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КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА 

УДК 811.133’42 

О КОГНИТИВНОЙ ПРИРОДЕ МЕТАФОРЫ  

ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(на материале французского языка) 

С.А. Моисеева, доктор филол. наук,  

И.А. Волошкина, канд. филол. наук (Белгород) 

 

Данная статья посвящена выявлению источников образования метафоры, раскрытию её когнитивной 

природы и особенностей метафорической репрезентации знаний о реальном мире во фразеологических единицах 

французского языкового пространства. 

Ключевые слова: когнитивная природа метафоры, семантика, фразеологическая единица, фразеологическая 

картина мира.  

 

С.А. Моїсєєва, І.А. Волошкина. Про когнітивну природу метафори в просторі фразеологізму (на 

матеріалі французької мови). Дана стаття присвячена виявленню джерел утворення метафори, розкриттю її 

когнітивної природи і особливостей метафоричної репрезентації знань про реальний світ в одиницях 

фразеологізмів французького мовного простору. 

Ключові слова: картина фразеологізму миру, когнітивна природа метафори, одиниця фразеологізму, 

семантика. 

 

S.A. Moisseva, I.A. Voloshkina. On cognitive metaphor in praseological space (on the French material). This 

article deals with the revealing of the metaphorical sources, the uncovering of cognitive nature of metaphor in 

phraseological picture of the world, the particularities of metaphorical representation of the knowledge about the real 

world. 

Key words: cognitive nature of metaphor, phraseological unit, phraseological picture of the world, semantics. 

 

 Ц е л ь  данной статьи – выявление когнитивной природы метафоры в пределах 

фразеологической картины мира. В качестве о б ъ е к т а  исследования выбраны французские 

фразеологические единицы, п р е д м е т о м  изучения выступает метафорическая 

трансформация семантики исходных словосочетаний в семантику единиц качественно нового 

уровня. М а т е р и а л о м  для исследования послужили французские толковые, 

фразеологические словари и произведения художественной литературы. 

На современном этапе развития лингвистики проблема соотношения мышления и 

языка, берущая свое начало еще в трудах В. фон Гумбольдта, Л. Вайсгербера, А. Потебни, не 
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теряет своей актуальности  в связи с возрастающим вниманием ученых к изучению 

особенностей воспроизведения в языке знаний, полученных человеком из окружающего мира. 

Неоспоримой является мысль о том, что язык представляет собой ретрансляцию исторического 

развития человека, его психической и умственной деятельности, опыта постижения 

действительности, овладения складывающимися социальными отношениями. 

Когнитивная деятельность человеческого сознания сопряжена с «ухватыванием» и 

установлением смысла, имеющего ценностно-информационную значимость, в языковом 

выражении. Усвоение новой информации о мире осуществляется на базе ранее полученной. 

Одной из форм когнитивной деятельности сознания, которая формирует и выражает новые 

понятия, без которой невозможно получение нового знания, является метафора.  

Языковое сознание любого народа является воплощением народного миропонимания. 

Многообразие форм соотношения объектов находит свое отражение во всех сферах языка. 

Безусловно, в языковых средствах, образующих языковую картину мира, заключены различные 

когнитивные категории, лежащие в основе человеческого мышления. Несмотря на 

универсальность видения мира представителями разных культур, он (мир) своеобразно 

понимается каждым народом, что детерминировано специфичными формами его восприятия. 

Национальное своеобразие языка выявляется в результате исследования фразеологической 

картины мира, так как она является компонентом мировидения этноса, совокупностью 

особенностей общенациональных знаний о мире.  

Фразеологическая единица (ФЕ) представляет собой комплексное сочетание слов, 

обладающее фиксированным лексико-грамматическим составом, валентными связями и 

устойчивым соотношением семантической структуры. Фразема, пренебрегая общими 

закономерностями организации высказывания, воспроизводится в речи в готовом виде и 

приобретает косвенно-номинативное значение. По мнению лингвистов (В.Г. Гак, Ю. А. 

Гвоздарев, В.П. Жуков, А.И. Молотков, Ю.П. Солодуб, Т.М. Филоненко и др.), 

фразеологические единицы, построены на основе исходных словосочетаний, определяющихся 

как: 1) свободное сочетание слов, отражающее реальные, логически оправданные связи вещей и 

явлений действительности, реализующее нормативные грамматические и лексико-

семантические валентные связи компонентов [13, с. 68], например: le renard cache sa queue ‘лис 

прячет свой хвост’ (действие животного) и ‘он мастер заметать следы’ (хитрый человек); blanc 

bec ‘белый клюв’ (о птенце) и ‘желторотый птенец; молокосос’ (о неопытном молодом 

человеке); sortir blanc ‘выходить чистым’ и ‘сохранить незапятнанную репутацию’; 2) 

несвободное сочетание слов, отражающее нарушение реальных связей предметов и явлений 

действительности, построенное на несоблюдении нормативной лексико-семантической 
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валентности компонентов [13, с. 69], например, coudre la peau du renard avec celle du lion (букв. 

