take a break (3).
У сферах торгівлі, громадського харчування, культури переважають

“ввічливі” директиви, а у закладах з невимушеною атмосферою можливе
навіть використання жартів, для більшої категоричності можуть
використовуватися модальні дієслова, особливо must.

Thank you for shopping at Woolworth.
Good food, Good Beer – Good Fun Guaranteed!
All passes must be shown (2).
У сферах охорони здоров’я, промислового виробництва товарів,

оптової торгівлі переважають директивні мовленнєві акти, в яких між
відправником та одержувачем повідомлення встановлена далека
соціальна дистанція. Найчастіше мовець застосовує стратегію без
компенсацій. Хоча нерідко прескриптор вживає й мовленнєві акти
попередження, яке є непрямим спонуканням з метою застерегти адресата
від певної небезпеки:

Obey the instructions of Hospital Staff or Fire Brigade.
CASH ONLY NO CHECKS ABSOLUTELY NO CREDIT.
Wear protective clothing (1).
Найчастіше вживаються прескриптивні директиви (‘Stop here on red

signal’), найменш уживаними є сугестивні директивні мовленнєві акти
(‘Police notice. Motorists! Thieves operate in this area.’) (3).
Проведене дослідження є перспективним для подальшого вивчення

інституційного дискурсу та його мовленнєвих актів в англійській та інших
мовах.

a) розподіл первинних та вторинних комунікативних ролей між
учасниками мовленнєвого акту;

b) розподіл соціальних ролей між комунікантами;
c) характер міжособистісних відносин, який визначається в залежності

від ступеня соціально-психологічної дистанції між комунікантами;
За відношенням комунікантів до потенційної дії виділяється три

основних типи директивів: 1) прескриптивні, тобто такі, що диктують дію
адресата;  2) реквестивні, тобто такі, які спонукають до дії, яка
здійснюється в інтересах мовця, та 3) сугестивні, такі, які виражають
пораду [1, с. 15–16].
За стратегією здійснення директивні мовленнєві акти реалізуються у

прямому та непрямому способах вираження. Прямий спосіб вираження
полягає в тому, що мовець прагне здійснити певний іллокутивний вплив
на слухача через використання таких мовних засобів, іллокутивна сила
яких легко розпізнається слухачем, у цьому разі – імперативом.
Опосередкованим імпліцитним засобом вираження директивних
мовленнєвих актів частіше всього слугує натяк. У прямий спосіб директиви
реалізуються імперативними реченнями – дієслівними або ж
бездієслівними еліптичними,  опосередковано – питальними та
розповідними реченнями, які мають експліцитні й імпліцитні різновиди.
Опосередкованим імпліцитним засобом вираження директивних
мовленнєвих актів частіше всього слугує натяк.
Для директивного мовленнєвого акту важливою є залежність від

соціальної ситуації, де учасники спілкування займають різні щаблі в ієрархії
виробництва, від чого  їхні мовленнєві ролі відповідно виявляються
різними. Це залежить від соціального статусу, віку осіб, які беруть участь
у спілкуванні, тощо [3, с. 13].
Мовленнєва взаємодія мовця та слухача для досягнення певної

перлокутивної мети мовця шляхом конструювання ними дискурсивного
значення під час спілкування – це мовленнєвий акт як мінімальна одиниця
дискурсу.  Узявши за  основу  ознаки дискурсу,  розрізняють
соціолінгвістичні (буттєвий та інституційний) і прагмалінгвістичний
(гумористичний, ритуальний) типи дискурсу [4, c. 299–408]. Інституційний
дискурс – це спілкування у межах статусно-рольових стосунків, тобто
мовленнєва взаємодія представників соціальних груп або інститутів один
з одним [4, c. 245]. Провідним дискурсивним принципом у мовленнєвих
актах є принцип ввічливості дистанціювання, який відображає соціально-
культурні особливості британського мовця.
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Summary: Putilin O. O. Metaphors as a Means of Conceptualization of
the Idioms in German. The article deals with the main information about the basic
kinds of metaphors in general and in the German language in particular. It is established
on the example of German idioms which types of interpretation are the most productive
in modern German and illustrate both the ancient and the modern human thinking.

Key words: categorization, concept, conceptosphere, conceptual metaphor, frames,
idiom, phraseologisms.

Актуальність даного дослідження полягає у домінуванні в сучасних
лінгвістичних дослідженнях когнітивного підходу до концептуалізації та
категоризації мовних явищ, а також у недостатньому вивченні
концептуальних метафор в ідіоматиці німецької мови. Об’єктом дослідження
є центральна частина фразеологічного складу німецької мови – ідіоми.
Предметом дослiдження виступають виокремлені в німецьких ідіомах види
метафор.
Метою дослідження є виявлення та аналіз представлених в німецьких

ідіомах концептуальних метафор.
Наприкінці 20 століття лінгвісти почали вивчати мову в антропо-

центричному руслі, що зумовило становлення нових напрямків
філологічної науки. Серед них особливо важливе місце посіла когнітивна
лінгвістика як наука, в якій істотне місце належить пізнавальним процесам
людини. В її рамках виокремилась когнітивна семантика як розділ
когнітивної лінгвістики. Праці американських вчених з когнітивної
семантики і когнітивного моделювання заклали новий фундамент для
розвитку багатьох лінгвістичних дисциплін.
На феномен метафоричності мислення звертали увагу ще Д. Віко,

Ф.  Ніцше, А. Річардс, М. Бірдслі, П. Рікер, М. Блек та інші (праці багатьох
з них представлені у збірці “Теорія метафори, 1990”).
Усі ці дослідження зумовили становлення когнітивного підходу до

метафори, а вчені Дж. Лакофф і М. Джонсон розробили теорію, яка внесла
системність в опис метафори як когнітивного механізму і продемонструвала
великий евристичний потенціал використання теорії в практичних
дослідженнях. Автори говорили про те, що метафора як феномен свідомості
проявляється не тільки у мові, але і у мисленні й у дії. Наша повсякденна
понятійна система, у рамках якої ми думаємо та діємо, по суті своїй
метафорична. Сьогодні всі метафори поділяють на чотири основних види:
онтологічні, структурні, орієнтаційні та контейнерні.
Так, у межах орієнтаційних метафор можемо прослідити опозиції ВЕРХ-

НИЗ, де верх вербалізувався метафорою НЕБО, ГОРА, яка носить в німецькій
ідіоматиці явно позитивну конотацію, а низ – метафорою ЗЕМЛЯ, КРАЙ, яка
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МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІДІОМ
У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Путілін О.О. (Харкiв)
Науковий керiвник: канд. фiлол. наук, доц. Оніщенко Н.А.

Анотація: У статті викладені основні положення про види базисних метафор
взагалі та в німецькій мові зокрема. На прикладі німецьких ідіом встановлено,
які типи переосмислення є найбільше продуктивними в сучасній німецькій мові
і відбивають як стародавнє, так і сучасне мислення людини.

Ключові слова:  ідіома , категоризація, концепт,  концептосфера ,
концептуальна метафора, фразеологізм, фрейми.

Аннотация: Путилин О. О. Метафора как средство концептуализации
идиом в немецком языке.  В статье освещены основные положения про виды
базисных метафор вообще и в немецком языке в частности. На примере немецких
идиом  установлено,  какие типы переосмысления являются наиболее
продуктивными в современном немецком языке и подытоживают как древнее,
так и современное мышление человека.

Ключевые слова: идиома, категоризация, концепт, концептосфера,
концептуальная метафора, фразеологизм,  фреймы.
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символізує життєву енергію, любов та пристрасть, напр. Feuer fangen,
Feuer und Flamme sein, j-d brennt darauf, etw. zu tun, vor Liebe brennen,
j-m Feuer machen. Вогонь, з одного боку, зігріває, оберігає, захищає, з
іншого ж, руйнує і є символом небезпечної або проблематичної ситуації.
Вода, в свою чергу, є також амбівалентним образом. З одного боку вона є
руйнівною, небезпечною, смертоносною силою, напр., etw. àus dem Feuer
reißen, j-m brennt der Boden unter den Füßen, mit dem Feuer spielen, wo
brennt s., з іншого – джерелом життя на землі та сферою і стихією, яку
можна використовувати для своєї мети. Без повітря людина не можe дихати,
а значить і жити. Звідси розуміння повітря як обов’язкової складової
життєвого процесу на планеті ЗЕМЛЯ, напр., Wind in j-s Segeln, äer Wind hat
sich gedreht. Концепт ЗЕМЛЯ є першоелементом творення. Було з’ясовано,
що в німецькій мові він має дві номінації, які мають дещо різні значення.
Структурна метафора має місце тоді, коли одне поняття структурно

упорядковується в термінах іншого. Базою для структурних метафор є
часто сама людина, її частини тіла тощо. Наш корпус ідіом з такими
метафорами ми умовно поділили на ті, в яких присутні номінації з
семантичного поля, корелятивного домену ЛЮДИНА, напр., Haare lassen
müssen, im Handumdrehen, mit Handkuss, klebrige Hände haben і на ідіоми,
в яких вербалізуються інші концепти, напр. alles ein Brei sein, Grillen
fangen, j-m die Grillen vertreiben.
Отже, з вище названого добре видно, що мислення людини значною

мірою метафоричне, а різноманітні види базисних метафор слугують для
його упорядкування та систематизації.
Проведене дослідження не претендує бути повним та остаточним

аналізом базисних видів метафор в німецьких ідіомах, беручи до уваги
всю складність теми. Перспективи подальших досліджень можуть
стосуватися поглибленого вивчення репрезентованих в німецькій
ідіоматиці концептів та наявних в них метафор та метонімій.
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досить часто, як було з’ясовано, носить негативне забарвлення, напр. j-n
die Wolken erheben, immer obenauf sein, auf der Höhe sein, j-m das Herz
heben, durch das Nadelöhr in den Himmel wollen òà Das Herz ist ihm in die
Hosen gefallen, in die Erde stecken,j-n ist wie vom Erdboden verschluckt, j-
n zum Orkus hinabsenden, j-n unter den Boden bringen; СВIЙ-ЧУЖИЙ, в якій
особливо чітко ілюструється антропоцентричне мислення людини. Все
те, що їй не належало і що знаходилося ззовні, вважалося небезпечним, а
звідси і негативно забарвленим в ідіомах, напр. in einer anderen Welt leben,
wie in einer anderen Welt sein, nicht von diese Welt sein, j-n ist vom Mond,
auf dem Mond leben, jenseits des Berges sein, auf einem anderen Stern leben;
опозиція ПРАВИЙ-ЛIВИЙ, де права сторона розглядається позитивно, а ліва
сторона – негативно, напр. j-n ist mit dem linken Bein zuerst aufgestanden,
j-n hat zwei linke Hände, zwei linke Füße haben, zur linken Hand heiraten,
j-n etw. links liegenlassen, j-s rechte Hand sein, etw. ins rechte Licht rücken,
den Kopf auf dem richtigen Fleck haben. Усе це свідчить про те, що
просторово-часові відносини у мові є найважливішими у мисленні людини,
адже вони підбивають її життєвий досвід перебування у певному
середовищі.
Надзвичайно продуктивним видом метафор виявилися в нашому

дослідженні контейнерні метафори, які мисляться як певний контейнер-
вмістилище для заповнення. Ідіоми з такими метафорами ми умовно
поділили за характером заповнення контейнера-вмістилища у певні  групи.
У першій групі хтось або щось знаходиться всередині контейнера, вступає
або прямує до нього чи в нього, напр. іn der Klemme sitzen, in der Tinte
sitzen, es ist alles im grünen Bereich, einen im Kahn haben, j-n hat zuviel
hinter die Binde gegossen, zu tief ins Glas geguckt haben, до другої групі
належать ідіоми з контейнерними метафорами, де хтось або щось залишає
контейнер або виходить за його рамки, напр. аus dem Konzept kommen,
etw. aus dem Hut ziehen, etw. aus der linken Hosentasche bezahlen, aus dem
hohlen Bauch, aus der Rolle fallen, von der Bildfläche verschwinden.
І до третьої групи в нашому корпусі ідіом з контейнерними метафорами

ми виділили ті ідіоми, в яких співіснують обидві вище описані та
проаналізовані види ідіом. У них здійснюється перехід із одного контейнера
до іншого. Їх зовсім не багато в німецькій мові, напр. vom Regen in die
Traufe kommen, vom Galgen aufs Rad kommen, vom Hundertsten ins
Tausendste kommen.
Результати нашого досвіду складають значне підґрунтя для створення

онтологічних метафор, які ми аналізували на основі базових концептів. На
основі наших досліджень ми підтвердили думку про те, що ВОГОНЬ
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Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях для
викладення результатів дослідницької діяльності. Метою наукового стилю
є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів,
відкриттів. Тексти наукового стилю завжди характеризуються відбором
мовних одиниць, стилістичних засобів. Основне призначення наукового
стилю – викладати наслідки досліджень про людину, суспільство, явища
природи,  обґрунтовувати гіпотези, доводити істинність теорій,
класифікувати й систематизувати знання,  роз’яснювати явища,
активізувати інтелект читача для їх усвідомлення [5]. Науковий стиль
властивий таким жанрам: монографія, наукова стаття, дисертація,
анотація, рецензія, підручник, лекція та ін. У даному дослідженні анотації
були розглянуті як жанр наукової комунікації, а також досліджено
структурні та композиційні особливості текстів анотацій, написаних
українською та англійською мовами [3].

 Об’єктом даного дослідження є анотація як жанр наукової комунікації.
Предметом дослідження є композиційні та структурні особливості

текстів анотацій англійською та українською мовами, їх граматичні
особливості, а також типові лексичні компоненти.
Матеріалом даного дослідження є 100 анотації авторефератів

кандидатських дисертацій, підготовлених в Україні, та 100 англомовних
анотацій дисертацій, які були підготовані в Сполучених Штатах Америки
та Великій Британії.
Метою роботи є аналіз анотацій авторефератів кандидатських

дисертацій, а також аналіз структурних особливостей текстів анотацій
українською та англійськими мовами. Для виконання зазначеної мети
вважаємо за необхідне виконати низку завдань, а саме:

1. дослідити особливості та складники наукової комунікації;
2. провести опис жанрових та диференційних ознак анотації наукової

роботи;
3. проаналізувати комунікативно-прагматичний характеристики

наукових робіт;
4. провести аналіз композиційних, граматичних та лексичних

особливостей анотацій англійською та українською мовами;
5. порівняти композиційні, граматичні та лексичні особливості

анотацій  дисертацій українською та англійською мовами.

Problem der aktuellen Bedeutung / A. Baranov, D. Dobrovol’skij // Beitrдge
zur Erforschung der deutschen Sprache. – 1991. – ?10. –  S.112–124.
5. Johnson M. The Metaphorical Structure of the Human Conceptual
System / M. Johnson, G. Lakoff // Cognitive Science. – 1980. – № 4. –
S. 195–208.

УДК 811.111+811.161.2]’42

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКТІВ НАУКОВИХ АНОТАЦІЙ
УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Рибак А.А. (Харків)
Науковий керівник:

канд. філол. наук, доц. Чорновол-Ткаченко О.О.

Анотація: Aнотація була розглянута як жанр наукової комунікації, були
досліджені композиційні та структурні особливості текстів анотацій англійською
та українською мовами, їх граматичні особливості, а також типові лексичні
компоненти. Було проведено порівняльний аналіз українських та англійських
анотацій з метою створення рекомендацій до написання анотацій для науковців,
студентів та аспірантів.

Ключові слова: анотація, граматичні особливості, композиційні особливості,
лексичні компоненти, наукова комунікація, структурні особливості.

Аннотация: Рыбак А.А. Структурные особенности текстов научных
аннотаций на украинском и английском языках. Аннотация была рассмотрена
как жанр научной коммуникации, были исследованы композиционные и
структурные особенности текстов аннотаций на английском и украинском языках,
их грамматические особенности, а также типичные лексические компоненты. Был
проведен сравнительный анализ украинских и английских аннотаций, с целью
создания рекомендаций к написанию аннотаций для ученых, студентов и
аспирантов.

Ключевые слова: аннотация, грамматические особенности, композиционные
особенности, лексические компоненты, научная коммуникация, структурные
особенности.

Summary: Rybak A.А. Structural Features in Scientific Abstracts in English
and Ukrainian. Abstract was considered as a genre of scientific communication. We
studied compositional and structural features of annotations in English and Ukrainian
languages, researched their grammatical features and typical lexical components. We
conducted a comparative analysis of Ukrainian and English annotations, in order to
develope guidelines for writing annotations for scholars, graduate and post-graduate
students.
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термінів таких як abstract, summary, thesis та annotation, в той час як в
українській мові існує лише один еквівалент, який ми зустрічали при
аналізі усіх текстів – анотація.
Продовжимо наше порівняння аналізом структурних особливостей

текстів анотацій. По-перше, порівняємо кількість слів в українських та
англомовних анотаціях: в текстах, написаних українською мовою, вона
становить 13 823 слова, а в анотаціях, написаних англійською, – 24 007.
Отже можемо зробити висновок, що загальний обсяг слів англомовних
анотацій майже вдвічі більший, ніж в анотаціях українською мовою.
Анотації англійською мовою відрізняються від анотацій українською
мовою, приблизно на 100 слів. Середній розмір української анотації
становить 100–200 слів, в той час як англійської – 200–300 слів.
Якщо говорити про композицію самого тексту анотацій, то необхідно

відмітити, що тут не спостерігаємо великої різниці. Українські та англійські
анотації в середньому складаються з 5 структурних частин: заголовку
(повідомлення прізвища автора дисертаційного дослідження та теми
роботи), підзаголовку (наведення технічних даних: науковий ступінь на
який претендує здобувач, номер і назва спеціальності, організації в якій
підготовлено дисертацію, місто та рік підготовки), основного тексту
(визначення напряму дослідження, повідомлення про методику, що
покладено в основу дослідження, повідомлення про теоретичні надбання
дисертації , повідомлення про практичні розробки дослідження,
повідомлення про вірогідність отриманих на практиці результатів роботи,
повідомлення такого змісту дисертації може зайняти і більше, ніж 1 або
2 абзаци, та перелік основних спеціалізованих термінів, ужитих для
написання анотацій, в українські мові.  Ця структурна частина
позначається як Ключові слова, в той час як англійській мові існує чимало
варіантів для позначення цієї структурної одиниці тексту: Subject Terms,
Thesis Keywords, Search Tags або Key Words.
Порівнявши композиційні елементи анотацій українською та

англійською мовами, переходимо до порівняння синтаксичних та
граматичних особливостей. Дослідивши анотації українською мовою,
можемо підвести певні підсумки: 1) характерною рисою українських
анотацій є велика кількість дієприкметникових та дієприслівникових
зворотів, адже ці конструкції підкреслюють науковий характер тексту та
дають змогу логічно та послідовно викладати інформацію, 2) в анотаціях,
написаних українською мовою домінують безособові та пасивні речення.
Це можна пояснити тим, що вони є характерною рисою наукового стилю
в українській мові, 3) переважання простих речень у текстах українських

Актуальність заявленої теми підтверджує інтерес, який вона викликає
з огляду можливості її впровадження під час наукового спілкування.
Структурні особливості анотацій належать саме до тих питань, які
становлять значну проблему для мовознавців всього світу та привертають
до себе увагу багатьох сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених. Тема
роботи також зумовлена практичною цінністю дослідження а саме –
необхідністю розробки єдиних вимог та стандартів для написання
українських та англомовних анотацій, адже сучасні українські вчені
зіштовхуються з проблемою відсутності існування певного алгоритму
написання анотацій англійською мовою. Теоретична значущість цієї
роботи полягає в тому, що результати, отримані в даному дослідженні,
можуть розширити уявлення про шляхи подолання лексико-граматичних
труднощів при написанні англомовної наукової літератури.
Маємо відзначити, що тема нашої роботи насамперед має не тільки

теоретичне, але й велике практичне значення. Сьогодні питання про
правильність написання анотацій до дисертаційних досліджень гостро
постає перед сучасними вченими. Анотація відіграє важливу роль при
написанні будь-яких наукових робіт, чи то наукові статті, чи дисертації,
адже в цьому випадку анотація виступає у ролі “візитної картки”, і автору
потрібно зосереджувати свою увагу на правильності написання анотації
до своєї роботи, на її структурі та композиції [6]. Науковець повинен
розуміти, як у невеликому за розміром тексті можна зосередити найбільш
релевантнута важливу інформацію свого дослідження і як для цього
правильно побудувати композицію анотації. Автор має усвідомлювати,
на чому потрібно зробити акценти, які граматичні конструкції, властиві
лише науковому стилю, вжити для того, щоб зацікавити якомога більшу
кількість читачів. Анотація є одним із основних засобів наукової
комунікації, саме тому необхідно створювати умови, в яких вчені усього
світу будуть розуміти один одного та будуть користуватися єдиним
“кодом” при передачі інформації [4].
У даному досліджені ми порівняли композиційні, лексичні та

граматичні особливості анотацій українською та англійською мовами.
Нашим завданням був порівняльний аналіз структурних, граматичних
та лексичних особливостей текстів анотацій та пошук спільних та
відмінних особливостей анотацій.
В першу чергу було розглянуто різницю у відображенні самого слова

анотація при написанні українських та англійських текстів. Необхідно
зазначити, що американські та британські вчені, на відміну від
українських, для позначення слова анотація використовують декілька
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анотації, то перші є значно більшими за обсягом та містять більшу
кількість термінології, але якщо брати до уваги пункт Subject Terms та
порівня ти його з пунктом Ключові слова в українських анотаціях, то
можна зробити висновок, що американські та британські автори вносять
невелику (в порівнянні до розміру тексту означеного пункту) кількість
слів.
Перспективу дослідження вбачаємо в проведенні лінгво-дидактичного

дослідження означеної проблеми та в створенні на основі такого аналізу
алгоритму для написання анотацій наукових робіт англійською мовою
для українських науковців.
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анотацій, 4) в середньому для написання тексту анотації автори
використовують до 10 термінів.
Дослідивши англомовні анотації, можемо зробити певні висновки:

1) основні видо-часові форми, які використовуються при написанні
англійських анотацій, – це простий теперішній час, теперішній тривалий,
теперішній довершений та простий минулий часи, 2) характерним для
англомовних анотацій є уникнення пасивних конструкцій, 3) в текстах
анотацій, написаних англійською мовою, домінують прості речення,
4) автори англомовних наукових робіт при написанні анотацій широко
використовують інфінітив, приклади його вживання можна зустріти
майже в кожному реченні, 5) в середньому автори текстів анотацій в
США та Великій Британії до пункту Subject Terms вносять в  середньому
10–15 слів.
Провівши аналіз українських та англомовних анотацій, насамперед

необхідно зазначити, що і в українських, і в англійських текстах анотацій
переважають прості речення, рідше зустрічаються складносурядні та
складнопідрядні речення. Можемо зробити висновок, що при написанні
анотацій автори дисертаційних досліджень намагаються уникнути
великих та громіздких речень для того, щоб донести основний зміст
роботи доступним, лаконічним та простим способом, саме для цього
вони обирають прості речення при написанні анотацій і лише при
необхідності звертаються до складних речень. Але що стосується
граматичних відмінностей текстів українських та англійських анотацій,
тут ми можемо спостерігати чимало відмінностей. Слід зазначити, що
автори українських дисертацій при написанні анотацій до своїх робіт
намагаються уникати конструкцій активного стану, де це можливо, і
здебільшого використовують пасивні конструкції та безособові речення,
що є характерним для науково-публіцистичного стилю, з метою
уникнення індивідуальної авторської манери, в той час, коли в англійських
анотаціях ми спостерігаємо діаметрально протилежну ситуацію: в текстах
анотацій англійською мовою домінують речення, побудовані на
конструкціях активного стану [5].
Не викликає ніяких сумнівів той факт, що як при  написанні

українських,  так і при роботі  над англомовними анотаціями, автори
приділяють значну увагу термінології. Але у випадку з анотаціями
американських та британських авторів, вони є дуже перенасиченими
термінологією, і за рахунок цього анотації є складними для сприйняття.
Автори англомовних анотацій не намагаються уникнути перенасичення
тесту зайвою термінологією. Якщо порівнювати англомовні та українські
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a також із книжок “Pensees et anecdotes de Coluche”, “Manuel à l’usage
des rustres et des malpolis” de Pierre Desproges, “Le dictionnaire des histoires
drôles” de Hervé Nègre.
Французи – це одна з найдотепніших націй в світі. Уміння жартувати –

це частина не тільни їх культури, але і повсякденного життя. Французький
жарт може бути і сумним, і добродушним, а може бути і злим.
Французький гумор частіше відноситься до останньої категорії. Недаремно
французам належить фраза: “Смішне – вбиває” (Le ridicule tue).
Французький письменник Жюль Ренар сказав: “...единий шанс посміятися
у нас є тільки в цьому світі – в чистилищі або пеклі буде не до сміха, а в раю
сміятися непристойно”.
Зупинимося на  способах і  прийомах створення комічного у

французькій мові:
Гра слів – стилістичний прийом, гиперонімічне поняття, що включає

в себе каламбур, авторські неологізми, квазіприслів’я і квазіафоризми,
окказіоналізми та інше. Наприклад: Pourquoi Louis et Claire sont-ils
séparés? C’est parce que Louis ne voit plus clair et que Claire a perdu
l’ouïe!  У французькій мові Louis – чоловіче ім’я, l’ouïe – слух , а слово
Claire – жіноче ім’я та прикметник “ясно, виразно”.
Гра слів в рекламі. Інтерес представляє не так сам текст реклами, як

слогани – формули у вигляді афористичної короткої фрази, що легко
запам’ятовується та в яких полягає сенс рекламованого предмету або
виробу. Рекламний текст “La couleur, c’est l’Avi” (L’Avi, фірма, яка
спеціалізується на виробництві фарб) слід читати як “La couleur, c’est là
viå”. Також вивіски “Le Bar Au Mètre”; “L’eau Peine Bar” (аналогія
з англійським open); ресторан “Le Bord’eau” та інше. Гра слів носить
також міжмовний характер, як, наприклад, в назві французьких перукарень
часто фігурує англійського слова hair – волосся. Наприклад: “Adulthair”;
“Hairfrance”; “Atmosphair” і ін.
Каламбур – гра слів, використання полісемії, омонімії або звукової

схожості слів з метою досягнення комічного ефекту. Наприклад: Les miroirs
feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images (Jean Cocteau). (Краще
б за дзеркала подумали, перш ніж відображати зображення). Дієслово
réfléchir у перекладі з французької мови означає міркувати чи
відображати.
Одним з видів каламбуру є спунерізми (від англ. spoonerism) –

ненавмисна обмовка або свідома гра слів, при якій два близькі слова у
фразі міняються початковими частинами, складами або окремими
буквами/звуками. У французькій мові спунерізму відповідає термін

УДК 811.133,1’38
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Анотація: Дана стаття присвячена вивченню прийомів моделювання
комічного, класифікації його якостей і способів створення. Завдання полягає у
аналізі  французьких гумористичних текстів ХХ століття і класифікації форм
комічного.
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персоніфікація, порівняння, хіазм.