– ‘сшить кожу лиса с кожей льва’) ‘сочетать хитрость с храбростью’; chercher midi à quatorze 

heures (букв. – ‘искать полдень в четырнадцать часов’) ‘искать невозможное, попусту ломать 

себе голову; перемудрить’; faire la mouche du coche (букв. – ‘делать из мухи карету’) 

‘преувеличивать свои заслуги; во все вмешиваться; суетиться без толку’. Сущность процесса 

фразеологизации состоит в семантической трансформации исходных словосочетаний в 

единицы нового уровня, обладающие целостным переносным значением.  

Фразеологической может называться языковая единица, в процессе образования которой 

задействован ментальный субстрат, включающий презумпцию изотопии [5, с. 31]. Изотопия, 

следуя теории А.-Ж. Греймаса, есть связь значений, из которых проистекает новое значение [20, 

с. 53], а презумпция изотопии, согласно Ф. Растье [10], позволяет актуализировать некоторые 

семы входящих во фразеологические единицы лексем, являясь причиной и целью данной 

единицы как элемента речемыслительной деятельности. Презумпция изотопии приводит к 

изменению семантической валентности слов-компонентов по причине переосмысления этносом 

атомарного факта экстралингвистической действительности, выраженного атомарным 

словосочетанием (АСС) [5, с. 19]. Специфика формирования значения ФЕ представляет собой 

процесс, заключающийся в: 1) семантической модификации исходного словосочетания со 

свойственной ей интенцией передать комплекс смыслов, объединенных в смысловое целое; 2) 

экстралингвистической деятельности человека, связанной с субъективным способом видения 

мира и отражения его посредством языковых образов. Например, человек обратил внимание на 

то, что старое животное подобно пожилому человеку, обладает накопленным за всю его долгую 

жизнь опытом, а образ лисы как нельзя лучше подходит для описания хитрого человека. Так, в 

человеческом сознании установилась связь между атомарным фактом vieux renard ‘старый лис’ 

и устойчивым языковым выражением, манифестирующим отношение к изворотливому, 

плутоватому человеку, с актуальным значением ‘проныра’. Факт экстралингвистической 

действительности couper un cheveux en quatre, где слово quatre в данном контексте обозначает 

неопределенное количество, а всё выражение – ‘резать волос на множество частей’ передает 

смысл ‘быть до мелочей последовательным и принципиальным по отношению к кому-л. или 

чему-л., актуализируя значение ‘проявлять излишнюю щепетильность’. Таким образом, 

значение фразеологизма отражает обобщенно-целостное обозначение с прикрепленным к нему 

субъективным осмыслением факта экстралингвистической действительности. 

Фразеологизмы относятся к языковым средствам, заключающим в себе логическое 

отражение мира в сознании человека. Они приписывают объектам признаки, которые 

ассоциируются с фрагментами картины мира, подразумевая единую дескриптивную ситуацию, 
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оценивая ее, выражая отношение к ней. Еще более полувека назад В.Л. Архангельский 

указывая на ценность фразеологизмов как самостоятельных языковых знаков, в частности, 

обратил внимание на роль образности: «Фраземные знаки представляют собой самостоятельные 

духовные ценности. Подобно рычагам, они содействуют образности и убыстрению мышления» 

[3, с. 8]. Фразеоединицы способны вызывать в сознании человека перекрещивающиеся 

образные ассоциации, возникающие в результате тесного взаимодействия отдельного 

фрагмента мира, находящего знаковое выражение, и всего объема знаний о мире. 

Следовательно, во фразеологизме взаимодействуют две картины мира: когнитивная, как сумма 

знаний, накопленных в процессе исторического развития человека и своеобразно 

складывающаяся в его сознании в определенную систему, и языковая, позволяющая адекватно 

материально выражать приобретенные знания. Так, представление о бездельнике во 

французском языковом сознании вызывает разные образы, передаваемые посредством 

устойчивых выражений: paresseux comme une couleuvre ‘ленивый как уж’, homme de loisir 

‘бездельник, любящий праздность’, avoir une flémingite aiguë ‘быть страшно ленивым’ avoir la 

flème ‘лениться, медлить, мешкать’, tirer sa flemme ‘бить баклуши’, refouler au travail ‘гонять 

лодыря’, travailler comme un sabot ‘лодырничать’, ne pas se faire des ampoules / aux mains ‘не 

запачкать рук; палец о палец не ударить’; il fera jour demain ‘завтра тоже будет день’. 