Аннотация: Рыбакова Е.В. Прагмалингвистические особенности
французского юмора. Предоставленная статья посвящена изучению приемов
моделирования комического, классификации его качеств и способов создания.
Задача состоит в анализе французских юмористических текстов ХХ столетия и
классификации форм комического.

Ключевые слова: зевгма, игра слов, каламбур, парадокс, пародия,
персонификация, сравнение, хиазм, юмор.

Summary: Rybakova O.V. Pragmalinguistic features of French humour.
The article is devoted to studying devices of modeling comic, classification of its
qualities and ways of creation. The task consists in analysing French comic texts of
the XX century and classification of the forms of the comic.

Key words: comparison, chiasmus, humour, paradox, parody, personification,
pun, word-play, zeugma.

Актуальність даного дослідження обумовлена різноманіттям форм
створення комічного у французькій мові. Новизна роботи полягає в тому,
що форми створення комічного були класифіковані з метою позначення
мовних засобів досягнення ефекту комічного згідно з науковими
принципами. Об’єктом роботі стали французькі гуморістічні тексти
XX сторіччя малих та великих форм. Предметом дослідження стали
особливості способів і прийомів створення комічного у французькій мові.
Мета дослідження – класифікація та аналіз базових способів створення
комічного у французькій мові .  Матеріал дослідження склали
багаточисленні твори французьких авторів, таких як, Ерве Базен, Альбер
Камю, Гийом Апполінер, комедії Саша Гитрі та інші. Крім того були
використані рекламні тексти, афоризми та анекдоти, опубліковані на
сторінках Інтернету, у збірнику “Le petit livre des pensees les plus drôles”,
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за допомогою порівняння одного об’єкту з іншим: Les fonctionnaires sont
un peu comme les livres d’une bibliothèque: se sont les plus haut placés qui
servent le moins… (Georges Clémenceau) (Чиновники як книги в бібліотеці,
чим вони вище, тим менше вони служать).
Авторська обробка стійких виразів
Французькі автори ХХ сторіччя мають унікальну здатність знаходити

несподівані шляхи використання устояних виражень і ідіом, вдихаючи в
них нове життя: L’appétit vient en ne mangeant pas (Léo Campion) (Апетит
приходить навіть коли не їси).
Чорний гумор займає особливе місце у житті французів.
– Chéri! Chéri! Demain c’est l’anniversaire de Maman! Et si on lui

achetait un appareil electrique?
– Excellente idée! Pourquoi pas une chaise?
(– Любий, завтра день народження моєї мами. Чи не подарувати їй

електричний прилад?
– Чудова ідея! Може стілець?)
Гумор закладен у самій природі людини, він може відрізнятися

за змістом або за загальним значенням, це залежить лише від національних
традицій народу, його сприйняття навколишнього світу і ключових
життєвих моментів. Проаналізувавши багато французьких текстів крупних
форм і різних прийомів створення комічного, можна зробити висновок,
що найбільш вживаємими і продуктивними є каламбур, пародія, та
персоніфікація. Зевгма, хіазм, парадокс, гострота і авторська обробка
стійких словосполучень більш характерні для афоризмів, а гра слів – для
рекламних текстів та анекдотів.  У французькій мові часто можна зустріти
вживання різних способів і прийомів створення гумористичних виразів,
які стають все більш і більш обширними і багатими з кожним днем. Сам
народ породжує гумор, розвиває і çáàãà÷óº éîãî.
Перспективою роботи є детальний аналіз основних засобів і видів

створення комічного на матеріалі французьких гумористичних текстів
малих форм.

Література
1. Борев Ю.Б. Комическое / Ю.Б. Борев. – М. : Искусство, 1970. –
173 с. 2. Дземидок Б. О комическом / Б. Дземидок. – М. : Прогресс,
1974. – 224 с. 3. Кулинич М.А. Лингвокультурология юмора /
М.А. Кулинич. – Самара, 1999. – 180 с. 4. Минчин Б.М. Деякі питан-
ня теорії комічного / Б.М. Миринич. – Київ, 1959. – 240 с.  5. Hervé
Nègre. Dictionnaire des histoires drôles / Hervé Nègre. – Paris : Fayard,
1973. – 517 с. 6. Le petit livre des pensées les plus drôles / Jean Orizet. –

“contrepèterie”. Наприклад: Vieux motard que j’aimais (vaut mieux tard
que jamais). (Старий мотоцикліст, якого я любила (краще пізно, ніж ніколи)).
Gémir de froid – Frémir de joie. (Тремтіти від холоду – Верещати від щастя).
Пародія – це сатирична імітація, яка базується на комічному відтворенні

характерних рис людини, поведінки, звичок, а також національних
особливостей. Дуже часто анекдоти вимогають фонових знань, які
складають коммунікативну компетенцію, необхідну у міжкультурному
спілкуванні. Наприклад: Une pauvre religieuse s’est perdue dans Paris.
Elle entre chez un Auvergnat et demande: “Pardon, monsieur, vous ne
pourriez pas me dire ou c’est, l’évéché? – Bien chur, fait le bougnat, ch’est
au fond de la cour à droite...”. L’évéché = les WC – фонові знання щодо
овенського акцунту: жителі Оверні “шепелявлять”.
Парадокс – це засіб створення комічного, який включає у себе

виречення або судження, яке різко розходиться із загальноприйнятою
традиційною думкою або здоровим глуздом. Наприклад: Le mari idéal,
c’est celui qui rentre tôt, fait les courses, la vaisselle et s’occupe des enfants.
On en conclut que le mari idéal, c’est la femme! (Bruno Gaccio) (Ідеальний
муж – це той, що приходить рано додому, ходить за покупками, миє посуд
і займається дітьми. Висновок – ідеальний муж – це жінка). Також
прикладом є загальновідомі вирази: “Interdit d”interdire” (Заборонено
забороняти) та “Ne jamais dire jamais” (Ніколи не говори ніколи).
Хіазм – це засоб створення комічного, який включає в себе перехресне

розташування паралельних членів у двох суміжних пропозиціях однакової
синтаксичної форми. Наприклад: Le sage ne dit pas ce qu’il sait, le sot ne
sait pas ce qu’il dit (Jean Anouilh) (Розумна людина не говорить того, що
знає, дурний не знає, що говорить). Il faut manger pour vivre et non pas
vivre pour manger (Molière) (Потрібно їсти для того, щоб жити, а не жити
для того, щоб їсти).
Зевгма – є семантико-синтаксичним прийомом комічного, при якому

до багатозначного слова приєднуються семантично неоднорідні слова,
далекі друг від друга за змістом. Прикладом є наступна фраза: “Sous le
pont Mirabeau coule la Seine, Et nos amours.” (Guillaume Apollinaire).
(Під мостом Мірабо тече ріка Сена та наша любов).
Персоніфікація – це (від лат. persona – особа + facio – роблю) троп,

що полягає в перенесенні ознак і властивостей людини на неживі предмети
і інші поняття: Deux puces sortent du cinéma et il y en a une qui dit à l’autre:
– On rentre à pied ou on prend un chien? (Дві блохи виходять з кінотеатру
і одна запитує в іншої: – Підемо додому пішки або ж зловимо собаку?).
Порівняння – це художній прийом (троп), при якому образ створюється
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послугували мобільні повідомлення франкомовних носіїв, повідомлення
Інтернету, соціальних мереж.
Неографія (графічні особливості) – неографічні процеси, використання

яких виходить за стандартні правила французької орфографії.
1.1. Фонетична графіка:
a. Графічні спрощення.
Спрощення “qu” в : ki, ke, koi, kel, kan (qui, que, quoi, quel(le), quand):

Kom = comme, kler = clair.
Ігнорування написання літери «е» в кінці слова:
Douch froid = douche froide, grav = grave, vit = vite, courag = courage
Випадіння прикінцевих приголосних:
Cour = cours, é =et, pa = pas, salu = salut
Запозичення діграми «oo» з англійської мови: bizoo = bisou
b. Спрощення з фонетичними варіаціями.
Вокалічні та напіввокалічні варіації: Kikoo = coucou, moa = moi, toa =

toi.
Фонетична деформація: Chais = je sais
1.2. “Консонантні скелети”:
Згідно з теорією про інформацію відомо, що приголосні мають більш

насичене значення, ніж голосні. Французьке слово при написанні
групується, головним чином, навколо приголосних. В консонантній групі
завжди зберігаються перша та остання приголосні.

Tt = tout, ds = dans, tjs = toujours, lgtps = longtemps
1.3. Силабограми та ребуси навпаки:
Літери та цифри використовуються з їх фонетичною якістю, не

враховуючи кордони слова: Oqp = occupé, nrv = énervé, 2m1 = demain
Коли ж цифра використовується для написання цілого слова, ми
використовуємо термін «логограми» або знак-слова. Koi de 9 = quoi de
neuf?, + = plus

1.4. Графічні розтягування:
Повторювання однієї й тієї ж букви в мобільних повідомленнях та мові

Інтернету є вираженням значеннєвої важливості інформації та емоційності
висловлювання. Чим більше місця в свідомості адресанта займає певна
інформація, тим більше простору адресата займає мовна форма, яка
передає цю інформацію. До того ж це сприяє більшій емоційності
висловлення.
Наприклад, повторюючи багато разів літеру і y peченні je t’аiiiiiiiiіте,

автор іконічно зображує ідею важливості кохання для нього. Повторюючи
багато разів літеру s y реченні je ne paaaaarle plusssssssss, автор іконічно

Paris : Le cherche midi, 2004. – 126 с. 7. Pensées et anecdotes /
Coluche. – Paris : Le cherche midi, 1995. – 247 с.
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Анотація: Розглянуті основні принципи написання та скорочення електронних
повідомлень іноземними мовцями. Серед них можна виділити лексичний вибір та
неогафію, саме ці чинники впливають на зміни у написанні при використанні
сучасних пристроїв з метою спілкування.

Ключові слова: графіка, Інтернет, лексика, скорочення, СМС-повідомлення.

Аннотация: Семенова Е.А. Лексичечкие и графические особенности
франкоговорящих СМС-сообщений и Интернета. Рассмотрены основные
принципы сокращения электронных сообщений иностранными говорящими.
Среди них можна выделить лексический выбор и неографию, именно эти факторы
влияют на изменение написания при использовании современных устройств с
целью общения.

Ключевые слова: графика, Интернет, лексика, сокращение, СМС-
сообщение.

Summary: Semenova E.A. Lexical and graphical peculiarities of French
speaking SMS and Internet messages. The main principles of shortening electronic
messages by foreign speakers are reviewed. Lexical choice and neographics can be
defined among them, these factors influence changes in written forms using modern
devices for communication.

Key words: graphics, Intenet, shortening, SMS, vocabulary.

Актуальність даного дослідження визначається стрімким поширенням
і розвитком інформаційних технологій. У результаті мовці використовують
новітні технологічні засоби для комунікації, і це спричиняє зміни
у дотриманні правил при написанні. Об’єктом дослідження є мовні засоби
для скорочення електронних повідомлень у франкомовному суспільстві.
Через  обмежений час та  простір для написання,  комуніканти
використовують різні прийоми для максимального стиснення інформації.
Предметом дослідження стали лексичні та графічні особливості написання
коротких повідомлень, а також їх різновиди. Матеріалом дослідження
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ou mиl ou courrier électronique. Іноді літера заміщується на письмі своїм
фонетичним відповідником [к]: kе – que, kап – quand. Але y мобільних
повідомленнях та в мові Інтернету цей тип абревіації має свої особливості.
Окремі склади або цілі слова замінюються єдиним співзвучним
математичним знаком, що дозволяє максимально стиснути електронні
тексти мобільних повідомлень.  Наприклад, а un de ces quatre
перетворюється в а12с4, таке слово як bien sur перетворюється в B1sur.
Ці слова вживаються оказіонально y франкомовних мобільних

повідомленнях та в Інтернеті, але найбільш вдалі закріплюються y мові.
В результаті утворюються послідовності букв, які цілком неможливо

прочитати вголос, але вони і не призначені для читання, оскільки їх значення
добре відоме учасникам мобільних повідомлень, наприклад: TYVM –
з англ. Thank You Very Much (merci beaucoup), SMS – з англ. Short Message
Service (texto), AFAIK – з англ. As Far As I Know (autant que je sache),

Imho: in my humble opinion (= à mon humble avis)
Ianal: I’am not a lawyer (-je ne suis pas juriste)
Omg: oh my god (= oh mon dieu)
Np: No problem (= pas de problème)
ICQ: I seek you (= je te cherche)
Так як мова sms розвивається дуже швидко, з’являються все нові і нові

неологізми.
Перспективою роботи є порівняння написання та скорочення

електронних повідомлень між українськими та французькими мовцями.
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ун-ту, 2004. – С. 104–106. 3. Иванов Л.Ю. Язык интернета: заметки
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зображує ідею небажання брати участь y бесіді. Повторювання однієї й
тієї ж букви можна зустріти на початку, всередині або в кінці слова. Вони
вживаються для надання емоційності повідомленнях.

1.5. Пунктуаційні знаки:
В мобільних повідомленнях та в мові Інтернету використовується

пунктуація, правила щодо її вжитку дещо відрізняються від традиційно
встановленої пунктуації. Прагматичні особливості пунктуації такі, як кома
(,), крапка з комою (;), дві крапки (:), крапка (.), три крапки (...), знак питання
в кінці речення (?), знак оклику в кінці речення (!), дужки (), лапки (“ “),
тире ‘(–), сумісне використання та багаторазове повторення знаку оклику
та знаку питання (?! !), зірочка (*) та знак підкреслювання (_)
використовуються в мобільних повідомленнях для експресивності, для
передачі емоційного стану. Наприклад:

:-)   sourire, :-( tristesse, déception, ;-(   envie de pleurer, :-D rire de toutes
ses dents,  :-H colère, ; - {) flirt, :-*  bise
При цьому лексичні особливості електронного мовлення наступні:

стилістично нейтральна лексика повсякденного вжитку; розмовні
експресивно забарвлені слова [2, с. 105].

Щодо стилістично нейтральної лексики, то вона охоплює слова
повсякденного вжитку, наприклад: maman, fille, vie, parler, écouter, hier,
aujourd’hui тощо [1, с. 16].
До складу розмовної емоційно-забарвленої лексики входять:
2.1. Усікання слів:
ordi = ordinateur, lut = salut
2.2 Англіцизми:
e-mail = message électronique, courriel, digital = numérique, ravie q on

é pu se see = ravie qu’on ait pu se voir, week-end = fin de semaine, SMS =
minimessage.

2.3.Вигуки:
У стислій формі виражають різні емоції та волевиявлення.
Ah! Oh! Eh! Ay! Puf! Allez! Tiens! Vas-y! Salut! Ciao! Merci! Bisous а

tous!
2.4.Абревіація, яка розглядається як особливий спосіб компресивного

словотвору. що включає в себе різного роду скорочення, при яких
відбувається формальне стиснення початкової номінативної одиниці
(окремого слова чи синтаксичної структури).
Абревіація, яка використовується лише y письмовій формі  має назву

графічна абревіація (abréviations graphiques). Наприклад: tjs = toujours,
lgtps = longtemps, tps = temps, BAL – boоte aux lettres informatiques-courriel
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дипломів випускникам Стенфордського коледжа у 2005 році. Новизна
роботи забезпечується комплексним  підходом  до інтерпретації
досліджуваного тексту і спробою трансформувати досліджувані
метафоричні контексти у когнітивні метафори-вислови. Об’єктом
дослідження є текст промови Стіва Джобса. Предметом дослідження є
функціональна актуалізація образно-когнітивного потенціалу метафори
у тексті цієї промови як  жанровому різновиді публіцистичного стилю
мовлення.
Метафора є однією із найдавніше відомих стилістичних одиниць. Існує

велика кількість теорій, автори яких намагаються пояснити природу цього
експресивного засобу. Порівняльна теорія метафори  визначає її як
приховане порівняння; номінативна теорія говорить, що метафора – це
засіб вторинної номінації; інтерактивна теорія метафори стверджує, що
метафора – це не лише спосіб вираження подібності між об’єктами, а
власне спосіб творення цієї подібності. Метафору можна розглядали як
суто стилістичне явище (І. Гальперін, В. Кухаренко, В. Мороховський),  як
загальномовне явище (М. Блек, А. Річардсон, Д. Девідсон, О. Кубрякова,
Н. Антрушина) або як когнітивну сутність (Дж. Лакофф, М. Джонсон).
Попри відмінності у трактуванні природи метафори можна виділити

основні її риси, які згадуються у всіх теоріях. Так, вважається, що
у формуванні метафори беруть участь чотири (або три) компоненти:
об’єкт А (tenor, за термінологією І. Річардсона), об’єкт Б (vehicle, за
І. Річардсоном) та ознаки цих обидвох об’єктів. На думку І. Річардсона,
оскільки риси обидвох об’єктів є однаковими, то їх треба об’єднати
в один елемент, який він називає базою порівняння (ground, за
І. Річардсоном) [12].
Теоретичними засадами нашого дослідження є розуміння метафори

як загальномовного явища. Стилістична метафора є одним із його
різновидів. Особливістю метафори як тропу є її експресивний потенціал,
здатність створювати яскраві  образи.  Метафору визначаємо як
найпродуктивніший креативний засіб збагачення мови, вияв мовної
економії, семіотичну закономірність, що виявляється у використанні знаків
однієї концептуальної сфери на позначення іншої, схожої з нею в певному
відношенні [6, с. 326].

 “Без метафори не існувало би лексики, невидимих світів, внутрішнього
життя людини”, – пише Н. Д. Арутюнова [1, с. 5]. Метафора пронизує
наше повсякденне життя і знаходить свій вияв не лише у мові, а й у інших
знакових системах: музиці, образотворчому мистецтві, загалом, допомагає
матеріалізувати роботу нашого мислення. “Залучення метафори для
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Анотація: Стаття присвячена дослідженню метафори як домінантної
стилістичної ознаки, актуалізованої у промові Стіва Джобса на врученні дипломів
у Стенфордському коледжі. Аналіз контекстів, котрі розкривають сутність
ключових понять – життя, смерть, любов, робота, – дозволяє зробити
припущення, що досліджувані метафори належать до категорії когнітивних.
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Аннотация: Семеряк И.З. Метафора как доминантная стилистическая
составляющая речи Стива Джобса в Стенфорде 15 июня 2005 года. Статья
посвящена исследованию метафоры как доминантного стилистического приема,
актуализированного в обращении Стива Джобса к студентам Стэнфордского
колледжа на вручении дипломов в 2005 году. Анализ контекстов, раскрывающих
ключевые понятия – жизнь, смерть, любовь, работа, – позволяет отнести
исследуемые метафоры к категории когнитивных.

Ключевые слова: когнитивная доминанта, метафора, текст, контекст, жанр,
стиль.

Summary: Semeriak I.Z. Metaphor as the dominant stylistic component of
Steve Jobs’ Speech at Stanford on June 15th, 2005. The article is dedicated to the
research of metaphor as the dominant stylistic device actualised in the Commencement
Speech delivered by Steve Jobs at Stanford College in 2005. The analysis of the
contexts revealing the notions of the vital importance –that of life, death, love, work
– allows us to conclude with the assumption that the metaphors under research are of
cognitive origin.

Key words:  cognitive dominance, metaphor, text, context, genre, style.

Наукові  дослідження про зв’язок мови і мислення актуалізують
людський досвід, у якому можна знайти багато аспектів, що заслуговують
уваги. Таким проблемам присвячені праці, що аналізують  сутність цих
категорій на вищих рівнях аналізу (наприклад, на рівні національних
стереотипів) [6, с. 327].  Метафори, котрі формують індивідуальність, часом
залишаються поза увагою. Актуальність нашого дослідження зумовлена
тенденцією аналізувати метафори,  що реалізують бачення
основоположних життєвих особистісних реалій. Метою дослідження є
аналіз метафоричних контекстів у промові Стіва Джобса на врученні
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stories): про з’єднування крапок, про любов, втрати та про смерть
(connecting the dots, love and loss, death). Усі три історії  глибоко змістовні
та тісно пов’язані між собою. Особистісне кредо Джобса проходить
лейтмотивом через усе, про що він говорить: Stay hungry. Stay foolish. Ці
слова метафорично реалізують бачення сенсу та позиції людини у житті.
Проаналізувавши семантичну структуру прикметникової дихотомії
hungry’ vs ‘foolish, робимо припущення про їх акцентовано антитезовий
характер.

“Macmillan English Dictionary” подає наступні визначення  слова
hungry: 1. feeling that you want to eat; 2. without the food you need to stay
strong and healthy; 3. wanting something or wanting to do something very
much [10]. Відтак, можемо прослідкувати актуалізацію основних сем
лексичної одиниці у метафоризованій інтерпретації. Голодний – це той,
хто потребує/хоче/прагне  (чогось). У тексті промови – це особа, котра
постійно прагне здобути чогось нового і важливого: знань, навичок,
досягнень і т.п. Це є необхідною запорукою того, що людина залишається
здоровою та повною сил.  Третє значення слова має найсильніший зв’язок
із розумінням Джобса сили прагнень.