Кодирующая часть фразеоединицы, или её текстовая форма, заключает в себе имплицитный 

смысл, передающий наивное осмысление этносом того или иного понятия. 

Фразеоединица предполагает возможность извлечения эксплицитного смысла из 

имплицитного. Процесс извлечения имеет свои особенности, которые являются следствием 

семантического структурирования и смыслового преобразования отдельных фразеолекс и всего 

устойчивого выражения в целом. Причем, имплицитность заключается в самом тексте 

фразеоединицы, которая тем самым представляет наивную картину мира, эксплицитность же 

обнаруживается в его актуальном значении, содержащем прагматический смысл. Имплицитная 

информация может декодироваться в процессе: а) семантического анализа одной фразеолексы; 

б) семантического анализа всего выражения; в) этимологического анализа фразеологизма.  

Признак объекта переносится в значение ФЕ в результате метафорической или 

метонимической модификации одной фразеолексы. Например, во фразеологизме homme en 

baudruche ‘пустой человек’ имплицитный признак «несерьезный» фразеолексы baudruche со 

значением ‘pellicule provenant de l’intestin de bœuf ou de mouton et qui sert à recouvrir ou à 

fabriquer divers objet’ [26, p. 96], «внедряясь» в семантику фраземы, наделяет её семой 

«бессовестный». В идиоме homme de carton ‘ничтожество’ фразеолекса carton – ‘matière assez 
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épaisse, faite de pâte à papier’ [26, p. 150] приобретает семы «фальшивый», «ничтожный», и 

позволяет выявить значение этого выражения – «человек, не вызывающий уважения». 

Имплицитная информация выявляется в результате семантического анализа всего 

выражения, представляющего собой фразеологические сочетания или фразеологические 

единства. Например, в идиоме délicat et blond ‘а) изнеженный, белоручка; б) излишне 

разборчивый, привередливый’ лексема délicat имеет значение ‘qui est doué d’une grande 

sensibilité’ [25, p. 278], а лексема blond означает ‘qui a les cheveux blonds’ [2, p. 109] и 

коррелирует с представлением о человеке из высшего общества. Анализ фразеолекс данной 

фраземы позволяет выявить семы фразеологизма «избалованный», «претенциозный». В ФЕ 

ménager ses mots ‘взвешивать каждое слово’ анализируем компоненты ménager – dire avec 

mesure, avec économie [25, p. 660], и mots – phrase, parole [25, p. 686], в результате во 

фразеологическом обороте определяем сему «рассудительность». 

Имплицитная информация выявляется в процессе этимологического анализа 

фразеологизма. Например, в ФЕ être le dindon de la farce ‘остаться в дураках, быть в глупом 

положении’ обнаруживаются имплицитный смысл «растерянность», «нерешительность». 

Этимологический анализ показывает, что происхождение ФЕ связано с изображением в 

средневековых комедиях-фарсах доверчивых отцов по прозвищу pères dindons (букв. – отцы-

индюки), которых высмеивали и дурачили избалованные сыновья. Отметим, что индюки во 

французской этнокультуре издавна считаются олицетворением глупости. 

Языковой образ в идиоматике – это продукт «наглядного обобщения» и отбора культурно 

значимых событий и ситуаций, который формирует образную картину или иначе говоря 

фразеологический образ, на фоне которого целостное обобщенно-переносное значение 

фразеологизма воспринимается как метафорический дериват [13; 14]. 

Лингвистические исследования показывают, что метафора является одной из наиболее 

продуктивных способов формирования вторичных наименований, или фразеоединиц [4; 15]. 

«Сила метафоры <…> – в эффекте балансирования между сказанным и несказанным, между 

определенностью и неопределенностью, в известной условности и вместе с тем в 

прагматической значимости метафорической концептуализации мира» [17, с. 36]. Метафора – 

это базис для совмещения ментальных пространств говорящих. Идею "смешения" ментальных 

пространств обозначил А. Ричардс, отмечая, что "когда мы используем метафору, у нас 

присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем эти мысли взаимодействуют между 

собой внутри одного-единственного слова или выражения, чье значение как раз и есть 

результат этого взаимодействия" [11, с. 46]. Основатели теории смешения М. Тернер и Ж. 

Фоконье пришли к выводу, что метафоризация не исчерпывается проекцией из «сферы-
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источника» в «сферу-мишень», а включает в себя сложные динамические интеграционные 

процессы, создающие новые смешанные ментальные пространства, которые способны в самом 

процессе концептуальной интеграции выстраивать структуру значения [28; 29]. Работу мысли 

приводит в динамическое состояние модус фиктивности, лежащий в основе метафоры, который 

позволяет уподоблять логически несопоставимые и онтологически несходные сущности и 

обеспечивать «фиктивное» восприятие «буквального» значения, вызывающее образно-

ассоциативное представление. 

Метафора выступает средством познания реального мира. Она представляется таким 

способом мышления, который использует прежде добытое знание, открывает «эпистемический 

доступ» к понятию. По мнению Дж. Лакоффа, «метафора – это основной механизм, с помощью 

которого не только осознаются абстрактные концепты, но и создается возможность абстрактно 

мыслить». Согласно предположению Дж. Лакоффа местоположение метафоры вовсе не в языке, 

но в той траектории, которая возникает в нашем сознании, когда мы концептуализируем одну 

мыслительную сферу в терминах другой. Определить ту или иную метафору – это значит 

охарактеризовать эту мыслительную операцию проецирования [22].  

Метафора формируется посредством связывания между собой двух разных областей, одна 

из которых имеет отношение к конкретным, а другая – к абстрактным ощущениям и понятиям 

[22]. Соизмеряя разные сущности, метафора формирует на их основе новый гносеологический 

образ, синтезирует в нем признаки тех или иных сущностей, что позволяет получить «на 

выходе» новые смыслы, а соответственно и новые понятия, и новые значения [8, с. 66]. Как 

отмечал Дж. Джейнс, "абстрактные концепты формируются c помощью конкретных метафор" 

[21, с. 50]. По Дж. Джейнсу, понять – это значит найти хорошую метафору, подобрать хорошо 

знакомый и связанный с нашими сенсорными ощущениями образ для осмысления неизвестного 

и малопонятного. 

Метафора выводит наружу один из парадоксов жизни, состоящий в том, что ближайшая 

цель того или другого действия (и в особенности творческого акта) нередко бывает обратна его 

далеким результатам: стремясь к частному и единичному, изысканному и образному, метафора 

может дать языку только стертое и безликое, общее и общедоступное. Создавая образ и 

апеллируя к воображению, метафора порождает смысл, воспринимаемый разумом [2]. 

Процесс метафоризации в пределах фразеологического пространства базируется на 

общих логических и ассоциативных процессах человеческого мышления. Ассоциации, 

связанные с миросозерцанием, мироощущением, миропониманием, вызывают в нашем 

сознании некие синтезированные слуховые, осязаемые, зрительные образы, на основе которых 

воспринимается обобщенное содержание значения фразеологизмов. Структурированию 
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фрагментов языковой картины мира, воплощенных во фразеоединицах, способствует 

метафорическое, образное восприятие картины мира. При создании новых значений метафора 

играет роль узла, связывающего язык, мышление и культуру; роль линзы, обостряющей 

понимание рассматриваемого понятия. Общее пространство содержит наиболее абстрактные 

элементы, присущие обоим исходным пространствам, т.е. выступает основанием 

метафоризации на самом абстрактном уровне. Во вновь созданном метафоризированном 

фразеобороте детали исходных пространств "смешиваются" в так называемом “бленде”, в 

результате чего образуется качественно новая концептуальная структура, которая больше не 

зависит от исходных пространств и получает собственные потенции к дальнейшему развитию. 

По метафорическому выражению исследователей М. Тернер и Ж. Фоконье бленд "живет своей 

собственной жизнью" [29, с. 137]. 

Мы придерживаемся мнения Г. П. Скляревской и под фразеологической метафорой 

понимаем «явление вторичной косвенной номинации при сознательном сохранении 

семантической двуплановости образного элемента» [12, с. 12]. На основе метафоры новое 

синтезированное понятие получает форму языкового значения: faire des étincelles ‘а) из кожи 

(вон) лезть’; manquer d’estomac ‘быть трусоватым’; avoir bec et ongles ‘уметь постоять за себя’. 

Метафора накладывает новую категоризацию на исходный объект, подключая к нему новые 

импликации [27]. В семантическую структуру метафоры входят два компонента – ее значение 

(свойство актуального субъекта метафоры) и образ ее вспомогательного субъекта. 

Метафоризация ведет к полной или частичной замене архисем в семной структуре исходного 

словосочетания при сохранении его образной структуры. 