 Значення слова ‘foolish’ подано у різних словниках наступним чином:
Lacking good sense and judgment’ [10]; ‘a foolish action, remark etc is
stupid and shows that someone is not thinking sensibly’ [9];  unwise [11].
Отож, для мовця foolish – це той, хто не має здорового глузду та мудрості.
Стів Джобс ставить під сумнів повністю позитивне значення цих двох понять,
адже вони пов’язані зі страхом зробити щось не так, помилитись, видатись
смішним, недолугим. На думку промовця, краще ризикнути, і тоді можна
зробити щось незвичайне і прекрасне, про що інші навіть боялись
і подумати. Цими словами Стів Джобс дуже оригінально інтерпретує
філософію життя західного світу (що базується на протестантизмі): треба
діяти, ризикувати; краще шкодувати про реалізоване, ніж про те, чого не
зробив, боячись того, що тебе не зрозуміють і висміюватимуть. Автор
промови зізнається, що мав такий гіркий досвід особисто:

I was a very public failure and I even thought about running away from
the valley [8]. (1)
Страх, який необхідно побороти, спричинений тим, що ми живемо у

суспільстві, що нав’язує нам догми та чіпляє ярлики:
Don’t be trapped by dogma which is living with the results of other

people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your
own inner voice. [8]. (2)
Текст наведеного прикладу (2) можна трансформувати у наступну

розуміння людського досвіду є одним із найбільших тріумфів людського
мислення”, – зазначає Дж. Лакофф [3, с. 389].
Аналіз теоретичної літератури дозволяє виділити основні особливості

когнітивної метафори: це – мисленнєве за своєю суттю явище, механізм
людського мислення, спосіб пізнання дійсності за допомогою проведення
паралелей між відомим та невідомим, встановлення зв’язків між об’єктами.
Так, Н.Д. Арутюнова стверджує, що особливості сенсорних механізмів та
їх взаємодія із психікою дозволяє людині співставляти неспівставлюване та
порівнювати непорівнюване [1, с. 7]. Цитуючи В. Петрова, дослідниця
вважає, що власне інтерес до метафори і сприяв взаємодії різних напрямків
людської думки, їх ідейної консолідації, у результаті чого сформувалась
когнітивна наука. Відтак, в основі когнітивної лінгвістики маємо тезу про
те, що людські когнітивні структури (сприйняття, мова, мислення, пам’ять,
дія) тісно пов’язані в рамках одного спільного завдання здійснення процесів
засвоєння, переробки та трансформації знання, що власне і визначають
сутність людського розуму [1, с. 5].
У своїй роботі “Метафори, якими ми живемо” (Metaphors We Live By)

Дж. Лакофф та М. Джонсон пояснюють, що метафору можна розуміти як
перенесення з області-джерела у цільову область. Автори роблять це на
прикладі таких метафор, як “любов – це подорож”, “суперечка – це війна”
та  інших. У порівнянні з цільовою областю, область-джерело є зазвичай
інтуїтивно зрозумілішою, коректнішою, вона відома мовцям через
безпосередній фізичний досвід, і тому її легше передати і зрозуміти [3,
с.  389-393]. Метафору тлумачать як використання знака однієї
концептуальної сфери на позначення складника іншої; вона притаманна
повсякденній мові й мисленню людини, а не лише художньому дискурсу,
і керується набутим у процесі спільної діяльності етносу досвідом [6,
с. 328].
Метафора прийшла у лінгвістику з риторики, а це – мистецтво

виголошення промов,  наука  про вміння говорити красномовно.
Сучасність  ставить розвиток інтелектуальних здібностей та образного
мислення у пряму залежність від рівня метафоричного світосприйняття,
одним із чинників якого є когнітивна метафора.

 Більшість метафор, виокремлених  нами у тексті  промови Стіва
Джобса, можна вважати когнітивними, оскільки вони слугують  засобом
пізнання та означення сутності речей. Промовець висловлює своє бачення
основних критеріїв людського буття і намагається відповісти на питання:
що таке життя і смерть, як треба жити і любити. Умовно промову можна
поділити на три частини. Сам Джобс назвав їх трьома історіями (three
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from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it.
Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith [8]. (5)
Шляхом трансформації можемо вивести наступну формулу образно-

когнітивної метафори для уривку (5): Being fired is a medicine to preserve
faith.
Глибоко філософськими є роздуми Стіва Джобса про життя та смерть.

Розуміння промовцем  сенсу життя реалізується вживанням двох метафор.
Одна із них є традиційно архетипною. Ще у стародавніх культурах та релігіях
життя інтерпретували  як шлях, а смерть – як його кінцеву точку
призначення. Наступні вирази виступають актуалізаторами образно-
когнітивного тлумачення  життя в якості шляху: ‘looking forward, looking
backwards, this approach, visions of the future began to diverge, things
went well, running away from the valley, the turn of events, kept me going,
the only way, to follow your heart :

Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that kept me going
was that I loved what I did. You’ve got to find what you love. And that is as
true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large
part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you
believe is great work [8].  (6)
Романтиків, які не бояться іти наперекір суспільній думці, називають

visionaries, від слова vision “бачення”. Семантична структура слова містить
у собі таке значення, як здатність бачити чи уявляти. Таким був і Стів
Джобс. Недаремно для актуалізації метафори життя як дороги він робить
посилання на невербальні засоби, параграфемні зокрема:

On the back cover of their final issue was a photograph of an early
morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if
you were so adventurous. Beneath it were the words: Stay hungry. Stay
foolish [8]. (7)
Опис фотографії є метафоричним. Вона викликає асоціації із свіжістю

ранішнього повітря та природи. Ранок – це початок нового дня,
наповнений новими планами, прагненнями, сподіваннями. Життя для Стіва
Джобса завжди  мало саме такий сенс. Для нього завжди все було попереду.
Він думав не про те, що вже здійснено, а про те, що треба здійснити. Тим
самим промовець намагається сказати нам, що ніколи не потрібно
зупинятись на досягнутому, йти вперед, завойовувати нові горизонти.
Трансформуємо суть наведеного уривку (7) у наступну образно-
когнітивну формулу: Staying hungry is staying foolish, у підтвердження
якої наводимо наступну цитату:

Your time is limited. Don’t waste it living someone else’s life [8]. (8)

формулу  узагальненої образно-когнітивної метафори: The noise of others’
opinions  is  a dogmatic trap for your own inner voice.

 На думку Джобса, вплив суспільства на особистість (особливо
мислячу) є надзвичайно сильним. Іменнику trap притаманна виразна
негативна конотація. Суспільство часом і становить ту пастку, що не дає
нам змоги реалізувати свій безцінний особистісний потенціал. Аби
перебороти такий негативний вплив, необхідна сміливість,  яку Стів Джобс
називає сміливістю іти за покликом серця та інтуїції (have the courage to
follow your heart and intuition). Не бійтеся, закликає Джобс, так чи інакше
ми є беззбройними перед суспільством (в оригіналі мовець вживає слово
naked). Проте, якщо у людини вистачає мужності вистояти у боротьбі та
перемогти, то результат того вартий.  Історія людства довела, що всі
найкращі здобутки досягнуті тими, хто не боявся бути осміяним, піти
наперекір думці суспільства.
У тексті промови Стіва Джобса наголошеною також є теза про  любов

до праці і жінки. Промовець використовує розширене порівняння як засіб
актуалізації метафори, проводячи паралель між роботою і  коханою жінкою
і вживаючи вирази ‘truly satisfied, matters of the heart, great relationship,
lovers:

The only thing that kept me going was that I loved what I did. You’ve
got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your
lovers.

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be
truly satisfied is to do what you believe is great work. The only way to do
great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking.
Don’t settle. As with all matters of the heart you will know when you find it.
And like any great relationship it gets better and better as the years roll on
[8]. (3)
У різних варіаціях простежуємо повтор  виразів: You’ve got to find what

you love та Stay in love. І хоча Джобс говорить із великим захопленням про
свою дружину, для нього любов – це передусім  робота: I had been rejected,
but I was still in love [8]. (4)
Як і у стосунках із коханими, любов також може бути тісно пов’язаною

із втратами. Джобс пережив кілька з них у своєму житті. Проте для цієї
людини втрата – це лікування. Лікування від застою, гниття. Ця метафора
перегукується із лейтмотивними  контекстними метафорами: якщо людина
не залишається голодною та нерозсудливою, вона приречена на те, аби
потрапити до суспільної пастки :

I am pretty sure none of these would have happened if I hadn’t been fired
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актуалізують ключові елементи  світосприйняття мовця. Зміст та структура
(автентична і трансформована нами у процесі інтерпретації тексту)
виокремлених метафор дозволяють віднести їх до категорії образно-
когнітивних, що зумовлено прагматичною інтенцією автора промови на
вербалізацію символічних категорій  суспільного та особистісного буття.
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У промові Джобса знаходимо й іншу метафору на позначення життя.
Умовно її можна сформулювати так: “Життя – це креслення”, і вона
становить сутність першої частини промови, яка називається історією про
поєднування точок:

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them
looking backwards. So, you have to trust that dots will somehow connect I
your future. You have to trust in something your good, destiny, life, karma,
whatever. This approach has never let me down and it has made all the
difference in my life [8]. (9)
Точки для Джобса – це основні події, які відбувались у його житті. Та не

тільки. Це і те, що є зараз, і те, що буде потім. Якщо їх об’єднати, то можна
отримати повну картину життя – і досягнень, і втрат, і невдач, і марних
сподівань. Однак Стів Джобс був не фаталістом, а невиправним романтиком.
Тому, навіть кажучи, що точки можна сполучити, лише оглядаючись назад,
він наголошує – треба сподіватись, вірити та любити. Коли починаєш
малювати картину, треба вірити, що вона буде надзвичайно особливою.
Остання історія Стіва Джобса є одночасно і гнітючою, і  життє-

стверджуючою. Хто, як не він, котрий через свій діагноз  практично дивився
смерті в очі, мав право знати це напевне. З висоти власного гіркого досвіду
промовець розповідає про те, чим є смерть для нього:

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to
die to get there. And yet death is the destination we all share [8]. (10) І далі:

Death is very likely the singly best invention of Life. It’s Life’s change
agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is
you. But some day not tool long from now you will gradually become the old
and be cleared away [8]. (11)
Сформульовані образно-когнітивні метафори лежать на поверхні

наведених уривків тексту – Death is the destination we all share, Death is
the singly best invention of Life. It’s Life’s change agent – і не потребують
додаткової трансформації. Однак, Джобс розглядає смерть не лише і не
стільки як кінцеву зупинку, а також і як стимул до життя. Те, що ми маємо
померти, насправді має бути не приводом для суму, а стимулом для
діяльності . Наступному поколінню необхідно щось залишити –
і спробувати зробити це максимально яскраво. Навіть говорячи про
смерть, Стів Джобс звучить оптимістично. Ця частина, як і вся промова
загалом, просякнута палким бажанням жити, творити і любити.
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Метафора

є провідною характерологічною складовою тексту промови Стіва Джобса
у Стенфордському коледжі. Досліджувані метафоричні контексти
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вирішуються такі завдання: виявлення основних принципів і засобів
створення комічного в ситуативному ігровому контексті; класифікація
“промовистих” власних назв за мовними рівнями та частинами мови;
характеристика мовленнєвих особливостей комічних персонажів
в англійському комедійному тексті.
Методи дослідження – гіпотетико-дедуктивний; методи

безпосереднього спостереження, опису та стилістичного аналізу; а також
методи контекстологічного й компонентного аналізу, що дозволяють
осягнути механізм створення комічного.
Питання комічного досі залишаються у фокусі уваги різних наукових

парадигм. Сучасна лінгвістика приділяє значну увагу комічному та його
формам [2; 4]. З безлічі теорій комічного релевантною для цього
дослідження є теорія інконгруентності, що розглядається у роботах
багатьох вітчизняних та західних лінгвістів [1; 3; 5; 6].
В основі комічного лежать різні прояви інконгруентності. “Комічна

інконгруентність є базовим механізмом створення комічного ефекту” [1,
с. 3].
Однією з форм інконгруентності є ситуативна ігрова інверсія соціальних

ролей, в результаті якої служка починає керувати господарем, вихованець
повчає вихователя, дитина дорікає батькам.
Так, у п’єсі Голдсміта “She Stoops to Conquer” відбувається зсув ролей

у рамках фрейму “зустріч тестя з майбутнім зятем”. У результаті змін
первинний, очікуваний фрейм трансформується в ситуацію “прийом
господарем  заїжджого двору чергового клієнта”. Відбувається
комунікативне неузгодження: Хардкасл відчуває себе майбутнім тестем і
чекає шанобливого до себе ставлення, а майбутній зять поводиться як
багатий постоялець, що вимагає до себе шанобливого ставлення з боку
Хардкасла, маючи останнього за власника готелю.

Hasting:I see this fellow wants to give us his company, and forgets that
he’s an innkeeper, before he has learned to be а gentleman.

Hardcastl: Was ever such а request to а man in his own house! [2, p. 225]
У п’єсі  Мідлтона “A Mad World, My Masters!” пройдисвіт Дурнеллі

кілька разів міняє свою соціальну роль, вдаючись до переодягання.
Відповідно, змінюється його мовленння, він вживає мову, згідно зі своїм
“новим” статусом: дядечко Розхристанк`ю сприймає його то як
вельможного лорда, то як вуличного актора, то як свою коханку Бетті
Хитроу [4, p. 23–25].
Своєрідною формою інконгруентності є такий важливий ігровий

принцип створення комічного, як пародіювання.

УДК 811.111’42

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ
В ТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ КОМЕДІЇ
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Анотація: Стаття присвячена дослідженню основних принципів створення
комічного та засоби їх мовної реалізації  в тексті англійської комедії.
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соціальна роль.

Анотация: Сердюк О.Ю. Принципы создания комического эффекта в
тексте английской комедии. Статья посвящена исследованию основных прин-
ципов создания комического эффекта и способам их языковой реализации в тек-
сте английской комедии..
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Summary: Serdiuk O.J. The Principles of Creating the Comic Effect in
the Text of English Comedy. This article investigates the fundamental principles of
creating the comic and means of their language realization in the text of English
comedy.

Key words: humour, incongruity, inversion, joke, parody, social role.

  “There is nothing more serious than a deep humour” (Б. Шоу)

Гумор, комічне і його форми – це прорив у суть,  це – вічна властивість
людства. Покоління людей черпають мудрість з жартів. Тиражі
гумористичних видань, жарти на телебаченні та в Інтернеті змушують нас
переконуватись, що кожна людина віддає перевагу сміху та комічному.
Об’єктом  дослідження є текст англійської  комедії . Предмет

дослідження – різнорівневі вербальні засоби створення комічного ефекту
на основі механізму інконгруентності в тестах англійської комедії.
Наукова новизна роботи полягає в комплексному підході до механізму

створення комічного в англійському комедійному тексті.
Актуальність теми дослідження зумовлена все більшим інтересом до

проблем створення комічного вербальними засобами в драматургійних
творах комедійного жанру на сучасному етапі розвитку англійської
філології.
Метою дослідження є аналіз вербальних засобів створення комічного

в комедійному драматургійному тексті . Відповідно до цієї мети
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Іноді “промовисті” власні назви є запозиченими з інших мов, частіше
з французької (Malheureux:  mal – поганий, heureux – щасливий, тобто
нещасливий).
Персонажна підсистема комедійних драматургійних текстів в Англії

ніколи не відрізнялася строгістю, проте в англійській комедіографії можна
виділити кілька типажів.
Так, у XVI столітті визначилося амплуа коміка-блазня, що прийшов із

середньовічного театру й потрапив не тільки до комедії, але й до трагедії.
Образи блазнів, що запам’ятовуються, створив  Шекспір.
У комедії “The Twelfth Night”  діє сумний блазень Фесте. Він постійно

говорить про швидкоплинність життя і щастя, але з іронією відзначає й
“позитивні” моменти, що вербально виражені за допомогою створених
автором оказіональних висловів.

Clown: Many а good hanging, prevents а bad marriage… [7, p. 33].
Персонажі Шекспіра полюбляють словесні жарти. У комедії “Merchant

of  Venice” слово “light” означає “світло” й “легкий” (легковажний).
“I try to be light, but not too light as а light-minded wife …” [5, p. 54].
Серед комедійних типажів у період Реставрації можна відзначити

персонажів-чепурунів. Таким чепуруном є сер Фоплінг Флеттер з п’єси
Етеріджа “A  Man of Mode”, який претендує на особливу витонченість.
Щоправда, його французька мова далеко не найкраща. Його намагання
говорити французькою не можуть не викликати усмішки. Головною
життєвою проблемою цього фата залишається правильне зав’язування
краватки:

Sir Fopling: Did you observe, madam, how their cravats hung loose an
inch from their neck, and what а frightful air it gave ‘em? [1, p. 81].
Інконгруентність між підвищеною екзальтованістю (зав’язуванням

краватки) і нікчемністю предмета, що викликає настільки бурхливі
переживання, призводить до безперечного комічного ефекту.

Ще одна прикмета комедії Великобританії – це вдалі персонажі
столичних інтелектуалів-гострословів. У комедії Реставрації вони змінили
блазнів комедії Відродження.
Об’єктом насмішок гострословів ставали переважно світські пані та

їхні недолугі чоловіки. Ці гострослови-інтелектуали перейшли і в текст
комедії ХХ століття, коли типажі з яскраво вираженими характерами й
амплуа поступилися місцем багатогранним, складнішим персонажам
комедії.
На підставі аналізу засобів створення комічного  слід зробити

висновки, що основним принципом створення комічного є принцип

У п’єсі  Марстона “The Dutch Courtesan” можна знайти алюзивні
ситуації, в яких пародіюється любовна сцена з “Romeo and Juliet”
 Шекспіра. Автор п’єси робить це вельми тонко.  Якщо для шекспірівських
героїв настання дня означало розставання, то Фривілл і його кохана,
навпаки, вкінці любовних освідчень радіють із того, що світає.

(1) Jul.: Wilt thou be gone? It is not yet near day
Yond light is not daylight; I know it, I.
Therefore stay yet; thou need’st not to be gone.
Rom.: Let me be ta’en, let me be put to death [6, p. 275].
(2) Beatrice: See, day is quite broke up, the best of hours.
Freevill: Good morrow, graceful mistress. Our nuptial day holds [3, p. 50].
Деякі комедіографи вдаються до ігрового прийому “тексту в тексті”.

Тут ідеться про те, що в масив мовлення персонажів включається вже добре
відомий анекдот, вигаданий автором. Анекдоти знижують глибокодумність
філософувань, надаючи їм іронічного або гумористичного звучання.
У цьому разі установка на комічний ефект стає очевидною.
Так, у п’єсі  Стоппарда “Rosencrantz and Guildenstern are Dead” Роз

розповідає анекдот Гілу.
Ros.: A Christian, а Moslem and а Jew chanced to meet in а close

carriage ... ‘Silverstein!’ cried the Jew, ‘who’s your friend?’ ... ‘Abdullah’,
replied the Moslem, ‘but he’s no friend of mine since he became а convert’
[8, p. 52].
Імена багатьох персонажів в тексті комедії є “промовистими”.

“Промовисті” власні назви  матеріалізуються на різних мовних рівнях.
Фонетичний  рівень: а) алітеруючі власні назви  (Tattle – базіка);

б) ономатопеїчні  власні назви ( Sir Harry Bumper – від “глухий удар”).
Серед “промовистих” власних назв достатньо багато простих,

однозначних імен, які мають морфологічну суфіксальну природу: Lady
Dapper, Sir Fopling, Mr. Horner. Несумісність імен з титулами, створює
комічний ефект.

“Промовисті” власні назви  виражені  різними частинами мови:
простими іменниками, прикметниками і  дієсловами  (Balance, Busy, Win).
Лексичний рівень “промовистих” власних назв  відрізняється:

а) оказіоналізмами (Accost – ім’я  замість дієслова наказового способу
“привітайте!”);  б) оціночною характеристикою: зі значенням пестливості
(Mistress Quickly – моторненька);  зі  значенням збільшеності  або
зменшеності (Broadbent, Littlewit); в) скупченням  набору тематичних
“промовистих” власних назв, що створює особливу експресію (Miss Salt,
Mr. Pepper, Mr. Mustard).
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ВВІЧЛИВОСТІ
У СВІТСЬКІЙ БЕСІДІ ХІХ СТ.

Скляр А.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Матюхіна Ю.В.

Анотація: У рамках дослідження розглянуто автономний тип фатичного
метадискурсу, а саме світську бесіду (small talk) та реалізацію в ній стратегій
ввічливості (positive, negative politeness), теми-табу small talk в ХІХ ст., а також
домінантні риси англійської комунікативної поведінки.

Ключові слова: автономний тип, домінантні риси, комунікативна поведінка,
світська бесіда (small talk), теми-табу, фатичний метадискурс.

Аннотация: Скляр А.В. Реализация стратегии вежливости в светской
беседе ХІХ в. В рамках исследования рассмотрен автономный тип фатического
метадискурса, а именно светскую беседу (small talk) и реализацию в ней стратегий
вежливости (positive, negative politeness), темы-табу small talk в ХІХ в., а также
доминантные черты английского коммуникативного поведения.

Ключевые слова: автономный тип, доминантные черты, коммуникативное
поведение, светская беседа (small talk), темы-табу, фатический метадискурс.

Summary: Sklyar A. The implementation of the politeness strategy in
the small talk in the XIXth century. The article deals with the study of the
concept of metadiscourse and its autonomous type, small talk in particular , and the
implementation of the politeness strategy in it, the taboo-themes of small talk in the
XIXth century as well as the dominant features of the English communicative
behavior.

Key words:  autonomous type, communicative behavior, dominant features, phatic
metadiscourse, small talk, taboo-themes.

Проблема організації комунікативних процесів актуалізується в силу
змін,  що виникають у світовому суспільстві .  Глобалізація та
інформатизація стимулюють науку ХХІ століття глибше досліджувати
багатомірний феномен – комунікацію у всіх її проявах. Світська бесіда є
різновидом фатики, направленої на встановлення та розвиток контакту,
яка включає теми загальнолюдського й нейтрального характеру, уникає
тем-табу і характеризується дружелюбністю, спокоєм і нейтральністю.
Ступінь досліджуваності жанру світської бесіди є не досить достатнім, що
пояснює зростаючий інтерес до його вивчення.
Актуальність дослідження визначається підвищеним інтересом до

регулювання вербальної комунікації, а також відсутністю на сьогоднішній

інконгруентності; провідними сюжетно-композиційними прийомами, в
основі яких лежить принцип інконгруентності, є ситуативна ігрова
інверсія, пародіювання, вставний анекдот; “промовисті” імена,
номінатівна функція яких поєднується з  характерологічною, є
самодостатніми засобами створення комічного; найбільшим комічним
потенціалом досягнення комічного ефекту в тексті англійської комедії є
персонажне мовлення.
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статусну групу з особливим світоглядом, сферою діяльності, стилем життя
[1]. Привілейоване положення зобов’язувало представників вищого світу
підкреслювати винятковість свого соціального статусу не лише зовнішніми
показниками лоску, але й за допомогою особливих манер поведінки,
вербальних засобів, здатністю вести світську бесіду. Для тем світської бесіди
ХІХ ст. характерна широка тематична спрямованість [6]. Наприклад,
обговорення соціальних подій та новин:

“What a nice party it was last night! And-and how you’re improved in
your dancing, Captain Dobbin?” – “You should see me dance a real with
Mrs. Major O’Dowd of ours.” (5).

“What’s the news? Have you been in Russell Square? What does the
governor say?” – “I’ve brought the greatest news of all, and that is we are
ordered to Belgium. All the army goes.” (5).
У випадку ведення світської бесіди за столом темою розмови може

слугувати подана до столу страва або обід в цілому. У наступному прикладі
Джеймс виражає Ірен своє задоволення обідом:

“That’s what I call a capital little dinner,” he murmured, breathing
pleasantly down on her shoulder; “nothing heavy - and not too Frenchified.
But I can’t get it at home.  I pay my cook sixty pounds a year, but she can’t
give me a dinner like that!” “I agree with you, my cook is very skillful.” she
said (4).
В ХІХ ст. розмовам про інтереси, здібності співбесідника відводилося

особливе місце. В книзі Ч. Діккенса “Dombey and Son” неодноразово
приводяться підтвердження цій традиції. Побачивши в кімнаті кілька
пейзажів, містер Домбі запитує у місіс Грейнджер, чи це її роботи, що
приводить до переліку всіх її вмінь:

Are they yours? – Yes. – And you play, I already knоw. – Yes. – And sing? –
Yes. – You have many resources against weariness at least, said Mr. Dombey. –
Whatever their efficiency may be, she returned, you know them all now.
I have no more” (3).
Темою для спілкування могли бути родинні відносини, розповіді про

предків, обговорення сімейних картин. В наведеному прикладі Місіс Дін
розмовляє з Містером Локвудом про родинні зв’язки в древній сім’ї
Ерншоу:

“He had a son, it seems?” “Yes, he had one – he is dead.” “And that
young lady, Mrs. Heathcliff, is his widow?” “Yes.” “Where did she come from
originally?” “Why, sir, she is my late master’s daughter: Catherine Linton
was her maiden name.” “And who is that Earnshaw?… Are they relations?”
“No, he is the late Mrs. Linton’s nephew” (2).

день досліджень, предметом яких є вивчення історичного розвитку
світської бесіди.
Об’єктом дослідження даної роботи слугує світська бесіда як різновид

одного з типів фатичного метадискурсу.
Предметом дослідження виступають художні твори англійських авторів

ХІХ ст. з прикладами функціонування світської бесіди.
Метою даної роботи є опис характеристик та особливостей історичного

розвитку світської бесіди в ХІХ столітті.
Дослідження передбачає рішення таких задач:
-  описати основи контактовстановлювальної функції мови;
-  пояснити використання стратегій позитивної та негативної

ввічливості в англійській світській бесіді;
-  встановити домінантні риси англійської комунікативної поведінки;
-  з’ясувати тематику світської бесіди та теми-табу ХІХ ст.
Новизна  роботи полягає у детальному розгляді  прикладів

функціонування світської бесіди в художніх творах ХІХ ст., а також у
ретельному аналізі стратегій ввічливості, що є найбільш характерними
для даного досліджуваного періоду.
У кожного народу є своя культура  з певною комунікативною

поведінкою, що регулюється сукупністю мовних і соціальних норм [3]. У
нашій роботі  ми виявили наступні  домінантні риси англійської
комунікативної поведінки:

-  некатегоричність (уникнення категоричних відповідей Yes, No,
вживання  фраз типу I think, It seems to me, I suppose, I’m not right but…);

-  антиконфліктна орієнтація спілкування;
-  емоційна стриманість;
-  жорстка тематична регламентація;
-  небагатослів’я;
-  високий рівень самоконтролю;
- побутова ввічливість. В Англії ввічливість не є надмірною. Фраза

Would you be so kind pass me the salt, please є цілком стандартною для
англійця;

-  пріоритетність фатичного спілкування, автономним типом якого
є small-talk, різновид фатики, направленої на встановлення та розвиток
контакту, яка включає теми загальнолюдського й нейтрального характеру,
уникає тем-табу і  характеризується дружелюбністю, спокоєм і
нейтральністю.

Жанр small-talk зародився в аристократичних колах вікторіанської епохи
і активно експлуатувався бомондом, який представляв собою згуртовану
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Регулярне використання двох різноспрямованих типів стратегій привело
до формування таких найважливіших рис англійської комунікативної
поведінки, як комунікативна неімпозитивність (неприпустимість або
зведення до мінімуму впливу на адресата) і демонстративна привітність.
Фатичний метадискурс, який ми визначаємо як специфічний дискурс

високоритуалізованого типу, що призваний регулювати та сприяти передачі
метакомунікативної інформації [2], передбачає наявність різноспрямованих
змін системи ввічливості в культурі та в фатичному метадискурсі. Згідно
з нашими даними, ввічливість віддалення (негативна) стабільно домінує та
її частотність протягом ХІХ ст. зростає, в той час як британська культура,
 в цілому, діахронічно змінюється від середньо позитивно орієнтованої на
початку ХІХ ст. до негативно орієнтованої наприкінці ХХ ст.
Одна з найбільш значимих для фатичного метадискурсу стратегій (Р7)

(пошук спільних інтересів, плітки) залишається високочастотною протягом
всього послідуючого періоду [4]. Стабільно високою в ХІХ ст. є стратегія
вираження захоплення, компліментів і т. ін. Наприклад, Старий Джоліон
хвалить будинок, таким чином налаштовуючи бесіду на позитивний лад:

“You’ve got a nice little house here,” said old Jolyon with a shrewd
look; “I suppose you’ve taken a lease of it!” Young Jolyon nodded. “I don’t
like the neighbourhood,” said old Jolyon; “a ramshackle lot.” Young Jolyon
replied: “Yes, we’re a ramshackle lot.” (4).
В цілому, відзначаємо, що в період, який ми вивчаємо, характерне

суттєве зниження частотності стратегій зближення в фатичному
метадискурсі (49% - 31%) та зростання стратегій негативної ввічливості
(51% - 69%).
За нашими даними, в прикладах світської бесіди досліджуваного

періоду домінують стратегії дистанціювання, а їх частотність суттєво
зростає до кінця ХІХ ст. Стриманість, достоїнство, віддаленість, що
характерні для негативної ввічливості, символізують високий статус та
в повній мірі співпадають з британськими цінностями, що означає
зростання негативних стратегій в автономному типі  фатичного
метадискурсу. Отже, у ХІХ ст. спостерігаємо поступову зміну стратегії.
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Повсякденні, неофіційні теми (музика, література, мистецтво) роблять
розмову легкою і невимушеною. Важливим атрибутом світської бесіди
ХІХ ст. було обговорення любовних відносин. Наприклад, чоловік похилого
віку цікавиться у Джорджа його відносинами з Амелією:

“What a pity it is, Elinor, said Marianne, that Edward should have no
taste for drawing.” “Why should you think so? He does not draw himself,
indeed, but he has great pleasure in seeing the performances of other people,
and I assure you he is by no means deficient in natural taste” (1).

“I’m a modest man. I-ah-I don’t set up to be a lady-killer, but I do own
that she’s as devilish fond of me as she can be. Anybody can see that with half
an eye.” “And you yourself?” “Why, sir, didn’t you order me to marry her,
and a’n’t I a good boy?” “A pretty boy, indeed” (5).
В цілому, світська бесіда ХІХ ст. має високий ступінь автоматизму та є

вільною в плані вираження і варіативності структур [6]. Світська бесіда
виключала конвенціонально заборонені теми, які могли визвати суперечки
комунікантів та висловлення різких суджень, обговорення питань
релігіозного направлення, грошові питання: заробітна плата, доходи, ціна
покупки, а також питання сексуального характеру.
Говорячи про історичний розвиток світської бесіди, слід зазначити, що

XVIII ст. було її золотим віком, а XIX ст. – періодом, коли світське
спілкування поступово втрачало частину своїх властивостей.
В рамках нашого дослідження ми розглянули типи фатичного

метадискурсу, акцентуючи увагу на автономному типі, а саме світській
бесіді та реалізації в ній стратегії ввічливості. Р. Лакоф [8] вбачає у
ввічливості  соціальний механізм уникнення конфліктів у спілкуванні. Він
формулює принцип ввічливості у формі трьох правил: “Не нав’язуй своєї
думки” (“Don’t impose”), “Давай співрозмовнику можливість вибору”
(“Give options”), “Будь доброзичливим” (“Make the listener feel good. Be
friendly”). Тобто, ввічливість є власне виявом поваги до іншої особи або
осіб.
Процес людських взаємин будується на таких протилежних діях, як

наближення й віддалення, для здійснення яких вироблений ряд спеціальних
комунікативних стратегій (зближення (positive politeness) та віддалення
(negative politeness) [7]. Перша націлена на скорочення дистанції між
комунікантами, демонстрацію симпатії, доброзичливості, прихильності до
співрозмовника, свою солідарність з ним, а друга –– на надання
максимальної свободи дій, демонстрацію поваги до особистої автономії
співрозмовника, недоторканість зони його особистої незалежності: остання
риса особливо притаманна англомовному суспільству.
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Аннотация:  Скорик  В .А.  Особенности функционирования
невербальных компонентов коммуникации в матримониальном дискурсе.
В статье рассмотрены особенности функционирования невербальных
компонентов коммуникации в матримониальном дискурсе. Доказано, что
существуют различия в употреблении проксемических, кинесических и
просодических средств в матримониальном дискурсе.

Ключевые слова: вербальные и невербальные компоненты коммуникации,
дискурс, кинесика, матримониальный дискурс, проксемика, просодика, стратегии,
тактики.

Summary: Skorik V.O. Functioning of non-verbal communicative
components, used by spouses in matrimonial discourse. The article deals with the
peculiarities of functioning of non-verbal components of communication in English
matrimonial discourse It has been established, that there are significant gender differences
in the use of proxemic, kinesic and prosodic means of communication in matrimonial
discourse.

Key words: discourse, kinesics, matrimonial discourse, prosody, proxemics,
strategies, tactics, verbal and nonverbal components of communication.

В рамках антропоцентричного підходу до мовних явищ пильний інтерес
викликає вивчення системи мови в сфері комунікації, організації та форм
міжособистісної взаємодії в різних типах діалогічного дискурсу, серед яких
важливе місце займає матримоніальний дискурс. Актуальність роботи
зумовлена властивим сучасній лінгвістиці антропоцентричним характером
досліджень комунікативних процесів в різних ситуаціях важливого
соціального спілкування, серед типів якого спілкування в родині
традиційно залишається першорядним. Об’єктом  дослідження є
матримоніальний дискурс. Предметом аналізу є функціонування
невербальних компонентів комунікації, які використовують чоловік і
дружина у матримоніальному дискурсі.
Матеріалом дослідження слугував корпус з 400 діалогічних фрагментів

матримоніального дискурсу, які представляють відносини чоловіка і жінки
в процесі становлення та розвитку подружніх відносин. Приклади отримані
методом суцільної вибірки з художніх творів сучасних американських
авторів другої половини XX – початку XXI сторіччя.
Дискурс, в широкому розумінні слова, є складною єдністю мовної

форми, значення і дії, яку найкращим чином можна охарактеризувати за
допомогою поняття комунікативної події чи комунікативного акту.
Перевага такого розуміння полягає у тому, що дискурс не обмежується
рамками конкретного мовного висловлювання, тобто рамками тексту чи
самого діалогу. Аналіз розмови з особливою очевидністю підтверджує

коммуникативного поведения / Т.В. Ларина. – Языки мира и мир
языка: Международная научно-практическая конференция
21–22 января 2003. – М., 2003. – С. 46–58. 4. Матюхина Ю.В.
Системные свойства фатического метакоммуникативного дискурса
и проблемы его перевода / Ю.В. Матюхина // Вісник Харків. нац.
ун-ту ім В.Н. Каразіна. – 2003. – № 609. – С. 49–52. 5.  Стернин И.А.
Светское общение / И.А. Стернин. – Воронеж : Кварта, 1996. – 150 с.
6. Тарасова Е.В. Феномен “Small Talk” в англоязычной этнокультуре /
Е.В. Тарасова // Актуальні проблеми вивчення мови та мовлення,
міжособової та міжкультурної комунікації – Харків : Константа,
1996. – С. 179–180.  7. Brown P. Politeness: Some Universals in Language
Usage / P. Brown, S. Levinson. – Cambridge : Cambridge University
Press, 1987. – 280 p. 8. Lakoff G. Language in Context / G. Lakoff. –
Language, 1972. – Vol. 48. – № 4. – Р. 907–927.
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Анотація: У статті розглянуті особливості функціонування невербальних
компонентів комунікації в англомовному матримоніальному дискурсі. Результати
дослідження показують, що існують значні гендерні відмінності у вживанні
проксемічних, кінесичних та просодичних засобів комунікації у матримоніальному
дискурсі.

Ключові слова: вербальні та невербальні компоненти комунікації, дискурс,
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She lay there a long time and he thought that she had gone to sleep. Then
she moved away very slowly lifting herself lightly on her elbows and said,
“I have a wonderful surprise for myself for tomorrow. I’m going to the Prado
in the morning and see all the pictures as a boy.”

“I give up,” David said [7, p. 19].
Просодичні комунікативні компоненти – це комунікативно значуще

інтонаційне оформлення вербальних висловлень, здатне передавати різний
зміст синтаксично та семантично ідентичних речень завдяки інтонаційному
варіюванню [5, с. 38].
Чоловіки частіше використовують просодичні засоби при конфліктному

спілкуванні у матримоніальному дискурсі, для  вираження невдоволення
і незгоди та намагання визвати співчуття.

Nina: I want to leave.
Nick: (Sharply) Then leave [6, p. 34].
NINA: Is that so different from us?
NICK: If we could only do something for the kid. Take her with us, get her

out of here until they get tired of the gossip —
NINA: (Laughs) I don’t think we will take her with us.
NICK: (Laughs) Now, now. You know what I mean.
NINA: I know what you mean – and we’re not taking her with us.
NICK: I suppose there isn’t anything to do. (Softly, his hand to his head)

I feel sick, Nina [6, p. 71].
Жінки також частіше використовують просодичні засоби в конфліктному

спілкуванні, але, на відміну від чоловіків, вони ще намагаються вибачитись.
TYRONE: {Shakenly) Yes, Mary, it’s no time —
MARY: (Suddenly is overcome by guilty confusion – stammers) I – Forgive

me, dear. You’re right. It’s useless to be angry now. (There is again a pause of
dead silence. When she speaks again, her face has cleared and is calm,  and
the quality of uncanny detachment is in her voice and manner.) I’m going
upstairs for a moment, if you’ll excuse me. I have to fix my hair. (She adds
smilingly.) That is if I can find my glasses. I’ll be right down [8, p. 96].
Найбільшу деталізацію в силу їх значущості в комунікативному процесі

отримали кінесичні засоби, до складу яких входять міміка, жести, пластичні
рухи тіла (пантоміма). До кінесичних невербальних компонентів
комунікації відносять також погляд (візуальний контакт) [1, с. 47].
Серед чоловіків найбільш уживаним є такий кінесичний засіб як погляд,

за допомогою якого вони виражають невдоволення і незгоду, у інших
випадках, радість та задоволення, а також здивування.

ROSE: (Softly) No more to say Do people get divorces, after twenty-five

це: мовець і слухач, їх особистісні та соціальні характеристики, інші аспекти
соціальної ситуації, без сумніву відносяться до цієї події [2, с. 121].
В рамках антропоцентричного підходу до мовних явищ інтерес викликає

вивчення матримоніального дискурсу, який є складовою сімейного
дискурсу та визначається як міжособистісна комунікація між чоловіком і
жінкою, метою яких є створення, розвиток і підтримка матримоніальних
відносин [3, с. 65].
У дискурсі тісно взаємопов’язана вербальні та невербальні засоби

комунікації. До невербальних засобів спілкування належать: кінесичні,
проксемічні та просодичні компоненти комунікації.
В процесі дослідження було проведено аналіз засобів невербальної

комунікації в матримоніальному дискурсі на основі ілюстративного
матеріалу з творів англійської художньої літератури. Можемо зазначити,
що проксемічні засоби невербальної комунікації займають важливе місце
у спілкуванні між чоловіком і дружиною, адже простір є важливою
складовою комунікативного процесу кожної людини та має вирішальне
значення у взаємовідношеннях між комунікантами [4, с. 116].
Серед чоловіків більш розповсюдженим є такий засіб невербальної

комунікації як зменшення дистанції, з його допомогою вони намагаються
заспокоїти дружину, а також виразити любов та ніжність.

Rose: I will give you a divorce at the end of the year without another
word. I’ll go and do it without any fuss, any talk. But please help me now. I’m
so scared. Help me, please. One year’s a lot to ask, I know, but – (Griggs
comes to her, presses her arm.)

Griggs: Of course. Of course. Now don’t let’s speak of it again and we’ll
do what has to be done [6, p. 56].

“Of course not. But how long have you thought about that?” “Not all
the time. But quite a lot. You were so wonderful to let it happen.” The young
man put his arms around the girl and held her very tight to him and felt her
lovely breasts against his chest and kissed her on her dear mouth. He held
her close and hard and inside himself he said goodbye and then goodbye
and goodbye [7, p. 35].
Загалом жінки використовують збільшення дистанції частіше ніж

чоловіки, для щоб закінчити розмову або, навпаки, почати її.
Rose: (Moving to door) Look, Ben. I just can’t stay and talk all night. I’m

late now. There’s no use our saying the same things over and over again –
(He laughs).If you won’t come to the party what are you going to do?

Griggs: I am going down by the water, sit on the bench and study from a
Chinese grammar [6, p. 64].

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


8180

Література
1. Барташева А.И. Взаимодействие невербальных и вербальних
компонентов  ситуации коммуникативного доминирования
в англоязычном дискурсе: дис. на соискание учен. степени канд. филол.
наук: 10.02.04 / Анна Игоревна Барташева. – Харків, 2004. – 235 с.
2. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк. –
М. : Прогресс, 1989. – 321 с. 3. Зимич Е. В. Структурно-семантические
и прагматические особенности маритального диалогического
дискурса: дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Евгения Владимировна
Зимич. – Харків, 2011. – 265 с. 4. Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины
в невербальной коммуникации / Г.Е. Крейдлин. – М. : Языки
славянской культуры, 2005. – 116 с. 5. Солощук Л.В. Вербальні
і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі /
Л.В. Солощук. – Харків : Константа, 2006. – 338 с. 6. Hellman L. The
Autumn Garden / Lillian Hellman. – Los Angeles :  L.A. Theatre Works,
2009. – 494 p. 7. Hemingway E. Garden of Eden / Ernest Hemingway. –
NY : Charles Scribner’s Sons, 1986. – 126 p. 8. O’Neill E. Long Day’s
Journey into Night / Eugene O’Neill. – London : Nick Hern Books,
1991. – 110 p.

УДК 811.111’42

ПРЕФЕРЕНЦІЇ У ТИПОЛОГІЯХ ДИСКУРСУ

Тарасова  С.О. (Харків)
Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Самохіна В.О.

Анотація: У статті розглядаються  різні  підходи  до  сутності  типології
дискурсу. Подано теоретичний аналіз типології  дискурсу    Г.Г. Почепцова  та  її
характерні  особливості.

Ключові слова: вербальна комунікація, візуальна комунікація, дискурс,
перформансна комунікація, типологія  дискурсу.

Анотация: Тарасова С.А. Преференции в типологиях дискурса. В статье
рассматриваются разные  подходы  к сущности типологии дискурса. Представлен
теоретический анализ типологии  дискурса  Г.Г. Почепцова  и её характерные
особенности.

Ключевые слова: вербальная комуникация, визуальная комуникация,
дискурс, перформансная комуникация,  типология дискурса.

Summary: Tarasova S.O. Preferences in typologies of discourse. Different
approaches to the concept of the typology of discourse are considered in this article.

years, by just saying they want them and that’s all and walking off?
GRIGGS: I suppose some men do. But I haven’t walked off and I have said

all I know how to say.
ROSE: But you haven’t really explained anything to me. You tell me you

want a divorce. – And I ask why, why, why. We’ve been happy together.
GRIGGS: (Looks at her) You don’t believe that [6, p. 37].
NICK: I don’t know about such words. You found the man you deserved.

That’s all. I am no better and no worse than what you really wanted. You like
to – to demean yourself. And so you chose me. You must say I haven’t minded
much. Because I’ve always loved you and known we’d last it out. Come back
to me, Nina, without shame in wanting to. (He leans down, kisses her neck.)
Put up with me a little longer, kid.

I ’m getting older and I’ll soon wear down.
NINA: (She smiles, touched.)I’ve never heard you speak of getting old.
NICK: (Quickly) Yes. (Then) The Ile sails next week. Let’s get on. We’ll

have fun. Tell me we’re together again and you’re happy Say it, Nina, quick.
NINA: I’m happy {He takes her in his arms, kisses her. Then he stands

away, looks at her, and smiles shyly) [6, p. 114].
На відміну від чоловіків жінки частіше використовують посмішку для

того, щоб виразити свою любов до чоловіка, показати свою радість, і
навпаки показати незгоду та невдоволення, жінки також використовують
посмішку для того, щоб сховати свої почуття.

 Tyron: You’re a fine armful now, Mary, with those twenty pounds you’ve
gained.

Mary: (Smiles affectionately) I’ve gotten too fat, you mean, dear. I really
ought to reduce [8, p. 59].

 NICK: (Laughs, ruefully) If you didn’t see through me so fast, you wouldn’t
dislike yourself so much. (Comes to her) You’re a wonderful girl. It’s wonderful
of you to take all this on —

NINA: I’ve had practice —
NICK: (Hurt)That’s not true. You know this never happened before.
NINA: (Smiles) Nicky, it always confuses you that the fifth time something

happens it varies slightly from the second and fourth [6, p 31].
Отже, можна побачити, що чоловік і жінка використовують різні засоби

невербальної комунікації для вираження своїх емоції.
Перспективою подальшого дослідження є аналіз комунікативно-

функціональної взаємодії вербальних та невербальних комунікативних
компонентів у матримоніальному дискурсі.
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усі  комунікативні дискурси,  та  всебічно висвітлює категорію
“дискурса”, підкреслюючи   її  відповідність  нормам  мовної ,
комунікативної і соціальної ситуації.
У  своїй  книзі  “Теорія  комунікації” Г.Г. Почепцов  відзначає

співіснування  каналів  породження інформації  та  їх спільне
функціонування у комунікативному просторі  і  розглядає комунікативний
процес згідно  особливостей каналу  породження  комунікації [1]. На думку
вченого, людська комунікація може бути представлена та розмежована
відповідно до каналів породження інформації – візуального, вербального
та перформансного.
Вербальна комунікація реалізується у мовленні, використовуючи

знакову систему мови як найбільш універсальний засіб людського
спілкування,  який  забезпечує  змістовний аспект  взаємодії  і
взаєморозуміння в процесі спільної діяльності. Вербальна комунікація
виконує у суспільстві інтегрувальну роль: вона опосередкує всі види
соціальної діяльності, сприяє соціалізації особистостей, акумулює
суспільний досвід, зберігає культуру, служить чинником цивілізаційної,
етнічної та групової ідентифікації.
Візуальна  комунікація являє  собою  передачу інформації  за

допомогою  жестів, міміки, рухів тіла. Візуальна комунікація  також
включає візуальний облік людини, бо наш одяг може бути  дуже
інформативним по відношенню до розповіді про вашу особистість та
емоційне пристосування до життя.
Перформансна комунікація (від англ. “рerform” – творити, виконувати,

грати, показувати), на наш погляд,    поєднує  в  собі вербальний  та
невербальний  канали передачі повідомлення (прикл. “політики стають
акторами для зближення з і  своїм  електоратом”), розміщення
повідомлення перформансної комунікації у комунікативному просторі
залежить від знакових та  ритуальних   характеристик  ситуації.
За аспектами візуальної і вербальної комунікації  Г.Г. Почепцов

виділяє такі типи дискурсу як: теледискурс, газетний, театральний,
кінодискурс, літературний дискурс, дискурс у сфері паблік рілейшнз,
рекламний дискурс, політичний, релігійний [1] (Див. рис. 1). В них учений
чітко виокремлює саме візуальні та вербальні складові.

The work presents а theoretical analysis of the typology of discourse presented by
G.G. Pocheptsov.

Key words: discourse, performance communication, typology of discourse, verbal
communication, visual communication.

Актуальність  роботи  полягає  у  важливості   комплексного
дослідження   питання  типології  дискурсу  у  сучасній  парадигмі  знань,
тому що на  сьогоднішній день у  центрі  уваги   науки  та  лінгвістики
зокрема,  перебуває  дискурс  як  складний  багатоплановий  феномен,
його  теоретичні  та  прикладні  проблеми, аналіз  окремих  видів  дискурсу
та  особливості  дискурсу  з   позицій  філософії,  соціальної психології,
семіотики ,  літературознавства ,  етнографії ,  психолінгвістики,
прагмалінгвістики та  інших  наук. Об’єктом  дослідження  є  типологія
дискурсу, запропонована проф. Г.Г. Почепцовим, що, на наш  погляд,
надає  найбільш повну та детальну  інформацію щодо дослідження
дискурсу як мовленнєвого  феномену. Предметом   дослідження  у  роботі
є   класифікації  дискурсу, які формують всеохоплюючий аналіз
комунікативного  простору. Метою  дослідження  є  комплексний  опис
моделі   типології   дискурсу Г.Г. Почепцова  та  обґрунтування її
значущості. Для   досягнення   поставленої   мети  необхідним  є  вирішення
конкретних  завдань,  а саме:

1) розглянути типологію дискурсу, запропоновану Г.Г. Почепцовим;
2) виявити концептуальні ознаки типології дискурсу за Г.Г. Почепцовим.
Методи   дослідження  включали: описовий  метод (для  розкриття

специфіки особливостей  типологізацій  дискурсів), метод  спостереження
та аналізу (для систематизації  інформації  щодо  типологій  дискурсу),
порівняльний  метод (для виявлення спільних  та  відмінних особливостей
класифікацій  дискурсу).
Для  останніх десятиріч  характерним  є  інтенсивне вивчення

проблеми  типологізації  дискурсів. Дослідження  лінгвістів, соціологів,
психологів  здійснюються  з різних загальнотеоретичних  позицій і
переслідують як  суто теоретичні, так  і практичні  цілі. Наразі у сучасній
парадигмі  знань  формується  більш  чітке  уявлення  щодо типологізації
дискурсу  за  критеріями  галузей  знань. Як відмічає Г.Л. Макаров,
“сьогодні не все так гарно з  критеріями  виділення  типів  дискурсу та
епізодів мовлення, тому що  не  всі  типології  можуть продемонструвати
легкість побудови класифікації через  недолік  емпіричного  матеріалу”.
Розглянемо  особливості типології  дискурсу  Г.Г. Почепцова, яка

базується на дослідженні комунікативного простору, де реалізуються
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Театральний  та  кінодискурси. Кінодискурс  визначається  як
аудіовізуальний дискурс  модерну, що  об’єктивує  сприйняття  реальності
та є джерелом  соціолінгвістичного  пізнання  у  сьогоднішньому
глобалізованому  світі. Поняття “театрального дискурсу” близьке до
“кінодискурсу”, бо вони обидва породжують декілька  знакових  систем  як
декорації,  освітлення,  одяг і мають символічний характер, що і  підтверджує
вислів:  “Один горщик – символ села, багато – це вже село” [1] .
Літературний  дискурс  характеризується 1) принципами порушення

законів  автоматизму руху звичайного спілкування за  використання ритму
та рими; 2) деавтоматизованістю  та  індивідуалізованістю [1].