Метафора не выходит за рамки конкретной лексики, когда к ней прибегают в поисках 

имени для нового обозначения тех или иных реалий. В этом случае метафора составляет ресурс 

номинации. Во фразеологической картине мира отмечаются несколько основных направлений 

процесса метафоризации значения исходных словосочетаний: «человек – природа» (c’est la mer 

à boire ‘это очень трудное дело’, sens dessus dessous ‘в беспорядке, кувырком’), «природа – 

человек» (cœur d’artichaut 'непостоянный человек, ветреник’, couper la queue à son chien 

‘совершить эксцентричные поступки, чтобы обратить на себя внимание’) и «человек – человек» 

(mettre son cœur dans sa tête ‘уметь подчинять свои страсти, свои желания разуму’, avoir à cœur 

de ‘считать своим долгом’). Таким образом, одним из основных свойств метафоры является её 

антропоцентричность, которая заключается в соизмерении двух сущностей реального мира «в 

соответствии с собственно человеческим масштабом знаний и представлений, а вместе с тем и с 

системой национально-культурных ценностей и стереотипов» [15, с. 40]. В объяснении 

возникновения антропоцентричной метафоры лежит идея, предложенная А.А. Потебней, что 
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при рождении метафоры, востребованной для обозначения фактов реальной действительности, 

знак берется из ближайшего внешнего окружения и внутренней организации (т.е. того 

прошедшего и отдаленного, которое в данную минуту близко нашей мысли) [9, с. 206]. Это 

означает, что человек в процессе метафоризации, концептуализируя действительность, 

обращается к уже концептуализированному образу как наиболее близкому и понятному знаку.  

Широкая сфера человеческих отношений, эмоций, оценок, характеристик оказывается 

охваченной большим количеством (около 80 %) фразеологических единиц. Метафорическое 

переосмысление исходных словосочетаний фразеологизмов, направленных на характеристику 

человека, предполагает глубокое внутреннее преобразование значения языковой единицы, 

сопровождающееся выделением метафорообразующего признака, связанного с переносом 

значения по сходству: 

а) функций: paquet de linge sale ‘неряха’, sac à la malice ‘хитрая бестия; пройдоха’; gros 

paquet ‘увалень’; un homme de paille ‘пешка, раб’. Эти фразеологизмы построены по модели 

субстантивных словосочетаний, в контексте они выступают в качестве предикативных членов 

предложения: – Mais non, vous ne regrettez rien, puisque vous avez obtenu ce que vous désiriez: un 

homme de paille soumis et timide … [23, p. 140];  

б) внешней формы: sage comme une image ‘очень смирный и послушный, паинька’; carré en 

affaires ‘честный, прямой’; rond en affaires ‘сговорчивый, покладистый в делах’; такие ФЕ 

имеют в своей основе модели адъективных словосочетаний, выполняя в контексте функцию 

предикативных членов предложения или определения: Tabac. – Il est bien agréable cet homme-là, 

pas vrai? Et rond en affaires [19, p. 86];  

в) состояния: chat échaudé ‘опытный человек’; coulant comme du miel ‘покладистый’; 

malade du pouce ‘1. скупой; 2. ленивый’. В этих примерах метафорический фразеологический 

образ построен по модели адъективного сочетания слов АСС, такие фразеологизмы выполняют 

функцию предикатов: Vous lui avez dit qu’en France c’est ainsi qu’on avait raison des 

fonctionnaires… Et qu’après ça je serais coulant comme du miel …[ 26, p. 111];  

г) поведения: il faut que chacun garde sa queue ‘всякая лиса свой хвост бережет’; mener qn 

par le nez ‘командовать, распоряжаться кем-л.’; faire le lézard ‘бездельничать, лентяйничать’. 

Метафорический фразеологический образ данной группы имеет в основе глагольные 

словосочетания, такие фразеологизмы выполняют функцию сказуемого: Musique, lui, de par son 

caractère, il se caillait la laitance. Ça le faisait plutôt… [18, p. 89] .  

Как показывает анализ материала, указанные модели метафорического переноса во 

фразеологизмах являются наиболее продуктивными в современном французском языке. 
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В основе образной структуры фразеологической единицы, построенной при помощи 

метафоризации смысла исходного словосочетания, лежит образная структура семантически 

опорной лексемы. Образ, лежащий в основе метафоры, играет роль внутренней формы лексемы 

с характерными именно для данного образа ассоциациями, которые предоставляют субъекту 

речи широкий диапазон для интерпретации обозначаемого и для отображения сколь угодно 

тонких "оттенков" смысла. Модус фиктивности предполагает наличие прообраза 

(уподобляемое) и образа сравнения (уподобляющееся). Для одного образа может существовать 

целый ряд прообразов. Например, для характеристики решительного человека французы могут 

использовать различные прообразы: feu ‘огонь’, flame ‘пламя’ – être tout feu / flamme ‘пылать 

энтузиазмом; гореть решимостью’; main ‘рука’ – ne pas y aller de main morte ‘действовать 

решительно, жестко’; cuiller ‘ложка’ – ne pas y aller avec le dos de la cuiller ‘действовать 

решительно, не стесняясь’. При намерении оценить низкие интеллектуальные способности 

человека в сознании возникают прообразы: émeri ‘наждак’– être bouché à l'émeri ‘опилки в 

голове’; bête ‘животное’, chardon ‘чертополох’ – bête à faire manger du chardon ‘настолько 

глупый, что будет есть чертополох’, lettre ‘буква’ – sot en trois lettres ‘стопроцентный кретин’, 

темнота и её признак sombre ‘мрачный, темный’ – sombre imbécile ‘абсолютный идиот’. Выбор 

имени прообраза мотивирован его содержательной внутренней формой. Содержательно емкий 

образ фразеологизма, реализуемый обобщенно-символическим значением слова с его богатой 

внутренней формой, позволяет закрепить выбор метафорического переосмысления как имени 

прообраза. 

Возникновение образа в сознании объясняется существованием апперцепции – 

обусловленности каждого конкретного восприятия предыдущим опытом человека. Таким 

образом, новое значение исходного словосочетания, полученное в результате метафорического 

переосмысления в единицу нового уровня, формируется через отношение: а) к «прошлой» 

мысли, которая служит его смысловой опорой, смысловым знаком, внутренней формой; б) к её 

«обличью», который выступает как «знак знака», или его внешней формой. Как 

речемыслительный «эмбрион» и внутренняя программа, внутренняя форма, всплывая на 

поверхность языкового сознания, становится источником типичных системно нерелевантных 

ассоциаций, лингвокреативным стимулом оживления целой цепи социально значимых связей, 

коннотаций и представлений – всей смысловой гаммы образной палитры языкового знака [1, с. 

128-137].  

Источником создания внутренней формы фразеоединицы является префразеологический 

аспект, или «аспект видения» объекта [5, с. 47], выбранной субъектом для означивания своей 

мысли, который в структуре внутренней формы в сочетании со смысловым восприятием и 



 16 

интенцией выразить мысль наиболее полно и глубоко, представляет собой когнитивную базу 

устойчивого выражения. Например, французы используют ФЕ faire le paon ‘важничать’, если 

возникла потребность выразить такие черты характера человека как заносчивость, 

высокомерие. Образ павлина (paon), по их мнению, высокомерной птицы, наиболее точно 

подходит для манифестации этой характерологической черты. Префразеологическим аспектом 

данной ситуации является имеющаяся в национальном сознании информация: павлин 

вследствие своей походки и внешнего вида с нарядным оперением надхвостья выглядит важно, 

высокомерно и надменно. Эта информация материализуется в языковой форме в виде 

атомарного словосочетания faire le paon ‘важничать’, актуализирующее в семантике 

фразеологизма состояние полного превосходства. C’est étonnant comme il fait le paon, papa avec 

cet hôtel [24, p. 78]  

Выбор того или иного фразеологического знака для обозначения ментофакта зависит от 

того «смыслового света», который падает на него от обозначаемого явления или предмета [6, 

с.75]. Этот «смысловой свет» имеет этнокультурное содержание и совмещает в себе: а) не 

объективированную в знаке часть понятия – когнитивный субстрат значения; б) 

экстралингвистические знания, расширяющие и углубляющие первичные представления об 

объекте познания; в) этноязыковые смыслы; г) прагматические смыслы, рожденные в процессе 

семантических отношений и взаимодействия языковых значений внутри и вне знака. 

Идиоэтничность внутренней формы фразеологической единицы является результатом 

сложных когнитивных процессов в переосмыслении семантики всего АСС и опорной 

лексемы, обладающей символическим значением. Так, во французском языке main, f (рука) 

служит символом свободы и могущества (avoir la main dessus ‘властвовать над кем-л.’, avoir la 

main large ‘быть щедрым’); cœur, m (сердце) символизирует чувства (perdre cœur ‘терять 

мужество’, venir du cœur ‘быть искренним’); enfant, m (ребенок) – символ чистоты и 

искренности (bon enfant ‘а) добродушный; б) весельчак’; croire que les enfants naissent dans les 

choux ‘быть наивным’); mouton, m (овца) является символом безволия и глупости (moutons de 

Panurge ‘глупые, бессмысленные подражатели’; être un vrai mouton ‘быть слабовольным’). 

Опорные компоненты-символы закрепляют в семантике фразеологизмов восприятие предметов 

и событий, имеющее идиоэтнический характер. 

 Человеческое сознание, воспринимая объекты действительности и фиксируя их свойства, 

отмечает различную манифестацию того или иного признака, различную степень его 

выраженности и интенсивности проявления. Важным при этом является понимание того, что 

феномен сознания коррелирует лишь с представлением об объекте, а «не с его реальным 

бытием» [7, с. 30]. Выбор этносом существенного признака опорного компонента влияет на 
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формирование метафорического фразеологического образа. Признаки могут входить в состав 

интенсионала, содержательного ядра языкового значения (архисем) или импликационала, 

периферии семантических признаков (дифференциальных сем) [1, с. 106]. Этот момент 

опирается на национальное сознание, национальный менталитет. Так, в словаре Le Robert P. 