PR-дискурс. PR-дискурс сформувався в окремий різновид мaсової
комунікації нещодавно і  є  “гібридним  видом  дискурсу через певне
відображення ситуації, умов комунікативного акту, втілення засобів
досягнення комунікативних цілей, реалізацію намірів адресанта; поєднання
медіа дискурсу,  рекламного дискурсу та маркетингового дискурсу” [1].
Рекламний дискурс.   Г.Г. Почепцов пояснює рекламний дискурс як

“когнітивний процес, пов’язаний зі створенням тексту, а рекламний текст
– мовний відрізок як продукт  діяльності мовлення та мислення, за
допомогою якого комунікатор  і  реципієнт  вступають  у  певні  соціальні
стосунки”, звертаючи увагу на цілий комплекс відношень, які виявляються
в процесі виникнення, формування, розвитку й функціонування
рекламного тексту [1].
Політичний дискурс. Г.Г. Почепцов вирізняє два  підходи  для   розгляду

цього поняття: критичний  аналіз-дискурс (політичний  дискурс як
екстралінгвальний  феномен, в основі  котрого  лежать соціальні, культурні
і політичні  чинники, які у свою чергу переважають  над  мовними)
і  лінгвістичний  підхід (базується на семантико-синтаксичній  структурі)[1].
Фідеїстичний (релігійний) дискурс  ґрунтується на:

1) неконвенціональному  розумінні  мовного знака; 2) високій формально-
смисловій організації; 3) особливій вимові; 4) клішованісті та зв’язку
з паралінгвальною  і  поведінковою  комунікацією[1].
Таким  чином, дискурс – категорія організації мовного коду (засобів

мовної системи) у спілкуванні, яка залежить від  мовних особистостей у
конкретних психологічних і соціальних обставинах, а усі вищезазначені
типи дискурсу є підтвердженням поєднання візуальної та вербальної
комунікації у перформансну.
Перспективу  дослідження   вбачаємо  в подальшому  проведенні  аналізу

типології  дискурсу за  Г.Г.  Почепцовим  і  визначення бачення
Г.Г. Почепцова  щодо дискурсів, що не  ввійшли  до  типології.

Рис.1. Типологія дискурсу за Г.Г. Почепцовим

Теледискурс. Г.Г. Почепцов виділяє такі  характеристики телевізійного
дискурсу: 1) поєднання  слова  і зображення  водночас (прояв
перформансної комунікації); 2) створення знакового образу живого
мовлення; 3) співвідношення в часі та  просторі: мовець і слухач
перебувають у різних точках простору і часу, не можуть коригувати
мовлене і почуте; 4) статуси учасників акту комунікації: статус мовця –
офіційний, слухача – неофіційний; 5) темп подання інформації не залежить
від слухача; 6) наявність інтертекстуальності: власне інтертекстуальності,
гіпертекстуальності   або  архітекстуальніості [1].
Газетний дискурс. Г.Г. Почепцов  розглядає  газетний  дискурс,

спираючись  на   визначення  Т. ван Дейка: “Газетний  дискурс – письмовий
суспільний документ, сфокусований на реальному світі, його  фактуальності,
референції, актуальності, відповідальності та  надійності” , проте  виділяє
такі   його  особливості:  1) розрив  у  просторі  й  часі  для  автора  й  читача
нівелюється; 2) писемна  форма; 3) словниковий запас: 20 тисяч
номінативних одиниць; 4) результат колективної праці, вплив на
індивідуальний  стиль автора [1].

Типологія  дискурсу
за Г.Г. Почепцовим

Перформансна
комунікація

Візуальна
комунікація

Вербальна
комунікація

-теледискурс
-газетний дискурс

- театральний/кінодискурс
- літературний дискурс

- дискурс у сфері паблік рілейшнз
- рекламний дискурс

-  політичний дискурс
- релігійний  дискурс
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связи предметов в окружающем мире. Эти идеи получили развитие
в современном языкознании при разработке вопроса семантической
организации словарного состава  языка,  в  частности,  в теории
семантических полей и лексико-семантических групп (ЛСГ). Взгляд на
лексику как на систему оформился в т.н. теорию семантического поля,
или лексико-семантических групп (ЛСГ).
Актуальность работы заключается в малой изученности данной темы

в доступных нам источниках.
Объектом исследования является лексико-семантическая группа

существительных и прилагательных, обозначающих интеллект в латинском
и старофранцузском языках.
Предметом исследования стали семантические изменения латинской

лексики в старофранцузском языке.
Целью данной работы является попытка классификации выше-

указанной группы существительных и прилагательных по различным
признакам с последующим анализом с целью выявления закономерностей
эволюции слов от латинского к старофранцузскому языку.
ЛСГ – это совокупность слов, объединенных хотя бы одним общим

идентифицирующим семантическим признаком. Для слов, входящих
в исследуемую ЛСГ, таким признаком является “интеллект”.
Существует несколько способов вычленения ЛСГ. К ним относятся

структурный,  психофизиологический,  статистический,  психо-
лингвистический и семантический.  При выделении данной ЛСГ
используется семантический способ,  то есть анализ словарных
дефиниций различного рода словарей. Источниками исследования
послужили Латинско-русский словарь И.Х. Дворецкого, Словарь
старофранцузского языка В. Ф. Шишмарева, Словарь старофранцузского
языка Ф. Годефруа).
При классификации полученной выборки использовался метод

компонентного анализа. Сущность и назначение этого метода сводится к
тому, что в совокупности исследуемых языковых единиц выделяются те
признаки, с помощью которых одни единицы различаются между собой,
другие, напротив, объединяются в группы или совокупности. Признаки, с
помощью которых значимые единицы отличаются одна от другой,
называются дифференциальными, а признаки, способствующие
объединению единиц, – интегральными. Компонентный анализ был
разработан и используется в основном как метод раскрытия семантики
слов, но применялся и в других областях лингвистики.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,

ОБОЗНАЧАЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ В ДИАХРОНИИ

Точилина А.А. (Донецк)
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Микина Е.Г.

Аннотация: Данная работа посвящена изучению путей эволюции латинской
лексики в старофранцузском языке.

Ключевые слова: диахрония, латинский язык, лексико-семантическая
группа, старофранцузский язык.

Анотація: Точиліна  А.А. Лексико-семантичні групи  іменників
і прикметників, які позначають інтелект у французькій мові в діахронії.
Дана робота присвячена вивченню шляхів еволюції латинської лексики
в старофранцузькій мові.

Ключові слова: діахронія, латинська мова, лексико-семантична група,
старофранцузька мова.

Summary: A. Tochilina. Lexico-semantic Groups of Nouns and Adjectives
Denoting Intellect in French in Diachrony. The paper under consideration deals
with the study of evolution of Latin lexicon in Old French.

Key words: diachrony, Latin, lexico-semantic group, Old French.

Еще в прошлом веке отечественные и зарубежные семасиологи
(М.М. Покровский, В.Г. Гак, В.А. Звегинцев, А.-Ж. Греймас) в своих
работах обратили внимание на то, что слова и их значения существуют не
отдельно друг от друга, но соединяются независимо от нашего сознания
в различные группы. Основанием для объединения слов в лексико-
семантические группы служат словесные ассоциации, отражающие
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ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ
КІНЕСИЧНОГО КОМПОНЕНТУ В ДИСКУРСІ

Ушко В.С. (Харків)
Науковий керівник: канд. фiлол. наук, доц. Барташева Г.І.

Анотація: Стаття присвячена вивченню гендерних відмінностей, які
проявляються при невербальній комунікації. У роботі розглядаються найбільш
суттєві відмінності чоловічого та жіночого дискурсів і їхні прояви відповідно до
комунікативних цілей співрозмовників.

Ключові слова: гендер, дискурс, кінесичний компонент, комунікативні цілі,
невербальна комунікація.

Аннотация: Ушко В.С. Гендерная специфика функционирования
кинесического компонента в дискурсе. Статья посвящена изучению гендерных
различий, которые проявляются при невербальной коммуникации. В работе
рассматриваются наиболее существенные различия мужского и женского
дискурсов и их проявления в соответствии с коммуникативными целями
собеседников.

Ключевые слова:  гендер ,  дискурс,  кинесический компонент,
коммуникативные цели, невербальная коммуникация.

Summary: Ushko V.S. Gender Specificity of Kinesic Component’s
Functioning in Discourse. The article studies gender differences that occur during
non-verbal communication. The paper deals with the most significant differences of
male and female discourses and their demonstration in accordance with the
communicative aims of interlocutors.

Key words: communicative aims, discourse, gender, kinesic component, non-
verbal communication.

У рамках антропоцентричної парадигми сучасні лінгвістичні
дослідження фокусуються на поведінці мовця та його самовираженні під
час комунікації. Об’єктами цих досліджень виступають різні аспекти
дискурсивної поведінки комуніканта.
Актуальність цієї роботи визначається, перш за все, цілісним підходом

до процесу комунікації як до поєднання вербальних і невербальних
компонентів. Спрямованість нашого дослідження саме на гендерну
специфіку зумовлена феноменом гендерних стосунків.
Як відомо, кожній статі в різних мовних культурах надається різний

набір ціннісних ознак, які є обов’язковими. Вони регламентують поведінку
та мають вплив на вербальну та невербальну комунікацію. Оскільки при

Все слова исследуемых групп условно можно разделить на две
основные диаметрально противоположные подгруппы со следующими
гиперсемами: 1) “+”- ум, 2) “–” – глупость.
В латинском языке количество слов в первой подгруппе – 71, во второй –

72. В старофранцузском языке в первую подгруппу вошло 59 слов,
во вторую – 27.
Проследив развитие ЛСГ “интеллект”, следует обратить внимание на

общую тенденцию к сокращению данной группы в старофранцузском
языке.  Такое сокращение можно объяснить стремлением  языка
к аналитизму. В старофранцузском языке не были обнаружены такие
прилагательные и существительные латинского языка, как: aculeatus,
a, um – тонкий, остроумный, euethes (греч.) – простоватый, недалекий,
laevus, a um – неловкий, неумелый, неумный, глупый, aculeus, i m –
тонкость, остроумие, acumen, inis n – тонкость, остроумие.
Свое значение сохранили: idioticus, a, um (лат.) – неученый,

необразованный, idiot, ydiot (idiota невежда, неуч, греч. idiotes)
(старофранц.) 1) idiot малоумный, глупец 2) profane профан, дилетант;
intellegens, entis (лат.) – благоразумный, рассудительный, intelligence
(intelligentia-) (старофранц.) 1) intelligence понимание, рассудок; sagax,
acis (лат.) – остроумный, sage, saige, saive, savie *sage (старофранц.)
разумный, рассудительный.
Полученные результаты станут предметом дальнейших семантических

исследований, а именно путей эволюции латинской лексики в старо-
французском языке.
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Л. Зиминой. – М. : Академический Проект, 2004. – 368 с. 3. Звегин-
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нин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова / И.А. Стер-
нин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – С. 156. 5. Шме-
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невербальних проявах, до яких належать міміка (рухи м’язів обличчя),
пантоміміка (рухи всього тіла), експресія (виразність, виявлення почуттів,
переживань), які можуть бути вирішальними в інтерпретації висловлювань
[8, с. 41].
Невербальна комунікативна поведінка має гендерну специфіку, що

проявляється в різних перевагах чоловіків- і жінок-комунікантів при
виборі компонентів невербальної комунікації. Жінки справедливо
вважаються більш експресивними та чутливими комунікантами ніж
чоловіки.  Цей факт обумовлений відмінностями в  цілях ,  які
співрозмовники ставлять перед собою при спілкуванні. Для жінок
головною з  них є кооперація, тому вони використовують багато
допоміжних засобів (усмішку, дотики, тощо), у той час як чоловіки
віддають перевагу інформаційній наповненості, що призводить до певної
емоційної скутості [3, с. 142]. У цьому контексті не слід забувати про те,
що жінки також краще сприймають невербальні посилання оточуючих,
оскільки самі частіше їх використовують. Це пояснюється насамперед
тим , що вони самі частіше кодують інформацію за допомогою
невербальних проявів, а значить, і краще її розкодовують. Немаловажним
при цьому є й той факт, що в жінок від природи краще розвинена інтуїція;
а оскільки невербальні прояви ми тлумачимо саме на основі особистого
сприйняття, то “шосте відчуття” в даному випадку надає жінкам перевагу
перед чоловіками.  Тобто ми припускаємо, що поняття “людина
з розвиненою інтуїцією” та “людина зі здатністю сприймати невербальні
сигнали” є тотожними.
Загалом, при рівності таких умов, як соціальний та професійний статус,

вік, комунікативна роль, чоловіки та жінки обирають різні стратегії
комунікативної поведінки, що дає нам підстави говорити про гендерні
особливості чоловічої та жіночої комунікації.

Жінки посміхаються частіше чоловіків, незалежно від типу емоцій, які
вони відчувають на даний момент:

She smiled to cover her shyness, and I fancied she had a fear that I would
make the sort of gibe that such a confession could hardly have failed to elicit
from Rose Waterford. She hesitated a little. Her eyes grew tender [10].
Таким чином, жіноча посмішка може бути пов’язана як з відчуттям

радості або хвилювання, так і з почуттями соціального дискомфорту,
приниження, роздратованості. Чоловіча ж – пов’язана виключно з
бажанням чоловіка здаватися дружелюбним або товариським:

He looked at her with amazement in his eyes. Then, after shaking his
head slightly, he slowly began to smile. “You too,” he stammered. He brought

невербальному спілкуванні процес передачі та прийому інформації
здійснюється на підсвідомому рівні, індивід не може контролювати свою
поведінку. Як наслідок, вивчаючи саме цей аспект, можна виявити
найбільш типові відмінності чоловічого та жіночого дискурсів.
Об’єктом дослідження виступає кінесичний компонент у дискурсі.

Предметом роботи є гендерні відмінності, які проявляються в невербальній
комунікації.
Метою цього дослідження є розгляд і пошук гендерних відмінностей,

які проявляються в невербальній комунікації.
Говорячи про кінесичний компонент як складову частину дискурсу,

необхідно визначати, що ми розуміємо під поняттям дискурсу. Дискурс
розглядається нами в широкому розумінні як складне комунікативне явище,
як усна мовна дія, яка включає як соціальний контекст, що дає уявлення
про учасників комунікації та їхні характеристики, так і процеси створення
та сприйняття повідомлення [2, с. 30]. Виходячи з цього, слід також
зауважити, що існує цілий ряд факторів, які впливають на хід комунікації.
Гендер відноситься до комунікативно-релевантних факторів. Гендерна
приналежність має самий безпосередній вплив на якісні та кількісні
характеристики процесу комунікації, що зумовлює існування певних
гендерних відмінностей [1, с. 78]. Головний зміст поняття гендер полягає в
ідеї соціального моделювання або конструювання статі через соціальну
практику. У суспільстві виникає система норм поведінки, яка приписує
виконання визначених статевих ролей, і відповідно виникає ряд уявлень
про те, що є “чоловіче” та “жіноче” в даному суспільстві. Таким чином,
гендер є багатокомпонентною структурою, “комплексним механізмом”,
а гендерні стосунки вбудовані в широкий клас суспільних, міжгрупових,
міжособистісних стосунків; вони також включені й до самовідношення
особистості [4, с. 140].
Найчастіше невербальна комунікація відбувається одночасно з

вербальною і несе в собі змістове навантаження, яке підсилює або, навпаки,
змінює зміст слів. Усвідомити це нам дозволяє комплексний розгляд трьох
головних компонентів невербального спілкування: кінесичного,
проксемічного та просодичного. Найбільш комплексним компонентом із
вище згаданих є кінесичний. Проксемічний компонент включає в себе
організацію та використання людиною простору. До просодичної
структури належать явища висоти, тону, тривалості, сили звуку, наголосу,
тембру голосу. Кінесика є наукою про мову тіла та його частин; поряд із
паралінгвістикою є центральною областю невербальної семіотики. Іншими
словами, кінесика вивчає відображення поведінки людини в його
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індивідуальної територіальної поведінки як замах на їхню особистісну
недоторканність і бажання перебрати на себе головування за тих чи інших
умов і обставин. Чоловіки ж, навпаки, сприймають подібні прояви саме
як спробу “відсторонити їх від обов’язків” і посісти їхнє місце, зосередивши
в своїх руках усю владу.
Таким чином, і гендерно-рольові очікування, і характеристики

комунікативних ситуацій мають вплив на дискурсивну поведінку чоловіків
і жінок. Більша невербальна експресивність жінок пояснюється різницею
між комунікативними цілями жінок і чоловіків. Жінки в більшому ступені
супроводжують свої вимоги різними формами ввічливості, тобто вони
весь час прагнуть до балансу сил і рівноваги, у той час, як чоловіки
намагаються проявити своє панування та владу. Це зайвий раз доводить,
що стереотипи мовні та соціальні тісно пов’язані. Як відомо, жінка в
сучасному суспільстві все ще займає другорядне положення, що отримує
дзеркальне відображення в її комунікативних стратегіях. Усі ці особливості
й породжують найбільш суттєві відмінності, які впливають на хід
вербальної та невербальної комунікації. Аналіз гендерної специфіки
функціонування кінесичного компоненту є перспективним напрямком
досліджень. Він дозволяє моделювати поведінку індивідів для досягнення
цілей, яких вони прагнуть в тій чи іншій ситуації; зрозуміти чоловічу та
жіночу моделі поведінки; визначити різницю між чоловічою та жіночою
мовами; розробити такі моделі, що забезпечили б нам можливість
розуміння формування соціальних відмінностей між чоловіками та
жінками в процесі безсловесної комунікації.
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his hand to his chin, and she noticed he hadn’t shaved. “It’s really you, isn’t
it? I can’t believe it…” [12].
Відмінності у використанні жестів жінками та чоловіками полягають

не в їхній загальній частотності, а в видах використовуваних жестів [6,
с. 178]. Указуючі та модальні жести, котрі можна розглядати як більш владні,
притаманні переважно чоловікам. Жіночими ж знаками вважаються ті,
котрі символізують невпевненість або коливання (наприклад, знизування
плечима), а також комунікативні жести:

“I told Judge Lawrence your whole story. He’s agreed to accept a guilty
plea from you.” Tracy stared at him in shock. “A guilty plea? But I’m not—
”He raised a hand. “Hear me out. By pleading guilty, you save the state the
expense of a trial.” [11].

“However in the world could I manage without a tent?” – “It’s springtime,
and you won’t get any more cold weather,” the man replied. She shook her
head decidedly, and Charles and Hal put the last odds and ends on top the
mountainous load [9].
Ми прийшли до висновку, що така закономірність пояснюється

бажанням чоловіків завжди контролювати ситуацію, а також демонструвати
оточуючим, що вони є господарями становища. При цьому не слід
забувати про прагнення чоловіків до конкретизування, що зазвичай і
втримує їх від імпульсу “розпилятися” на деталі, який є притаманним
більшості жінок. Жінки також схильні проявляти свою природну
розсудливість і відкритість до діалогу, що дозволяє їм враховувати погляди
інших, досягаючи більшого взаєморозуміння між комунікантами.
І хоча жіночі діади є більш активними невербальними комунікантами,

контроль над ситуацією зазвичай утримують чоловіки [7, с. 614]. Щоб
продемонструвати це, чоловіки приймають більш владну, домінуючу,
менш дружелюбну та менш довірчу позу, ніж жінки, та останні також
більш терпимі до втручань в їхній особистий простір, більш охоче
поступаються, сидять та стоять ближче одна до одної під час розмови, ніж
чоловіки. Тобто жінки більше за чоловіків налаштовані на дружній лад і
схильні до консенсусу, у той час як чоловіки неохоче відступають від свого
та поступаються власними інтересами:

“I am so glad to see you!” said she, seating herself between Elinor and
Marianne, “for it is so bad a day I was afraid you might not come, which
would be a shocking thing, as we go away again tomorrow.” [5].

The Boss stood up. “All right,” he said, grinning. “I just reckon I get
you.” Then he looked at his wife questioningly [13].
Отже, жінки не розглядають тактильний контакт і недотримання норм
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рахунок нових слів і нових значень, які утворюються різними шляхами.
Творення неологізмів є свідоцтвом життя мови, його намагання виразити
багатство людських знань, прогрес цивілізації.
Актуальність цього дослідження зумовлена недостатньо чітким

визначенням статусу  неології та неологізмів, потребою теоретичного
осмислення  неологізаційних процесів, більш точною систематизацією
і класифікацією неологізмів.
Мета дослідження полягає у розгляді можливих закономірностей

вживання та функціонування лексичних новотворів.
Об’єктом дослідження є англійські лексичні новоутворення.
Предметом цього дослідження є аналіз способів перекладу англійських

неологізмів українською мовою.
Розвиток і вдосконалення мови як засобу спілкування відбувається

насамперед у сфері одиниць лексико-семантичного рівня – слів, які
становлять відкриту, динамічну систему. Відповідно, мовні та позамовні
чинники, їх вплив на функціонування словникового складу мови постійно
супроводжується появою нових лексичних одиниць.
Мова  у своїй еволюції проявляє залежність від середовища, в якому

вона існує, з одного боку, та від свого внутрішнього механізму та устрою,
з іншого. Тому не завжди можна пояснити зміни, що відбуваються у мові,
лише одним із цих двох чинників, адже вони часто тісно переплітаються та
є взаємопов’язаними. Безпосередня основна причина появи неологізмів
простежується у взаємодії і взаємозумовленість мовних та позамовних
чинників, що створює імпульс, під впливом якого відбувається  так званий
“неологічний бум” [1, с. 220]. Про значне поповнення англійського
вокабуляру свідчить хоча б той факт, що такі словники як Longman
Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learners Dictionary,
Webster’s Collegiate Dictionary наводять тисячі неологізмів. Величезний
потік нових слів та необхідність їх фіксування і пояснення зумовили
створення особливої галузі лексикології – неології, науки про неологізми.
Насамперед,  важливим  для дослідників  процесів  збагачення

словникового складу є саме поняття “неологізм”. Визначення неологізмів
як слів або зворотів, що створені для позначення нового (раніше
невідомого) предмета або для вираження нового поняття, не можна
вважати вичерпним, оскільки таке призначення включає далеко не всі
різновиди інновацій.  Інновації – це “новотвори, запозичення, а також
включення і входження в мову, зумовлені перерозподілом значень у видах
і жанрах мовлення; це і відродження слів та висловів з минулих епох”
[6, с.108]. Використання інших критеріїв (денотативного, стилістичного,

Frankfurt am Main : Fischer, 1984. – Р. 39–49. 9. London J. The Call of
the Wild / J. London. – Aerie, 1990. – 128 p. 10. Maugham S. Moon and
Sixpence / S. Maugham. – London : Create Space, 2010. – 188 p.
11. Sheldon S. If Tomorrow Comes / S. Sheldon. – NY : Grand Central
Publishing, 1988. – 416 p. 12. Sparks N. The Notebook / N. Sparks. –
Warner Books, 2004. – 239 p. 13. Warren R.P. All the King’s Men /
R.P. Warren. – Mariner Books, 1996. – 672 p.
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Політичні, економічні, соціальні зміни, науково-технічна революція
20-21 століть постійно  спричиняють появі нових понять, а й разом з ними
і нових слів або переосмислення застарілих понять. Словниковий склад
постійно реагує на те,що здійснюється у світі реалій, в ній відображаються
наші уявлення про різні явища позамовної дійсності. Характерною
особливістю словникового складу є його здатність поширюватися за

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


9796

отримують широкого розповсюдження,  залишаються власністю
індивідуального стилю, зберігається їх новина і незвичність. Оказіональні
одиниці інколи навіть протиставляються неологізмам, при цьому
стверджується, що вони створюються лише для конкретного випадку. Проте
поняття “оказіональність” є досить  умовним, адже фактично всі нові
одиниці є дещо оказіональними, оскільки вони виникають саме в
конкретному акті мовлення [4, с. 6].