дается следующее определение слову singe ‘обезьяна’: Mammifère (primates) caractérisé par une 

face nue, un cerveau dévéloppé, des membres inférieurs plus petits que les membres supérieurs, ou les 

mains [25, p. 999]. Из данного определения мы можем вычленить архисемы: «умная»: оn 

n’apprend à un vieux singe à faire des grimaces ‘ученого учить – только портить’, «ловкая»: adroit 

comme un singe. Французские национальные традиции, стереотип французского национального 

мышления наделяет это животное признаками «строящая гримасы»: faire les grimaces comme un 

singe, «безобрáзная»: laid comme un singe; avoir l’air de singe botté, «хитрая»: malin comme un 

singe, которые входят в импликационал французского слова. 

Во фразеологических единицах, созданных при участии метафоры, национальная картина 

мира выражена гораздо ярче, чем в отдельных словах или словосочетаниях, так как 

метафоризация является тем самым семантическим механизмом, обеспечивающим создание 

нового понятия и новых знаний. 

Таким образом, метафору во фразеологическом пространстве можно рассматривать как:  

1) стилистическое средство, например, сниженный стиль способствует манифестации яркого 

образа, причем такие фразеологические обороты объективируют различные оттенки значений; 

2) средство номинации, например, tête carrée ‘тупица’…; 3) способ создания фразеологической 

картины мира, возникающей в результате когнитивного манипулирования уже имеющимися в 

языке понятиями с целью создания новых ментофактов, особенно для тех сфер отражения 

действительности, которые не даны в непосредственных ощущениях; 4) средство создания 

когнитивной картины мира, поскольку метафора, обусловленная физическим и духовным 

опытом человека, существует, прежде всего, в виде метафорического «сгустка» информации в 

человеческом сознании. 

Итак, материал исследования показал, что метафора во фразеологической картине мира – 

это сложная когнитивная структура, представляющая собой не только стилистический элемент 

языка, но и универсальный познавательный механизм, способ познания мира через ранее 

познанное. Метафора является одной из наиболее продуктивных способов формирования 

вторичных наименований. Во фразеологии метафоре свойственны следующие черты: 

актуализация далеких и неочевидных связей, нераздельность образа и смысла, диффузность 

значения, допущение разных интерпретаций, устранение мотивировок и разъяснений. Она 

основана на принципах функционирования слова, компенсирующих отказ от мотивировок 
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единственностью и точностью выбора. Порожденная воображением, метафора всегда – прямо 

или косвенно – соотнесена с действительным миром. Метафора углубляет понимание 

чувственно воспринимаемой реальности, но не уводит за ее пределы. Фразеологические 

метафоры позволяют обнаруживать аналогии между различными предметами и явлениями, 

давая возможность применить знания и опыт, приобретенные в одной области, для решения 

проблем в другой. Метафора предстает не только как когнитивный процесс, который выражает 

и формирует новые понятия, но и как культурное явление, посредством которого создается 

фразеологическая картина мира, что открывает новые п е р с п е к т и в ы  исследования. 
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УДК 811.112’42 

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ КАУЗАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

В.Г. Пасинок, доктор пед. наук (Харків) 

 

     У статті розглядаються лінгвокогнітивні механізми каузального простору на рівні речення, дискурсу, 

гіпертексту. Наведені колоритні дискурси німецькою, українською та російськими мовами, в яких 

віддзеркалюються також світобачення, філософія життя носіїв мови. 

      Ключові слова: концепт, каузальний простір, дискурс, функції, картини світу. 

 

     В.Г. Пасинок. Лингвокогнитивные механизмы каузального пространства. В статье рассматриваются 

лингвокогнитивные механизмы каузального пространства на уровне предложения, дискурса,  гипертекста. 

Представлены  колоритные микротексты на немецком, украинском и русском языках, в которых отражаются 

мировоззрение, философия жизни носителей языка. 

     Ключевые слова: концепт, каузальное пространтство, дискурс, функции, картины мира. 

 

    V.G. Pasynok. The cognitive-linguistic mechanisms of causal space. The cognitive-linguistic mechanisms of 

causal space at the level of sentence, discourse, hypertext are studied in the article. The colourful discourses are given in 

the German, Ukrainian and Russian languages where the world-view, life philosophy of native speakers are reflected. 

     Key words: concept, causal space, discourse, functions, word images. 