 З погляду на спосіб творення відповідно рівням системи мови існує
класифікація, що містить такі чотири групи неологізмів: фонологічні;
запозичення; семантичні; синтаксичні,  творення яких супроводжується
шляхом комбінації існуючих у мові знаків [7, с. 51]. Поряд з семантичною
групою неологізмів існує також назва лексичних, і їх відмінність полягає у
тому, що новизна лексичних виявляється у формі, а й семантичних у
переосмисленні вже існуючих значень у структурі слів і в результаті
розвитку семантичної структури слів виникає нове спеціальне значення
[3, с. 183].
При відтворенні неологізмів перекладачі звичайно користуються

загальними правилами і перекладають за допомогою:
- еквівалентного неологізму, що є в мові перекладу;
- калькування;
-  описового перекладу [2, с. 121].
Звісно, якщо у цільовій мові існує прямий відповідник, то ніяких

додаткових трансформацій при перекладі застосовувати не доведеться.
Але науково-технічний прогрес неоднаково швидко відбувається у різних
країнах. До того ж неологізми, як правило, виникають на базі існуючої
мовної традиції, використовуючи наявні вже в мові словотворчі засоби.
Тому найчастіше при перекладі неологізмів виникають деякі труднощі і,
відповідно, перекладачеві доводиться застосовувати певні трансформації.
Калькування – це спосіб перекладу, який досить часто застосовується

під час перекладу для називання поняття, яке нещодавно з’явилось у мові.
Таким способом перекладається переважно еквівалентна лексика. В цей
же час, неперекладність калькування виявляється у збереженні незмінної
внутрішньої форми. Калькування припускає існування двосторонніх
міжмовних відповідностей між елементарними лексичними одиницями,
які й використовуються у якості “будівельного матеріалу” для відтворення
внутрішньої форми запозиченого або перекладного слова. Калькування є
виправданим при перекладі термінологічних словосполучень тоді, коли
складові елементи цих словосполучень вже посіли певне місце у
термінологічній системі мови перекладу і є доступними для розуміння

лексикографічного) також не охоплює всіх неологізмів. Чітких критеріїв
визначення неологізму як мовного явища немає, а спроби відмежувати
його за певними правилами поки що позитивних наслідків не дають
[5, с.175].
Поняття “неологізм” набуває ширшого змісту, якщо також взяти до

уваги той факт, що крім інновацій літературної мови існує велика кількість
одиниць, які існували у мові й раніше, але були обмежені у своєму
функціонуванні певними підмовами або підсистемами, сферами
вживання, соціальними групами тощо. До таких одиниць належать терміни,
професіоналізми, сленгізми, жаргонізми.
Більшість сучасних лінгвістів, реєструючи появу нових слів в мовленні,

зазвичай виділяють типи за різними ознаками.
За способом утворення виокремлюються загальномовні неологізми

за словотвірною деривацією, за семантичною деривацією і запозичення:
- загальномовні неологізми прості, похідні та складні. Словотвірна

деривація – утворення нових слів із існуючих у мові морфем по
продуктивним моделям, тобто по зразку вже існуючих у мові слів. Прості
неологізми – закріплені у мові нові слова або значення, які називають нові
предмети та явища. У наш час ми можемо спостерігати неабиякий науково-
технічний прогрес і, відповідно, з’являється величезна кількість слів на
позначення нових речей та процесів (abandonware – застарілі прилади та
програми, аdware – спеціальна програма для реклами через Інтернет,
mashup – веб-програма, що об’єднує дані з кількох джерел в один
інтегрований інструмент, web crawler – комп’ютерна програма, яка
дозволяє легко знаходити в Інтернеті текстові документи на відповідну
тематику);

- семантична деривація – розвиток у слові нового значення на основі
схожості нового явища з вже відомим (smart dust – мініатюрні електронні
пристрої у вигляді пилинок, які містять у собі сенсорні датчики, print
clone – електронна версія-копія надрукованої газети чи журналу);
перерозподіл значень у жанрах і видах мовлення (в нових умовах
функціонування слова набувають нових семантичних навантажень

- запозичення: похідні, складні (machinima (яп.) – мультиплікаційний
фільм, створений на комп’ютері, numero uno (ісп.) – найкращий,
найновіший).

 Крім загальномовних неологізмів зустрічаються індивідуально-
авторські неологізми, які також називають стилістичними, індивідуально-
авторськими,  оказіоналізмами,  що становлять окрему групу і
утворюються для певних цілей. Вони рідко виходять за межі контексту, не
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представників різних лінгвокультур, і аналізуються невмотивовані лакунарні
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Summary: Khanzhyn D.V. Non-motivated conceptual gaps in the English
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respectively.
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Активізація міжнаціональної комунікації в останні десятиліття та явища
глобалізації роблять нагальним питання покращення взаєморозуміння між
народами. Однією з суттєвих перешкод в його вирішенні є існування
понять, які є специфічними для певної нації.
Актуальність цього дослідження полягає у зверненні до теорії

міжкультурної комунікації в її когнітивному аспекті, що визначає
антропоцентричну спрямованість цього дослідження. Питання наявності
специфічних  понять в англомовній та українській культурах є важливим
для вирішення проблеми порозуміння представників цих культур, але ще
не ставало предметом окремої наукової розвідки.
Об’єктом роботи є лексична реалізація невмотивованих лакунарних

концептів ПРИВАТНІСТЬ та МАЙДАН в англомовній та українській
лінгвокультурах відповідно.

спеціалістів.
Описовий переклад, або експлікація, у свою чергу, полягає в передачі

значення англійського слова за допомогою досить розповсюдженого
пояснення. Така трансформація може бути використана, коли перекладач
не може знайти відповідник у мові перекладу і змушений певним чином
передати зміст сказаного.
Описовий переклад – це також пояснювальний засіб, оскільки

в еквіваленті ніби пояснюються суттєві елементи значення перекладного
слова. Даний прийом може здійснюватися підставним засобом. Підставний
переклад – прийом передачі неологізму, при якому у якості його еквівалента
використовується вже існуюче у мові перекладу слово, яке не є в ній
неологізмом, але має достатню спільність значень з вихідним словом.
В ідеальному випадку тут може бути досягнуто збіг денотативних значень.
У процесі перекладу найважливішим є його прагматичний аспект,

тобто необхідно враховувати екологічні, соціокультурні, національні
особливості неологізмів. У процесі перекладу неможливо уникнути
трансформації, але не слід забувати, що перекручення вихідної інформації
або повне уникнення перекладу вважаються небажаними явищами.
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які мають дуже широке й іноді розпливчасте поняттєве, культурне та
інформаційне підґрунтя. Концепти “інкапсулюють” ці ідеї, надаючи
своєрідні “точки доступу” до певних доменів в матриці, яка присутня в
концептосфері мовців. Краще за все дію інкапсуляції можна простежити
на культурно специфічних або лакунарних концептах, які складно передати
в іншій мові [9]. В такому випадку, в свідомості представників однієї мови
існує концепт, що зосереджує в собі ідеї, які належать до різних
концептуальних доменів і які, в свою чергу, утворюють єдину матрицю.
Цей концепт втілюється у мові у вигляді відповідної лексеми. При цьому у
представників іншої мовної спільноти ці концепти можуть бути або
відсутніми або не бути вербалізованими у вигляді лексем.
В роботі проаналізовані невмотивовані культурні концепти МАЙДАН

та ПРИВАТНІСТЬ, реалізовані в українській та англійській мовах відповідно.
В своєму первісному і головному значенні слово майдан не є

лакунарним в англійській мові у порівнянні з українською, оскільки воно
має чіткі та повноцінні відповідники square та marketplace, які мають
розгалужену систему значень [10]. Втім, після подій помаранчевої
революції 2004 р. концепт МАЙДАН в свідомості українців набув нових
специфічних значень та відтінків, які є лакунарними для представників
інших народів. “Інкапсульовані” в цьому концепті ідеї надають доступ до
концептуальної матриці, до складу якої належать чотири домени. Домен
ПЛОЩА втілюється у прямому значенні лексеми майдан  – велике
незабудоване місце: сьогодні о 14.00 на майдані Свободи відбудеться
соціальний флеш-моб “Простягни руку допомоги” [4].
Концепт МАЙДАН профілюється також у межах домену СИСТЕМА

ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ: заклик відстоювати цінності Майдану
[там само]; можливість кожної людини вільно заявляти про свою позицію
та впливати на позицію влади є однією з основоположних цінностей,
які люди відстоювали на Майдані [там само].
Через те, що події Помаранчевої революції значною мірою розгорталися

на майдані Незалежності в Києві, концепт МАЙДАН в свідомості сучасних
українських мовців тісно пов’язаний з поняттям ліберальної революції і з
доменом РЕВОЛЮЦІЯ: майдан перевернув життя і душі багатьох з нас,
примусив переосмислити власну роль в долі країни [там само].
Іншим концептуальним доменом, в межах якого профілюється концепт

МАЙДАН в українській мові, є домен АКЦІЯ ПРОТЕСТУ. Хоча цей домен
в деякій мірі корелює з доменом РЕВОЛЮЦІЯ, лінгвістичний матеріал
свідчить про різний зміст концепту в залежності від профілюючого домену:
В Україні стартував “автомайдан”: колони протестувальників виїхали

В якості предмета дослідження розглядаються характеристики та місце
цих лакунарних концептів у концептосферах представників української та
англомовної культур.
Метою роботи є визначення форм лексичної реалізації зазначених

лакунарних концептів в англійській та українській мовах.
В фокусі уваги мовознавців протягом останніх десятиліть знаходиться

вивчення співвідношення дійсності, мови та мислення в рамках
антропоцентричної парадигми. Одним з досягнень сучасної лінгвістики
вважається виділення низки ментальних утворень, серед яких найширше
застосування має концепт [1; 2; 5; 6]. Релевантним для цього дослідження
обрано лінгвокультурний підхід до визначення концепту, в рамках якого
він розуміється як базова одиниця культури і свідомості, що формується
в результаті взаємодії низки факторів [7]. Сукупність всіх потенцій концептів
носіїв певної мови називається концептосферою [5]. При зіставленні
концептосфер різних народів неминуче виявляються відсутності певних
елементів, які прийнято називати лакунами. Лакуни в цьому дослідженні
визначаються як розбіжності, що виникають при зіставленні понятійних,
мовних та емотивних категорій двох локальних культур [3].
Одним з критеріїв класифікації лакун є їх позамовна зумовленість.

За цією характеристикою виділяються вмотивовані та невмотивовані
лакуни. Вмотивовані лакуни – це лакуни, які пояснюються відсутністю
відповідного предмету чи явища в національній культурі (борщ, чумак,
кобзар – для англійської мови, chowder, Maundy, sheriff – для української).
Невмотивовані лакуни не можуть бути пояснені відсутністю явища або
предмету в культурі народу (доба, окріп, кмітливий для англійської
і afterthought, by-line, privacy для української мови) [6]. Особливістю
невмотивованих лакун є те, що вони не можуть бути пояснені відсутністю
явища або предмету – відповідні предмети чи явища в культурі наявні,
а слів, що їх позначають, немає. Мислення одного народу може узагальнити
і закріпити в мовному знаку певне явище, в той час як таке ж саме явище
іншим народом нібито не помічається.
Оскільки невмотивовані лакунарні концепти мають широку поняттєву

основу і високий ступінь абстрактності, то для їх опису найбільш доцільною
виявляється матрична модель. Вона передбачає побудову матриці доменів
– комплексу зв’язних областей концептуалізації , відносно яких
характеризується певна семантична одиниця [2].
Одною з властивостей концептів є функція “інкапсуляції”, яка полягає

в тому, що лексичні концепти, що визначаються як елементарні одиниці
мовних знань в людській свідомості, часто слугують на позначення ідей,
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порушене: to violate smb.’s privacy, to disturb smb.’s privacy, to threaten
privacy, etc.; в) потребує захисту: to protect one’s privacy, to preserve one’s
privacy, to safeguard one’s privacy, etc.
З використанням  методу суцільної  вибірки виявлені  групи

фразеологізмів, які втілюють низку доменів, в межах яких профілюється
концепт ПРИВАТНІСТЬ.
До таких, що реалізують в мові домен СВОБОДА, можна віднести

фразеологізми, які описують ситуацію, коли людина має або отримує
високий рівень особистої свободи: be as free as a bird, a free spirit, a blank
check, at liberty, be one’s own man, give smb. a free hand, etc. Велика кількість
сталих виразів описує важливість збереження таємниць, що робить їх
засобами вербалізації домену СЕКРЕТНІСТЬ, в межах якого профілюється
концепт ПРИВАТНІСТЬ: carry a secret to the grave, one’s secret is safe with
smb., hold one’s peace / tongue, close as an oyster, etc. Домени ВЛАСНІСТЬ
та ОСОБИСТІСТЬ знаходять свою вербалізацію в таких сталих виразах, які
описують ситуації, коли, по-перше, людина може захистити свою власність
або свою особистість від зазіхань, і, по-друге, коли людина сама не
втручається в особисті справи інших: be a master in one’s own house, go
about/mind one’s own business/affairs, keep one’s breath to cool one’s porridge,
etc. Дуже широку фразеологічну реалізацію в англійській мові має домен
САМОТНІСТЬ, зокрема, в таких виразах, коли мовець прагне усамітнення
або уникнення публічної уваги: in private, for somebody’s private ear, face to
face, within these four walls, between you, me and the lamppost.
Аналіз лексикографічних та пареміологічних джерел дозволив дійти

висновку, що концептуальний простір ПРИВАТНІСТЬ утворює матрицю
доменів, що зображена на рис. 2:

Рис. 2. Матриця доменів простору ПРИВАТНІСТЬ,
реалізованого в англійській мові

СВОБОДА /
FREEDOM

ОСОБИСТІСТЬ /
PERSONALITY

СЕКРЕТНІСТЬ /
SECRECY

ВЛАСНІСТЬ /
PROPERTY

САМОТНІСТЬ /
SOLITARINESS

ПРИВАТНІСТЬ/
PRIVACY

до Києва [там само].
Тож концепт МАЙДАН профілюється в межах доменів, що утворюють

матрицю доменів. Її можна зобразити у такий спосіб (рис. 1):

Рис. 1. Матриця доменів концепту МАЙДАН,
реалізованого в сучасній українській мові

Культурно-специфічний концепт МАЙДАН, реалізований в українській
мові, надає точки доступу до таких концептуальних доменів, як ПЛОЩА,
СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ, РЕВОЛЮЦІЯ та АКЦІЯ ПРОТЕСТУ.
Національна специфіка концептів може проявлятися в тому, що в одній

національній концептосфері концепт може бути вербалізованим, в той
час як в концептосфері іншого народу така одиниця може бути відсутня.
Так, в українській свідомості не сформувався властивий англо-
американській концептосфері концепт ПРИВАТНІСТЬ, тобто цей концепт
для української лінгвокультури є лакунарним.
Значущими для сучасного мовця залишилися тільки два значення,

які і сприяють формуванню концепту в національній картині світу. Перше
– a) the state or condition of being withdrawn from the society of others,
or from public interest; seclusion; b) the state or condition of being
alone, undisturbed, or free from public attention, as a matter of choice or
right; freedom from interference or intrusion та друге – absence or
avoidance of publicity or display; a condition approaching to secrecy
or concealment [10].
Для більш детального опису ознак концепту також проаналізована

лексична сполучуваність ключового слова в англійській мові. Велика
кількість комбінацій свідчить про те, що приватність сприймається
в англомовній культурі як таке, що: a) є цінним: to honor smb.’s privacy,
personal privacy, benefits of privacy, privacy concerns; б) може бути

РЕВОЛЮЦІЯ АКЦІЯ
ПРОТЕСТУ

ПЛОЩА
СИСТЕМА

ДЕМОКРАТИЧНИХ
ЦІННОСТЕЙ

  МАЙДАН
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ
У СТВОРЕННІ АНГЛОМОВНОГО
ГУМОРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
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Анотація: Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування
кінесичних, проксемічних і просодичних компонентів комунікації в англомовному
гумористичному дискурсі.
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Аннотация:  Худолеева  А.С.  Роль  невербальных  компонентов
коммуникации в создании англоязычного юмористического дискурса.
Статья посвящена анализу особенностей функционирования кинесических,
проксемических и просодических компонентов коммуникации в англоязычном
юмористическом дискурсе.
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Summary: Khoudoleyeva A.S. The role of the nonverbal communicative
components in the creation of English humour discourse. The article deals with
the analysis of kinesic, proxemic, prosodic means of communication functioning in
English humour discourse.

Key words: humour discourse, kinesics, prosody, proxemics.

Дослідження питань гумору було і залишається актуальною проблемою
різних галузей філології [1; 2; 5; 6; 7]. У цьому контексті значної ваги
і актуальності набуває аналіз та системна презентація невербальних засобів
створення гумористичного ефекту в англомовному дискурсі, які під таким
кутом зору ще не були предметом спеціального дослідження.
Використання в процесі комунікації різних знакових систем було

властивим людині протягом усього її розвитку (піктографія, жести), але
лише у другій половині ХХ – початку ХХІ століть невербальний компонент
перетворився із другорядного, підпорядкованого елементу інформації
у рівноцінний компонент діалогічного дискурсу, що не поступається
значущістю вербальному ряду.
Невербальні компоненти комунікації (НВК) мають певні переваги перед

вербальними, адже вони розвинулися як засоби комунікації раніше, ніж
вербальні. Невербальні засоби комунікації є ефективними для досягнення

Концептуальна матриця,  в межах якої профілюється концепт
ПРИВАТНІСТЬ, складається з таких концептуальних доменів: СВОБОДА
(FREEDOM), СЕКРЕТНІСТЬ (SECRECY), ВЛАСНІСТЬ (PROPERTY),
ОСОБИСТІСТЬ (PERSONALITY) та САМОТНІСТЬ (SOLITARINESS)
Профілювання концепту в межах цих доменів підтверджується також
даними фразеологічних словників англійської мови.
Перспективним в межах методики цього дослідження є аналіз структури

інших національно-специфічних лакунарних концептів в різних
лінгвокультурах.

Література
1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской
филологии / Н.Н. Болдырев. – Тамбов : ТГУ, 2001. – 123 с. 2. Жабо-
тинская С.А. Концепт / домен: матричная и сетевая модели / С.А. Жа-
ботинская // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 168. –
Т. 1. – С. 254–259. 3. Жельвис В.И., Марковина И.Ю. Опыт система-
тизации англо-русских лакун / В.И. Жельвис, И.Ю. Марковина //
Исследование проблем речевого общения. – М. : Наука, 1979. –
214 с. 4. Комментарии: comments.ua [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://politics.comments.ua. 5. Лихачев Д.С. Концептосфера
русского языка / Д.С. Лихачев // Известия АН. Серия литературы
и языка. – 1993. – № 1., Т. 52. – С. 3–9. 6. Попова З.Д. Язык и нацио-
нальное сознание. Изд. 3, перераб. и доп. / З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин. – Воронеж : Истоки, 2007. – 61 с. 7. Степанов Ю.С. Константы.
Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М. : Школа “Языки
русской культуры”, 1997. – 824 с. 8. Corpus of American Contemporary
English [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://corpus.byu.edu/
coca/. 9. Evans V. Lexical concepts, cognitive models and meaning-
construction / Vyvyan Evans // Cognitive Linguistics. – 2006. – Vol. 17,
Issue 4. – P. 491–534. 10. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th
edition [ed. by A.S. Hornby]. – Oxford : Oxford University Press Elt,
2005. – 1944 p.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://politics.comments.ua
http://corpus.byu.edu/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


107106

вербально оформленими висловленнями, тобто репліка повністю
формується невербальними компонентами комунікації.
ПМА активно використовують у тих випадках, коли комунікант не

може задовільнитися вербальним кодом через перешкоди різного
характеру [4, c. 88].
ПМА активно використовують, коли комуніканти перебувають на

великій відстані один від одного або існують інші перешкоди фізичного
плану (сторонній шум, наприклад). Такі умови не дозволяють їм чути
один одного, і вони вдаються до використання ПМА [4, c. 88].
Але ПМА можуть забезпечувати як результативність спілкування,

так і ввести адресата в оману, якщо адресант надає невербальним
компонентам індивідуально-означений характер, але порушує межі
варіювання форми їх виконання, що веде до комунікативного збою та
створює сміховий ефект:
1) A husband and wife surveyor team are working on a new plot of land for

a building development. They are standing some ninety or a hundred
yards apart when the husband discovers he is missing a tool he needs for
something he is working on. So he whistles to his wife. When she looks at
him, he gestures. He points to his eye, then to his knee, and then
pantomimes the motion of turning a wrench.  “I need a wrench,”  he says
as he gestures, knowing she is too far away to hear him. She watches his
gestures and nods.  Then she gestures back. She points to her eye, then
touches her heart, and then touches her crotch. He doesn’t get her reply
so he repeats his gesture sequence. “I need a wrench,” he repeats. She
nods even more vigorously and repeats her sequence but he still doesn’t
get it. Later that evening at dinner, the husband says, “You know this
afternoon, when I gestured to you?” She says, “Yes, I remember. He says,
“I was trying to tell you that (gesturing) ‘I need a wrench.’” “Oh yeah,
I got that.  I tried to tell you that (gesturing) ‘I left it in the box “  (4).
Порушення меж варіювання форми виконання індивідуального НВК

призвело до їх неадекватного тлумачення адресатом та створило сміховий
ефект.
ПМА інтенсивно використовують у випадках, коли комуніканти мусять

передавати необхідну інформацію один одному в присутності третіх осіб,
для яких вона не призначена, тому принаймні один з комунікантів не хоче
робити її надбанням присутніх [4, c. 88].
Гумористичний ефект виникає коли інформація, що була призначена

адресату, внаслідок певних причин, доходить саме до третьої особи, від
якої її намагалися приховати:

комунікативної цілі. Нарешті, за допомогою НВК передають інформацію,
яку за якимись причинами не можна передати вербально.
Мета дослідження полягає у визначенні ролі невербальних компонентів

комунікації у створенні англомовного гумористичного дискурсу, для
досягнення якої було вирішено такі завдання: проаналізовано загальні
положення дискурсивних студій з урахуванням їхніх невербальних
аспектів; встановлено особливості вживання невербальних компонентів
комунікації для створення англомовного гумористичного дискурсу.
Об’єктом дослідження є невербальні компоненти комунікації,

які вживаються для створення сміхового ефекту в англомовному
гумористичному дискурсі.
Предметом дослідження є аналіз особливостей функціонування

невербальних компонентів комунікації у взаємодії з вербальними
компонентами в англомовному гумористичному дискурсі.
Матеріалом дослідження є 115 британських та американських анекдотів,

які містять невербальні компоненти.
Для опрацювання обраної теми дослідження використовувалися метод

контекстуального аналізу, порівняльний та описовий методи.
Наукова новизна роботи визначається встановленням особливостей

взаємодії вербальних і  невербальних компонентів  комунікації
в англомовному гумористичному дискурсі.
Теоретична значущість дослідження визначається тим, що його

положення можуть бути використані  для поглибленого аналізу
гумористичного дискурсу за рахунок врахування взаємодії у ньому різних
кодових систем.
Практичне значення цього дослідження полягає в тому, що отримані

результати можуть бути використані при викладанні теорії дискурсу,
прагмалінгвістики, соціолінгвістики та комунікативної лінгвістики у вищих
навчальних закладах.
Невербальні  комунікативні компоненти, входячи в структуру

діалогічного дискурсу, взаємодіють із вербальними компонентами на двох
рівнях: на макрорівні та на мікрорівні.
Макровзаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації

передбачає тип взаємодії, за якого міміка та жести відіграють роль репліки
в діалозі. Такі репліки можуть функціонувати в автономному режимі,
їх структура є повністю сформованою за допомогою невербальних
компонентів комунікації. Таким чином, мовленнєвий акт (МА) [3, c. 107]
у репліці перетворюється на парамовленнєвий (ПМА), здатний виконувати
всі функції, зазвичай притаманні МА, самостійно, без підтримання
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driver, “the lady that got on the bus before was a deaf-mute. She asked
me if the bus went to 5th Street. I said no, we go to 10th Street. She asked
if we make many stops. I told her that this was the express. She asked if we
go by the dairy, and I told her we go by the ballpark. She said “Shit, I’m
on the wrong bus!” and got off” (2).
Мікровзаємодія вербальних і невербальних складових анекдоту

відбувається, коли вони поєднуються в межах однієї репліки. Структура
такої репліки складається з вербальних і невербальних компонентів.
У межах мікровзаємодії ми виділяємо декілька типів анекдотів залежно

від використання вербальних / невербальних компонентів, кореляції між
ними, функціонування невербальних компонентів.
Гумористичний ефект досягається завдяки ключовій ролі

невербального компоненту, без його використання анекдот руйнується:
4)  A foreigner encounters a passerby with a big watermelon in his hands in

Tbilisi and asks to show him the way. The passerby hands the foreigner
the watermelon with the words: “Keep it for a moment, please,” makes a
broad gesture with his hands and answers: “Sorry, I do not know!” (2).
Гумористичний ефект досягається завдяки тісній взаємодії

невербального компоненту з вербальним, елімінація однієї із складових
веде до анулювання гумористичного ефекту:
5) The man was suffering from a bronchial attack, and as a result of it he

was unable to speak above a whisper. The illness was slight, but painful,
and he decided to call at the residence of the doctor who had just moved
to town. The patient appeared one evening at the doctor’s front doo ,
rang the bell, and after a short wait stood facing the doctor’s  young and
pretty wife. “Is the doctor at home?” he asked in his bronchial whisper.
“No,” the young wife whispered in reply. “Come right on in” (4).
Використання невербального компоненту для створення

сміховоїреакції є факультативним, але він підкреслює вербальну частину
анекдоту та посилює гумористичний ефект:
6) There once was a mommy wide-mouth frog and a daddy wide-mouth frog.

They didn’t know what to feed their baby wide-mouth frog with, so the
daddy wide-mouth frog went to the zoo to ask mommies what they fed
their babies. When he got there, he asked the mommy giraffe, “Mama
Giraffe, whaddaya feed your babies?” [spoken with a wide open mouth]
The giraffe (in a very dignified voice) “I feed them leaves from the highest
trees.” “Oh, is that so?”[Again spoken with a wide-open mouth]. Then
he asked the rhinoceros (in a deep voice), “Mama Rhinoceros, whaddaya
feed your babies?” The rhinoceros (in a deep voice) “I feed them mug

2) “Guess what,” the principal told his wife, “I was talking with the
superintendent today and found out that we both love clams casino.
I invited him over for dinner tonight so he could try yours.”“You did
what?” his wife exploded. “How could you? It’s too late now to get to the
store, and I only have a dozen clams. Promise me you won’t eat any more
than four of them.”The principal promised and his wife prepared the
delicacy. When the superintendent arrived and dinner had begun, the
clams were quickly gone. The principal, seemingly forgetting the earlier
conversation with his wife, asked the superintendent if he would like
another serving. His wife frowned deeply, but the superintendent declined
with thanks. Again, however, the principal insisted that the guest have
another helping. Again the wife grimaced, and again the superintendent
refused politely. A third time the principal insisted that the man have
more. This time the wife gritted her teeth, and the superintendent firmly
declined the offer. Somehow, they got through the rest of the evening.
When the superintendent left, the principal’s wife turned on him
furiously.“Why, in heaven’s name, did you insist that he have more clams?”
shouted his wife. “I told you we didn’t have any more!”“I’m sorry!”
exclaimed the principal. “I completely forgot!”“You forgot? Then why
did you think I was kicking you under the table each time you asked him
to have more?”“Kicking me?” said the principal with an amazed
expression on his face. “You never kicked me” (3).
Через варіювання комунікативних інтенцій, які визначають стратегії

мовців у процесі спілкування, та через відсутність початкової настанови
на кооперативність може виникнути неадекватне тлумачення НВК,
що веде до непорозуміння між комунікантами і створює сміховий ефект:
3)  A lady gets on a public bus. Without saying a word, she gestures to the

bus driver by sticking her thumb on her nose and waving her fingers at
the driver.  The driver acknowledges the lady, turns to her and uses both
hands in the same type of gesture and waves all his fingers at her.The
woman holds her right arm out at the driver and chops at it a few times
with her left hand.Then the driver puts his left hand on his right bicep
and jerks his right arm up in a fist at her.The woman then cups both of
her hands under her breasts and lifts gently.So the driver places both of
his hands at his crotch and gently lifts up.Then the woman frowns, runs
a finger up between her derriere, and gets off the bus.There is a man
sitting in the front row of the bus who witnessed the whole exchange.Не
speaks up, “That was the most disgusting thing I have ever seen on a
public bus! What thehell were you doing?»Listen,” states the gruff bus
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мира в киножанрах “фэнтези” и “волшебная сказка” (на материале англо-
и русскоязычных кинотекстов). Статья посвящена вопросу вербализации
реалий возможного мира с помощью лексем-терминов и имен собственных в
текстах киножанров “волшебная сказка” и “фэнтези”, рассматриваються
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from the swamp bottoms.” Again the wide-mouth frog says, “Oh is that
so?” Then he asked the mama hippopotamus, “Mama Hippopotamus,
whaddaya feed your babies?” “I feed them little wide-spread frogs.”
“Oh is that so? (with a small tight mouth, in a soft voice) (3).
Гумористичний ефект базується на протиставленні інформації

невербального та вербального компонентів.
У взаємодії вербальної та невербальної складових висловлення

виявляється семантична неузгодженість, вони суперечать один одному.
При цьому невербальна інформація вважається більш вірогідною ніж та,
що передається вербально:
7)  At a dance the young lady had just been introduced to her partner. By

way of making conversation she said, as they waltzed around the ballroom
floor: “Who is that terrible ugly man sitting over there?” Her partner
looked at the man she indicated. “Why, that’s my brother!” He exclaimed.
“Oh, you must excuse me,” said the lady in embarrassment, and added
apologetically, “I really hadn’t noticed the resemblance” (4).
Отже,  полі  функціональність невербальних комунікативних

компонентів зумовлює їхню двоїсту природу, яка виявляється на різних
рівнях процесу комунікації, у тому числі і в гумористичному дискурсі.
Унаслідок цього вживання того самого невербального компонента може
спричинити різні комунікативні результати. Двоїста природа НВК
відображається в тому, що, з одного боку, НВК є простими для виконання
та сприйняття, з другого – складними, залежними від досвіду та вмінь
учасників комунікативного процесу декодувати їх, бажання “помічати”
або “не помічати” їх. У гумористичному дискурсі роль адресата стає
вирішальною, адже неадекватне тлумачення ним невербального
компоненту веде до створення сміхового ефекту.
Перспективним вважаємо дослідження ефекту використання

невербальних компонентів комунікації у різних типах англомовного
діалогічного дискурсу.
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Об’єктом  роботи є лексеми-терміни та  власні  імена ,  що
використовуються в англо- та російськомовному кінодискурсі жанрів
“фентезі” та “чарівна казка”.
Предметом є морфологічні та семантичні характеристики лексем, що

характеризують кіножанри “фентезі” та “чарівна казка”.
Матеріалом дослідження слугували близько 300 прикладів, обраних

методом суцільної вибірки зі сценаріїв російськомовних фільмів “Кін-дза-
дза” (2), “Населений острів” (2) та англомовних фільмів “Twilight” (7), “Alice
in Wonderland” (3), “Avatar” (4), “The Lord of the Rings” (6), “Harry Potter
and the Philosopher’s Stone” (5).
Кінематограф як впливовий та популярний прояв масової культури

конструює певну реальність, не тільки відображуючи норми і цінності
суспільства, але і впливаючи на їх формування. Кіно виконує багато
функцій, однією з яких є комунікативна, тобто фільм можна розглядати як
послання (текст) до глядача, для якого через зіставлення подібностей
і відмінностей пропонують певну інтерпретацію дійсності [1].
Розуміння сучасного кінематографу як комунікації, за Ю. Лотманом,

наближає його до поняття наративного дискурсу, націленого на
“наповнення” реальності смислом [7].
Кінодискурс, слідом за В. В. Дементьєвим, розуміється як форма

вербально-іконічної поведінки, що співвідноситься з певною ситуацією,
культурою, часом, простором. При цьому кіножанр визначається як
сукупність кінотекстів, що відрізняються спільними характеристиками та
реалізують певні настанови [5].
В межах розуміння жанру, згідно з  М.М.  Бахтіним, як типу

висловлювання у рамках певного дискурсу, в якому узагальнюються риси,
що належать до групи творів, широкої або відносно вузької, кіножанр
визначається як сукупність кінотекстів, що відрізняються спільними
характеристиками та реалізують певні настанови [2]. Кіножанри “чарівна
казка” та “фентезі” належать до фантастичних фільмів, головною ідейно-
естетичною установкою яких є диктат уяви над реальністю.
Оскільки основною формою реалізації кінодискурсу є зв’язний текст

як результат творчої активності авторів, в якому реалізуються настанова
на вимисел [9], джерелом дослідження обрані тексти сценаріїв російсько-
та англомовних фільмів, що належать до жанру “чарівна казка”
та “фентезі”.
У текстах кіножанру “чарівна казка” та “фентезі” виокремлені

російсько- та англомовні лексичні одиниці, які проаналізовано за їх лексико-
сематичними характеристиками. Ці одиниці виокремлено в групи –

 Summary: Chuyeva D.V. Lexical means of implementing the possible
world in the cinema genres of fantasy and fairy tale (using English and
Russian scripts). The article focuses on the issue of verbalizing the possible world
realias by means of lexemes, terms and proper names in the texts of the cinema
genres of fantasy and fairy tale. Morphological and semantic features of these
lexemes are considered.

Key words: cinema genres, fairy tale, fantasy, morphological structure, semantic
structure.

Проблема  осмислення кінематографу як феномену культури
порушувалася з часів виникнення кіно [2; 6; 7]. У світлі розуміння кіно
згідно Ю.М. Лотманом [7], Л.І. Брюховецькою [4] та Ж. Дельозом [6]
особливо гостро постає питання співвідношення дійсності та реальності,
що відтворюється мовою кінематографа, формування та конструювання
екранної реальності виразними можливостями кіно, в тому числі
вербальними, як засобу впливу на глядача. Розповсюдження засобів
передачі візуальної інформації, виникнення інтернету та пов’язаної з цим
віртуальної реальності додає актуальності дослідженню кінодискурсу.
Вивченням природи кінематографу та його лінгвальних особливостей

займалися вітчизняні та російські дослідники [4; 8; 9; 10]. Особливе місце
в кіно посідає жанр “фентезі” [9].
В кіножанрах “фентезі” дія відбувається в майбутньому, минулому

або в “паралельному світі”. Події  фільму найчастіше навмисно
протиставляються повсякденній дійсності й звичним уявленням про
правдоподібність. У фільмах цих жанрів присутні образи, запозичені з
фольклору, історичних легенд, міфів, комп’ютерних ігор або створені за
допомогою власної уяви авторів-фантастів. Світ, що зображується в таких
фільмах, існує у вигляді припущення (паралельного світу, іншої планети),
для нього реальним є існування богів, чаклунства, міфічних істот (драконів,
ельфів, гномів, тролів), привидів тощо [1]. Існування вигаданого світу
уможливлюється через створення особливої мови, лексичний склад якої
знаходиться у фокусі цього дослідження.
Метою роботи є дослідження словнику кіножанрів “чарівна казка” та

“фентезі”. Мета роботи обумовлює необхідність розв’язання таких завдань:
- визначити поняття кіно дискурсу, кінотексту та кіножанру;
- охарактеризувати особливості кіножанрів “фентезі” і “чарівна казка”;
- виокремити лексичні одиниці, що характеризують кіножанри “фентезі”
та “чарівна казка”;

- класифікувати лексичні одиниці на позначення фантастичного за їх
морфологічними та семантичними характеристиками.
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перснів” Дж. Толкієна – ельфський хліб, хлібці, які використовували для
довгих подорожей, тому що вони не черствіють і не втрачають своїх
смакових якостей. Рецепт приготування хлібців строго охороняється
ельфами.  Хлібці  несуть сакральний смисл. Вони надають сили
і допомагають вилікуватися пораненим і хворим. Одного їх шматочка
вистачає на весь день пішого походу.
У мові Дж. Толкієна великою популярністю користуються назви всіляких

приладів, таких, наприклад, як “камінь” palantir (рalantiri – від сінд.
“далекоглядний”). За його допомогою можна побачити те, що відбувається
в певний час в іншому місці, а також можна поспілкуватися з кимось, хто
знаходиться далеко (якщо у нього теж є такий камінь).
Виокремлені лексичні одиниці російської та англійської мов також

проаналізовано за їх будовою. У результаті отримано відомості про
найбільш продуктивні моделі словотворення, характерні для словнику
кіножанрів “фентезі” та “чарівна казка”. У досліджуваному мовному
матеріалі переважають прості номінації (33%): цак, чатл, луц, snud, sloth,
ikran; характерною моделлю є також утворення номінацій за допомогою
ономатопеї: кин-дза-дза, ку, тим-пидидам-пидидам-пидидим-пидиде,
Whoosshh!, Shwhap! (13%) та суфіксації: пацáк, плюканин, чатлáнин,
gudder, Witzend, thanator, slurvish, zounder, yadder, brillig, frabjous, (11%);
ì åí ø  ï î ø èğåí èì è  º  ñêëàäí ³ í î ì ³í àö³¿: эцилóпп, луцеколонка, гравицáппа,
bandersnatch, jabberwocky, fairfarren (7%), префіксальні та афіксальні
номінації складають лише 5% та 4%: відповідно, на долю абревіації: КЦ та
редуплікації: чатлы-матлы, цаки-шмаки, визаторы-мизаторы, Jubjub
bird припадає лише 0,5% вибірки.
Перспективним напрямком дослідження є вивчення словникового

складу текстів інших кіножанрів.
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сукупності парадигматично пов’язаних лексичних одиниць, які об’єднані
спільністю змісту (подеколи й спільністю формальних показників)
і відображають поняттєву, предметну й функціональну подібність
позначуваних явищ. У результаті отримано такі ідеографічні групи, що
називають: фантастичні істоти (пацаки, плюкане, Jabberwocky), космічні
явища (антитентура, bioluminiscence); предмети щоденного вжитку (цак,
blup), магічні пристрої (Narsil, palanir, миелофон), їжа (пластиковая каша
cram, a honey-cake, ent-draught, lembas), географічні назви (Fangorn,
Edora, Minas Tirith,the Grey Havens), технічні пристрої (пепелац,
гравицаппа, bullunton), дерогативні номінації (кю, limpdicks), власні імена
(Уеф, Зетта,  Albus Dumbledore, Neytiri), раси (valar, balrog, hobbit),
тварин (crebain, hermes, jubjub bird), рослини (aeglos, seregon, nipherendil)
та дії (транклютировать, ку).
За  ознакою мотивованості  семантики,  що ми визначаємо як

відображення засобами мови однієї або декількох характриних рис
предмета у його назві [5], більшість досліджуваних лексичних одиниць
(55 %) мають немотивоване значення. Наприклад: цак, Уеф, Witzend,
Salazen Grum, ikran, blup. У таких номінаціях без додаткового пояснення
неможливо зрозуміти їх значення. Решту виокремлених лексичних одиниць
(45 %) можна охарактеризувати як такі, що мають мотивовану семантику.
Наприклад: bioluminiscence складається з декількох основ, що дають повне
οξ ρνενν  ηνΰχενν  φόξγξ ρλξβΰ (β³δ грец. Bιος – “житття” і лат. Luminiscens
– “що світиться”) – світіння живих організмів. Біолюмінесценція досить
поширена в природі: світяться в темряві деякі види бактерій, найпростіших,
грибів, молюсків, риб тощо. З комах, що світяться, загальновідомі жуки-
світляки. У жанрі “фентезі” Bioluminiscence – це особливе світло, енергія,
що випромінюється небесним світилом та може вбити:

Bioluminiscence is really dangerous (3).
Іншим прикладом є лексама Ents з циклу “Володар перснів”

Дж. Толкієна, яка відноситься до семантичного поля “раси”, (від ст. англ.
“гігант”) – один з народів Середзем’я, представники якого на вигляд схожі
на дерева. Lord Voldemort – ім’я персонажу з роману “Гаррі Поттер
і таємна кімната” Дж. Роулінг походить від французького: vol de mort –
“політ смерті” – темний чарівник, що володіє величезною магічною силою
і практично досяг безсмертя за допомогою чорної магії, ворог Гаррі
Поттера. Пепелац, реалія з кінофільму Г. Данелія  “Кін-дза-дза” (від груз.
[пепела] – “метелик”) – фантастичний літальний апарат:

Товарищ, это ваш пепелац там стоит? (2)
Lеmbas (від сінд. lenn-mbass – “хліб у дорогу”), реалія з циклу “Володар
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Аннотация: Шевченко О.Г. Суеверия и предрассудки в отображении
фразеологизмов английского языка. В статье рассмотрена роль суеверий и
предрассудков в процессе формирования фразеологических единиц английского
языка. Рассматриваемые фразеологические единицы систематизорованы по их
денотативным свойствам и источникам этноспецифических образов, на основании
которых формируется их значение.

Ключевые слова: денотативное значение, источник этноспецифического
образа, предрассудок, суеверие, фразеологическая единица.

Summary: Shevchenko O.G. Superstitions and Prejudice as Reflected in
English Phraseological Units. This article considers the role of superstition and
prejudice in the process of English phraseological units formation. The units are
systematized according to their denotational properties and the sources of the
ethnospecific images which underpin their meaning are described.

Key words: denotational meaning, phraseologicsal unit, prejudice, source of the
ethnospecific image, superstition.

Забобоном називається будь-яка вкорінена в народі думка чи поняття,
прийнята без розумного обґрунтування [3, с. 11]. Отже, забобон може
бути вірним або помилковим; в останньому випадку він називається
марновірством [там само]. Забобон є вірою в дію сил, які неможливо
пояснити законами природи, які здійснюють корисний або шкідливий вплив
на життя людей і домашніх тварин, а також визначають відомі явища
природи (погоду, зростання, народження, смерть) [1, с. 312].
Забобони та марновірства з найдавніших часів невідривно пов’язані

із життям народу, адже їх утворення є спробою пояснити незрозумілі
людині явища природи, а також забезпечити собі спокій, психологічний
захист [2, с. 17–18]. Саме цим можна пояснити наявність у будь-якій мові
фразеологічних одиниць, основою для формування яких є марновірство
чи забобон. У той же час, деякі забобони та марновірства є специфічними,
притаманними лише британській культурі, та видаються незрозумілими
для представників інших культур, що спричиняє певні труднощі при
передачі таких фразеологізмів іншими мовами. Отже, з’ясування
особливостей значення таких одиниць є надзвичайно важливою частиною
фразеологічних досліджень у цілому.
Актуальність виконаного дослідження визначається тим, що значення

фразеологізмів із семантичним компонентом “забобон/марновірство”
розглядається у ньому з позицій когнітивної семасіології як широка
ментальна сутність, що активується у свідомості носіїв мови більш вузькою
за обсягом інформацією, безпосередньо пов’язаною з мовною формою.
Об’єктом дослідження виступають англомовні фразеологічні одиниці,

с экраном / Ю. Лотман, Ю. Цивьян. – М. : Александра, 1994. – 216 с.
8. Скуратівський В.Л. Екранні мистецтва у соціокультурних проце-
сах ХХ століття: Генеза. Структура. Функція [Текст] : у 2-х ч. Ч. 1. /
Вадим Леонтійович Скуратівський; Київський державний інститут
театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. – К. : КМЦ “По-
езія”, 1997. – 224 с. 9. Слышкин Г.Г., Кинотекст (опыт лингвокульту-
рологического анализа) / Г.Г. Слышкин, М.А. Ефремова. – М. : Водо-
лей Publishers, 2004. – 153 с. 10. Ямпольский М. Память Тиресия:
интертекстуальность и кинематограф / М. Ямпольский. – М. : Союз,
1993. – 188 с.

Список ілюстративного матеріалу
1. Обитаемый остров. Кіносценарій [ Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.massaraksh.com/scenarij/7 2. Кин-дза-дза. Кіно-
сценарій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kin-dza-
dza.org.ru/topic192.html 3. Avatar [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.squidoo.com/james-camerons-avatar-free-movie-
script 4. Alice in Wonderland. Кіносценарій [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.rusedu.ru/detail_6350.html 5. Harry and
the Chamber of Secrets [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/
/www.imsdb.com/Movie%20Scripts/arry%20Potter%20and%20the%
20Chamber%20of%20Secret %20Script.html 6. The Lord of the Rings.
Кіносценарій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.imsdb.com/scripts/Lord-of-the-Rings-Fellowship-of-the-Ring,-
The.html 7. Twilight. Кіносценарій [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http:/ /www.imsdb.com/Movie%20Scripts/Twilight%
20Script.html

УДК 811.111’42

ЗАБОБОНИ ТА МАРНОВІРСТВА
У ВІДБИТТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
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Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Морозова О.І.

Анотація: У статті розглянуто роль марновірств та забобонів у формуванні
фразеологічних одиниць англійської мови. Розглядувані фразеологічні одиниці
систематизовано за  їх  денотативними властивостями та  джерелами
етноспецифічних образів, на основі яких формується їх значення.

Ключові слова: денотативне значення, джерело етноспецифічного образу,
забобон, марновірство, фразеологічна одиниця.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.massaraksh.com/scenarij/7
http://www.squidoo.com/james-camerons-avatar-free-movie
http://www.rusedu.ru/detail_6350.html
http://www.imsdb.com/Movie%20Scripts/arry%20Potter%20and%20the
http://www.imsdb.com/scripts/Lord-of-the-Rings-Fellowship-of-the-Ring
http://www.imsdb.com/Movie%20Scripts/Twilight
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


119118

прецедентних ситуацій та текстів або висловлювань (on the side of angels)
[4, с. 89]; а також мовне знання (особливості мовної форми та правила її
застосування: використання алітерації) (blue-blood) [4, с. 620], асонансу
(lily livered) [4, с. 837], рими (swan song) [4, с. 834], народної етимології
(Davy Jones’s natural children) [4, с. 85] та конверсії (left-handed compliment)
[4, с. 293].
Таким чином, забобони та марновірства виступають як джерело

формування семантики значеного масиву англомовних фразеологізмів,
утворюючи етнокультурний складник їх значення, тобто співвідносний
з історією, культурою, географією країни, побутом її мешканців,
їх традиціями та звичаями фрагмент енциклопедичного знання носіїв
англійської мови, необхідний для розуміння значення фразеологізму
у повному обсязі.
Перспективи подальшого розвитку порушеної проблематики вбачаємо

у дослідженні шляхів збереження національного колориту при передачі
фразеологічної одиниці з етнокультурним компонентом іншими мовами.
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Анотація: У статті розглянуто формування мовної особистості британського
прем’єр-міністра Маргарет Тетчер на основі уточненої трирівневої моделі. На її
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що містять конотацію “забобон/марновірство”, а предметом – їх
денотативне значення та джерела етнокультурної інформації, що перебуває
у підґрунті значення.
Метою дослідження є встановлення ролі забобонів та марновірств у

процесі утворення фразеологічних одиниць.
Для проведення дослідження було дібрано методом суцільної вибірки

з одного словника та двох спеціалізованих сайтів із британської фразеології
92 фразеологічних одиниць із конотацією “марновірство/забобон”.
Дослідження проводилося у два етапи, підпорядковані єдиній меті:

висвітленню особливостей відбиття марновірств та забобонів в англійських
етнокультурно маркованих фразеологізмах британського походження.
Спочатку структуровано денотативну сферу британських фразеологізмів
з  етнокультурним  компонентом  “марновірство/забобон”, далі
систематизовано джерела виникнення формування їх значення.
Оскільки денотатом досліджуваних нами одиниць виступають

марновірства та забобони, саме їх класифікацію було створено на першому
етапі дослідження. Забобони, що стали основою для формування
фразеологізму, можна поділити на три групи. До першої з них належать
забобони, що спираються на марновірне приписування певним об’єктам
навколишньої дійсності специфічних властивостей, таких, як здатність
приносити удачу або, навпаки, нещастя, тобто “добрі” та “погані” прикмети
(наприклад, get up on the wrong/right side of the bed) [4, с. 909]. До другої,
найчисленнішої, групи, належать забобони, основою для походження яких
стала певна легенда чи повір’я. Сюди належать забобони, що мають витоки
в легендах та переказах як біблійного, так і не біблійного, походження
(the writing is on the wall) [4, с. 208]; (fiddle while Rome burns)
[4, с. 911]; у приписувані певних властивостей тваринам (cat has nine lives)
[4, с. 789]; у вірі в існування духів (Davy Jones’s locker) [4, с. 85]; у спробах
зрозуміти будову людського тіла та знайти способи боротьби з хворобами
(rub salt into a wound) [4, с. 537]; у марновірному приписуванні певним
об’єктам навколишньої дійсності магічних властивостей (lightning never
strikes twice) [4, с. 30]. Третю, найбільш специфічну, групу становлять
забобони, що ґрунтуються на вірі в те, що в житті людини постійно
присутні певні потойбічні сили та що вони здатні втручатися в життя
людини чи керувати ним (knock on wood) [4, с. 131].
За типом джерела етнокультурної інформації виділено такі групи:

знання, що є відбиттям у свідомості “типового” фрагмента реального світу,
наприклад, стереотипи (аsmadas a hatter) [4, с. 496]; знання міфології та
ритуалів, народних легенд і повір’їв (at the eleventh hour) [4, с. 700]; знання
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гаслом знищення утриманських настроїв в суспільстві та надання свободи
індивідууму. Тетчеризм – це ціла політична філософія, яка полягає вона в
наполегливому, непохитному впровадженні вибраного курсу, незважаючи
на критику, невдоволення, опір оточуючих [1]. Мовну особистість
британського прем’єр-міністра Маргарет Тетчер конструюємо на основі
уточненої трирівневої моделі за В.І. Карасиком [4].
На дискурсивному рівні розглядаємо уживання мовленнєвих актів у

дискурсі М.Тетчер. Дискурс трактуємо як когнітивний процес, пов’язаний
з мовленням, створенням мовного відтворення, а текст вважаємо кінцевим
результатом процесу мовленнєвої діяльності, що має певну закінчену
форму [5, с. 11]. Дискурсові притаманні певні мовленнєві акти. Останні
розуміємо як основну мінімальну прагматичну одиницю спілкування [3]
і досліджуємо функціонування директивів (ін’юнктивів, реквестивів),
квеситивів, констативів, менасивів, промісивів, перформативів [6] в
дискурсі британського прем’єр-міністра Маргарет Тетчер. За нашими
даним, на цьому рівні функціонують констатив (57%), промісив (14%),
перформатив (10%), кветисив (8%), менасив (7%) та директив (4%).
Результати представлені у порядку зменшення, і найчастішим є констатив,
що природньо, оскільки найбільша частина мовлення представлена
ствердженням; oстаннім є директив, тому що цей тип мовленнєвих актів
не властивий діалогу в жанрі інтерв’ю та мові політичних діячів в цілому.
Наприклад, відповідно:

I know that our countries will be able to learn from each other [7].
I welcome healthy scepticism and questioning [7].
What has this Government been doing with our defences? [7]
Gentleman knows and I know that unless he holds the money supply
inflation will mount again [7].
Try to assess how and why we have reached this pass [7].
Що стосується посилань до вікторіанських цінностей у мовленні

Маргарет Тетчер, то можна зробити такий висновок: найчастіше вона
посилається до працелюбності та економності (41%), рідше згадує сім’ю
та моральні цінності (24%), потім йдуть посилання до місця чоловіків та
жінок в політиці  (20%) та  відданість своїм принципам (15%).
Проілюструємо найчастотніші посилання на цінності в дискурсі
тетчеризму:

What is success? I think it is a mixture of having a flair for the thing that
you are doing; knowing that it is not enough, that you have got to have
hard work and a certain sense of purpose [7].
I was grateful to have been brought up by a Victorian grandmother. …

Аннотация: Шувакина Е.А. Феномен тетчеризма в речи. В статье
рассмотрено формирование языковой личности британского премьер-министра
Маргарет Тэтчер на основе уточненной трехуровневой модели.  На ее
дискурсивном уровне проанализировано употребление речевых актов; на
ценностном уровне описаны упоминаемые говорящим добродетели; на
когнитивном уровне определены психологические состояния говорящего.

Ключевые слова:  дискурсивный уровень,  когнитивный уровень,
психологическое состояние, речевой акт, ценностный уровень, языковая личность.

Summary: Shuvakina O.O. Phenomenon of Thatcherism in Speech. The
article considers the formation of the language identity of the British Prime Minister
Margaret Thatcher on the basis of a more accurate three-level model. Speech acts
usage is analysed on its discursive level; the virtues mentioned by the speaker are
described on the values level; psychological states of the speaker are defined on the
cognitive level.

Key words: cognitive level, discursive level, language identity, psychological state,
speech act, values level.

Дослідження, в яких центральна роль відводиться мовцеві, не є
поодинокими у сучасній мовознавчій парадигмі. Наприкінці XX – початку
XXI ст. з’явилась низка концепцій, що допомагають розкрити природу
спілкування і вплив на неї носія мови. Окремої уваги у зв’язку з темою
даного дослідження мовної особистості британського прем’єр-міністра
Маргарет Тетчер заслуговує робота А.Д. Бєлової, об’єктом якої є
особливості дискурсу Маргарет Тетчер [1]. Таким чином, конструювання
мовної особистості однієї з найвідоміших і найвпливовіших британських
політиків з урахуванням сучасних тенденцій розгляду особистості мовця
у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці вважаємо актуальним.
Об’єктом дослідження виступає мовна особистість британського

прем’єр-міністра Маргарет Тетчер, а предметом – зміст і способи
реалізації даної особистості на дискурсивному, ціннісному та когнітивному
рівнях. Метою даного проекту є виявлення сутності та особливостей
функціонування мовних одиниць у структурі, що взята в цілому, та
становить мовну особистість британського прем’єр-міністра Маргарет
Тетчер. Матеріалом слугує корпус із 300 відрізків дискурсу британського
прем’єр-міністра Маргарет Тетчер, отриманих методом суцільної вибірки
з текстів інтерв’ю у британських друкованих виданнях та скриптів відео
інтерв’ю для британських ЗМІ.
Тетчеризм – це соціально-економічна політика урядів М.Тетчер щодо

реалізації неоконсервативної ідеології у Великій Британії. Відбувалася в
інтересах перш за все правлячої політичної та економічної еліти країни під
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА

Яблонська Ю.А. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Дробязко О.Є.

Анотація: У статті розглядається лінгвокультурна  компетентність
особистості перекладача французької мови на прикладі володіння фоновими
знаннями, безеквівалентною лексикою,  особливостями комунікативної поведінки
французів.

Ключові слова: безеквівалентна лексика, лінгвокультурна компетентність,
мовна особистість, невербальна комунікація, фразеологічні одиниці.

Аннотация: Яблонская Ю.А. Лингвокультурная компетентность
личности переводчика . В статье рассматривается лингвокультурная
компетентность личности переводчика французского языка на примере владения
фоновыми знаниями,   безэквивалентной лексикой, особенностями
коммуникативного поведения французов.

Ключевые слова:  безэквивалентная лексика ,  лингвокультурная
компетентность, невербальная коммуникация, фразеологические единицы,
языковая личность.

We were taught to work jolly hard; we were taught to taught to prove
ourselves; we were taught self-reliance; we were taught to live within
our income. “Victorian values” were the values when our country became
great [7].
In politics, if you want anything said, ask a man. If you want anything
done, ask a woman [7].
З аналізу розглянутих когнітивних станів мовця можна зробити такі

висновки. Перш за все, модельна особистисть британського прем’єр-
міністра Маргарет Тетчер виступає Дорослим (63%). Батько зі своїми
заборонами та авторитарними настановами і дитина зі своєю впертістю,
егоїзмом, творчим духом домовитися не можуть, і тоді виникає Дорослий,
який являє собою джерело реалістичної поведінки. Его-стан Дорослого
організований та адаптований. Наприклад,

You may have to fight a battle more than once to win it [7].
У деяких випадках модельна особистисть британського прем’єр-

міністра Маргарет Тетчер виступає Батьком (29%). Це соціальні настанови,
забобони, норми, що набуваються в процесі соціалізації. Психологічному
стану Батька приписується спостерігальна поведінка,  виявлення
заступництва та протекціонізму. На його долю також випадає критика та
“батьківські зауваження”. Наприклад:

We are concerned with the well-being of all our people. You can’t fail to
understand it [7].
В останню чергу модельна особистисть британського прем’єр-міністра

Маргарет Тетчер виступає Дитиною (8%). Его-стан Дитини фіксує психічні
стани, які відносяться до дитинства та вказуєть на довірливість,
винахідливість, а також уразливість та примхливість. Дитина – це емотивний
початок в людині: дитяче беспосереднє ставлення до оточуючого світу
(творча захопленність, наївність, тощо). Наприклад:

I wish to say a word or two about the situation in the Gulf, because it will
dominate politics until the matter is resolved [7].
Отже, мовна особистість Маргарет Тетчер передає британського

прем’єр-міністра як виважений політик, в чиєму мовленні найчастіше
використовуються констативні мовленнєві акти, наявні посилання до
вікторіанських цінностей, а найчастішим психологічним станом “залізної
леді” є Дорослий. Перспективою подальших розвідок вважаємо
застосування розробленої в дослідженні методики опису мовної
особистості політика для проведення порівняльного аналізу складових
мовної особистості англомовної та слов’янської лінгвокультур.
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лінгвокультурної компетентності студентів третього і п’ятого курсів
перекладацького відділення факультету іноземних мов Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна, результати якого дали
привід рекомендувати вивчення лінгвокраїнознавчої інформації з першого
курсу навчання іноземній мові. Були зібрані більше 350 фразеологічних
одиниць французької, української і російської мов з метою зіставлення
значень фразеологізмів.
Основні поняття, що фігурують в темі дослідження, – мовна

особистість і лінгвокультурна компетентність.
Мовна особистість формується безпосередньо в процесі підготовки

професійних перекладачів. Специфіка мовної особистості перекладача
виявляється в тому, що переклад як один із видів комунікації несе
своєрідний відбиток індивідуальності перекладача. Традиційно мовна
особистість перекладача оцінюється як вторинна мовна особистість. Він
не створює змісту, він його транслює. Вторинна мовна особистість – це
“комунікативний суб’єкт, здатний тією чи іншою мірою пізнавати,
описувати, оцінювати, перетворювати оточуючу дійсність і приймати
участь в спілкуванні з іншими людьми засобами іноземної мови в
іншомовній мовленнєвій діяльності” [4, с. 3].
У вітчизняній і іноземній лінгвістиці існує багато визначень щодо

лінгвокультурної  компетентності.  Дане дослідження базувалось
на  формулюванні  Оберемко О.Г.  про те,  що “лінгвокультурна
компетентність – це цілісна система уявлень про основні традиції, звичаї
і реалії країни, мова якої вивчається, яка дозволяє асоціювати з лексичною
одиницею цієї мови ту ж саму інформацію, що і її носії, і досягати
повноцінної комунікації” [3, с. 3].
Виділяють такі  структурні  компоненти лінгвокультурної

компетентності:
Лінгвістична компетенція – здатність вірно будувати граматичні форми

і синтаксичні конструкції згідно нормам конкретної мови, розуміння
змістових відрізків мовлення, зорганізованих за нормами іноземної мови.
Соціокультурна компетенція – здатність будувати мовленнєву та

немовленнєву поведінку з урахуванням норм соціумів, що розмовляють
мовою, яка вивчається; знання національно-культурної специфіки країни,
мова якої вивчається; знання географічного положення країни, природні
умови, особливості побуту і культури.
Лінгвокраїнознавча  компетенція передбачає опановування

безеквівалентною лексикою і засобів її передавання рідною мовою,
фоновими знаннями, реаліями, характерними для країни, мова якої

Summary: Yablonska Y.A. Linguocultural competence of the translator’s
personality. In this article linguocultural competence of the French translator’s
personality is examined on the example of the proficiency of the background
knowledge, culture-specific vocabulary, peculiarities of communicative behavior of
French people.

Key words: culture-specific vocabulary, linguistic personality, linguocultural
competence, nonverbal communication, phraseological units.

У сучасному світі міжнародних контактів, що постійно розширюються,
в  умовах взаємопроникнення культур зростає роль професійно
виконуючого свою роботу перекладача. Тому перекладач повинен
володіти набором певних компетенцій для якісного здійснення своєї
професійної діяльності. Ці компетенції включають не тільки вільне
володіння іноземною мовою як засобом спілкування, але й сформовані
знання з історії, культури, традицій країни, мова якої вивчається,
етнокультурних звичаїв, символів, стереотипів, комунікативної поведінки
носіїв мови. Саме необхідністю формування компетентнісної мовної
особистості перекладача, надбання потрібних для цього вмінь і навичок
пояснюється актуальність постановки питання про лінгвокультурну
компетентність.
Метою статті  є постановка  проблеми визначення змісту

лінгвокультурної компетентності особистості перекладача. Для її розгляду
були поставлені такі завдання: визначивши поняття лінгвокультурної
компетентності особистості та мовної особистості перекладача, показати
необхідність формування лінгвокультурної компетентності перекладача
і охарактеризувати основні елементи лінгвокультурної компетентності.
Матеріалами дослідження є: 1) аналіз багатокомпонентного набору

мовних здібностей, вмінь, навичок до виконання мовних дій різного ступню
складності; 2) результати експерименту, проведеного на основі складеного
тесту на фонові знання в галузі французької культури серед учнів десятих
класів середньої школи № 109, студентів третього і п’ятого курсів
перекладацького відділення факультету іноземних мов Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна, слухачів курсів
французької мови в французькому інституті м. Харків.
Об’єктом дослідження є мовна особистість перекладача і її компетенції.

Предметом дослідження є лінгвокультурна компетентність особистості
перекладача, що відображається у компетенціях мовної особистості
перекладача.
Новизна дослідження полягає в тому, що в результаті проведеного

експерименту на основі  складеного тесту були виявлені  рівні
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надали правильній відповіді, що говорить про те, що навчання за
французькими методиками з  лінгвокраїнознавчим ухилом  має
позитивний навчальний результат.
За результатами проведеного експерименту можна стверджувати,

що без формування вторинної мовної особистості перекладача неможливо
отримання якісного перекладацького продукту. Без знань культурних
традиції, звичаїв країни, мова якої вивчається, без знань менталітету
її жителів, особливостей їх поведінки у буденному житті перекладач не
може мати високий рівень лінгвокультурної компетентності. Тому фонові
знання є головним  фактором для діяльності  перекладача ,  його
соціокультурної і країнознавчої компетентності.
Розглядаючи лінгвістичну компетентність мовної особистості

перекладача, особливу увагу при вивченні іноземної мови слід приділяти
таким лексичним проблемам перекладу, як безеквівалентна лексика,
фразеологічні одиниці, передавання різних лакун в мові, вивчення
особливостей як вербальної, так і невербальної комунікації людей, які
живуть в іншій країні; володіння і розпізнавання різних стилів комунікації.
Говорячи про стиль комунікації, необхідно, наприклад, знати, що фраза

Messieurs, la Cour! вживається в офіційному стилі спілкування, La seance
est ouverte – у формальному, Pouvons-nous commencer? – у нейтральному,
On commence? – у неформальному, On y va? – у розмовному стилі, а
Alors, ca vient ? – тільки при спілкуванні з близькими друзями.
Відомий французький лінгвіст, засновник французької теорії перекладу

Жорж Мунен [5, с. 18] сказав: “Pour traduire il ne suffit pas de connaitre les
mots, il faut connaitre les choses dont on parle dans le texte original” (“Для
того, щоб перекладати, недостатньо знань слова, потрібно знати речі, про
які йде мова в оригінальному тексті”). Це говорить про те, що без знань
реалій країни, мова якої вивчається, без знань безеквівалентної лексики
та способів її передавання адекватний переклад стає неможливим.
Перекладач повинен швидко й чітко орієнтуватися, який саме спосіб
перекладу застосувати. При перекладі реалій він має знати, що є реалії,
що можуть бути перекладеними, і такі, що не можуть бути перекладеними,
а також володіти  трьома способами їх передавання.

1) Транскрипція (транслітерація) – le borchtch (soupe à la betterave),
la matriochka ( poupée russe), le gopak (danse ukrainienne).

2) Калькування – le grate-ciel (хмарочос).
3) Пояснювальний та аналоговий переклад – bon de séjour (путівка

у будинок відпочинку), lieu d’un incendie (згарище).
Перекладач має знати, що є випадкові лакуни, як у парі українсько-

вивчається, і засобами передавання реалій рідної мови іноземною мовою
тощо.
Лінгвокультурна компетентність перекладача може бути трьох рівнів

–низького, середнього і високого [1, с. 36]. Якщо у перекладача
переважають поверхневі стереотипні знання про лінгвокультуру вивченої
мови, не підкріплені практичним спілкуванням з її представниками, не
поглиблені  читанням  аутентичних текстів  (як художніх,  так і
публіцистичних), мова йде про низький рівень лінгвокультурної
компетентності, який реалізується у відсутності або надзвичайній
обмеженості  комунікативних компетенцій.  Якщо існує досвід
спеціального студіювання лінгвокультури вивченої мови і спілкування з
її представниками (безпосереднє чи опосередковане книгами, фільмами
тощо), це середній рівень лінгвокультурної компетентності , що
реалізується в обмеженому наборі комунікативних компетенцій. Високий
рівень притаманний перекладачам, що вільно володіють рідною та
іноземною мовами, мають достатньо широкі знання і досвід спілкування
в обох лінгвокультурах, володіють різноманітними лінгвокультурними
комунікативними компетенціями.
В рамках дослідження був проведений експеримент на основі

спеціально складеного тесту з метою виявлення рівня лінгвокультурної
компетентності в галузі французької культури. У тесті були запропоновані
питання, пов’язані з символікою Франції, державним устроєм, звичаями,
культурним життям, комунікативною поведінкою французів. Тест
включав  18 закритих і  3 відкритих питання. Випробувані були
безпосередньо пов’язані з французькою мовою, культурою і традиціями.
Результати тестів показали, що учні 10 класу школи з поглибленим
вивченням французької мови давали 50 % правильних відповідей, що
пояснюється спеціалізованим напрямком школи, більшим обсягом
лінгвокраїнознавчої інформації, що пропонується для вивчення.
Результати відповідей студентів 3 курсу після трьох років навчання (55%
вірних відповідей) показують, що лінгво-країнознавчі знання практично
не змінилися, бо не поповнювались ані самостійно, ані за програмою
впродовж перших трьох курсів навчання в університеті  Процент
правильних відповідей на п’ятому курсі зріс до 82%, проте якщо б
знайомство з французькою культурою продовжувалося протягом усіх
попередніх курсів, результати могли б бути ще вищими. Тому є сенс
ввести в програму лінгвокраїнознавчі предмети безпосередньо з 1 курсу,
а не з 3, як це відбувається на теперішній час. Цікавим є результат, що
80% слухачів курсів французької мови, будучи  високо мотивованими,
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Однією з важливих компетенцій перекладача є знання особливостей
невербальної комунікації, а саме жестів. Вони можуть повністю
співпадати, частково співпадати у різних народів, частково не співпадати,
а також бути притаманними тільки одній культурі. Повністю співпадають
жести привітання, знайомства, позитивні та негативні реакції, вказівні
рухи головою чи руками тощо. Наприклад: великий палець догори – au
poil, super.
До частково співпадаючих жестів у відноситься жест, коли розгорнута

долоня підводиться до маківки голови – “Досить! Набридло!” – ras le bol
(у нас долоню підносять до шиї).
Існують також французькі жести, які не співпадають з жестами,

прийнятими  в українській невербальній комунікації. Француз зазвичай
трусить правою рукою, коли хоче сказати Ай-яй-яй! (у нас хитають
головою). П’яну людину француз зображує, підносячи складений у
вигляді трубочки кулак до носу, повертаючи його біля носу.
Одним із жестів, яких не існує в українській невербальній комунікації,

є жест зі значенням: “Яка нудьга!” – Quelle barbe! (Яка борода!). Рух
“легке відтягування нижньої повіки ока вказівним пальцем” показує, що
один зі співрозмовників так заговорився, що став перебільшувати або
навіть говорити неправду, і один із слухачів може зробити подібний жест
в знак недовіри, сумніву: Mon oeil! Під час перелічування чогось за
допомогою пальців французи розгинають пальці, починаючи з великого,
у той час, коли українці загинають, починаючи з мізинця.
Отже, після проведеного дослідження можна зробити висновок, що

для сучасного перекладача необхідно володіти знаннями в галузі
фонетики, граматики, синтаксису, лексики, здійснювати різні види
мовленнєвої  діяльності ,  але  цього недостатньо для якісного,
професійного здійснення перекладу. Проведені тести довели, що вивчення
іноземної мови з першого дня повинно супроводжуватися знайомством
з відповідною культурою. Справжнє пізнання мови відбувається тоді,
коли перекладач розуміє культуру тієї країни, мовою якої він володіє.
Перспектива подальшого дослідження вбачається в розширенні

обсягу і поглибленні аналізу французької безеквівалентної лексики,
фразеологічних одиниць, фактів невербальної комунікації французів.
Отримані результати дозволять тим, хто вивчає французьку мову, краще
пізнати французьку культуру, сприятимуть підвищенню лінгвокультурної
компетентності особистості перекладача.

французьких (однолюб – un homme d’un seul amour; окріп – l’eau
bouillante; доба – 24 heures; зміна – à 2 postes équipe), так і французько-
українських (Pousse-café – чарка коньяку після кофе наприкінці обіду;
Raidillon – крута ділянка дороги).
Володіння фразеологізмами є також однією з важливих компетенцій

перекладача для здійснювання як усного, так і письмового перекладу. Його
перша задача – угадати, розпізнати фразеологізм, визначити, чи існують
повний, частковий або відносний фразеологічний еквівалент, а якщо такого
нема, застосувати нефразеологічний переклад.
Переклад повних фразеологічних одиниць – це переклад за усіма

показниками одиниці, що рівноцінно перекладається, тобто не повинно
бути відмінностей  у значеннєвому змісті, стилістичній віднесеності,
метафоричності, емоційно-експресивному забарвленню; вони повинні
мати ряд однакових лексико-граматичних показників тощо, а також
відсутністю національного колориту: jouer avec le feu – грати з вогнем,
avoir une dent contre qn – мати зуб на когось.
Переклад частковим (відносним) еквівалентом відрізняється від вихідної

фразеологічної одиниці за якими-небудь із показників: інші, часто
синонімічні компоненти, невеликі зміни форми, зміни синтаксичної
побудови тощо. Наприклад: Mettre qch pour les mauvais jours – відкласти
на чорний день – отложить на черный день; народитися в сорочці – в
сорочке родит ься – Прибл.: Etre né coiffé – Дослівно: Народитися
причесаним; на Миколи та й ніколи. На кінський Великдень – после
дождичка в четверг – Прибл. attendez-moi sous l’orme! – Дослівно:
Чекайте мене під в’язом!
Нефразеологічний зворот передає ту чи іншу фразеологічну одиницю

за допомогою лексичних, а не фразеологічних засобів тієї мови, на яку він
перекладається. До його допомоги звертаються лише тоді, коли неможливо
скористатись жодним фразеологічним еквівалентом або аналогом: prendre
feu – загорітися, розпалитися; mettre le feu à qch – підпалити.
Існують власне національні фразеологічні одиниці: faire une querelle

d’Allemand – сваритися через дрібниці – дослівно “сваритися по-
німецьки”; haricot vert  – назва німецьких військових у Франції (через
êî ë³ğ ô î ğì è) – äî ñë³âí î  “çåëåí ³ áî áè”, “ñòğó÷êî âà êâàñî ëÿ”; Traiter à la
turque – безжалісно поводитися з кимось – дослівно: “поводитись по-
турецьки”; Il vient de Marseille – перебільшувати, прибріхувати, вигадувати
небилиці (люди, що живуть на півдні Франції, відомі перебільшуваннями
при розповіді усяких неправдоподібний речей) – дослівно: “він приїжджає
з Марселю”.
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