 

           Опис когнітивних та прагматичних механізмів каузальності у мовній комунікації є 

о б ’ є к т о м  нашого дослідження. П р е д м е т о м  слугують каузальні відношення, які 

пронизують текст. Проблема лінгвокогнітивних механізмів каузальності залишається 

а к т у а л ь н о ю , оскільки вона віддзеркалює сутність концепту каузальності у 

комунікативному акті з позиції мовних та концептуальних картин світу, функціонування 

каузальності у мікротекстах. З’ясування лінгвокогнітивних, онтологічних витоків каузального 

простору складає основну м е т у  роботи. Матеріалом статті є приклади у різних мовах, що 

віддзеркалюють ментальність, свідомість, філософію життя, відношення до реалій німців, 

українців, росіян, їх стереотипізоване мислення та інше [4]. Світосприйняття і світобачення 

різних народів обумовлено сукупністю природних, психічних, релігійних, естетичних 

особливостей народів, духовних установок, специфічно уніфікованим мисленням людини тощо. 

     Каузальні зв’язки існують не тільки в реальній дійсності, але і в ідеальній, до якої 

відноситься продукт людського мислення. Каузальні відношення пронизують також мовну 

комунікацію, і є одним із суттєвих факторів побудови мови і підтримання цілісності відрізків 

тексту на рівні речення, дискурсу, гіпертексту. 

     Розглянемо цю тезу на пропозиціях в українській мові: 
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     Я прокинувся тому, що поїзд сіпнув і раптом пішов швидше. 

     Для дії причини необхідні визначені (певні) умови, які самі по собі не можуть породити 

наслідок, але створюють можливість для його виникнення, і ця можливість перетворюється на 

дійсність, коли починає діяти причина. Ці умови можуть бути створені в природі, в соціумі під 

час діяльності людини [1], завдяки чому виникають причинно-наслідкові зв'язки, що, звичайно, 

не впливає на об’єктивність причинності в її онтології як відношення, внутрішньо 

притаманного самим речам [8,  с. 532]. 

     За відомим рухом прямує, виникає інший рух, і людина спроможна викликати визначені 

рухи, якщо створити ті умови, за яких цей рух відбувається в природі. Завдяки діяльності 

людини в соціумі обґрунтовується поняття про причинність, поняття про те, що один рух є 

причиною іншого. Ми маємо на увазі категорію обумовленості [6, с.30; 7, с. 98]. 

     Узагалі філософські терміни «причинність, детермінованість, обумовленість» є 

синонімами в широкому сенсі, визначаючи будь-яку залежність одного явища від іншого. 

Таким чином, під причиною в філософії по суті розуміється все, що впливає на предмет на 

визначеному рівні, зрізі об’єкту [5, с. 34].  

     Пор.: Ми не вирушили в екскурсію через дощ. 

     Однак, з багатьох різних залежностей пізнання прагне виділити ті, які необхідні й 

достатні для виникнення наслідку. У такому випадку можна говорити про принцип достатньої 

основи. 

     Прослідкуємо визначену тезу на прикладі: 

     Задзвонили до церкви, я й пішов; аж там саме, архієрей виходить, от і я за ним. Думаю: 

проведу його. Мене причетника і підвезли верстов із десять (М.Вовчок). 

     Можна констатувати, що другою ознакою причинності є послідовність причини й 

наслідку в часі. Причина передує наслідкові, однак це положення не має повної зворотної сили, 

тобто послідовність явищ в часі зовсім не означає, що вони обов’язково находяться у 

відношенні причинності. Одне явище може передувати іншому, не будучи його причиною 

(пор.: чергування пір року). Таким чином, не кожне явище, яке передує іншому, обов’язково є 

його причиною. Тому зворотне ствердження (post hoc, ergo propter hoc) зводиться до логічної 

помилки. Звернемо увагу на те, що послідовність причини та наслідку закладено вже в самий 

процес породження наслідку. У наведеному прикладі маємо нашарування не тільки умовно-

наслідкових,  причинно-наслідкових, але і часових зв’язків. Отже, друга ознака підпорядкована 

першій.  

     Пор.: Поборем ми, бо праве наше діло (М.Рильський). 
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     Третьою ознакою причинності є асиметричність зв’язку причини та наслідку, 

незворотність причинності: наслідок визначеної причини не може бути причиною цієї ж 

причини. Асиметричність причинних відносин виражає генетичну спрямованість і обумовлює 

їх часову послідовність. 

     Пор.: Дождь прекратился, и мы поехали на экскурсию. 

     Розглянемо наведені вище онтологічні засади каузальності на конкретному дискурсі 

каузальної семантики німецькою мовою, де наявний концепт каузальності, прослідкуємо 

співвідношення структури знання, що формується у свідомості адресата на основі пізнання 

світу, зі значенням мовних одиниць, які інтерпретують дійсність. У нижченаведеному прикладі 

прослідкуємо на імпліцитному рівні співвідношення структури знання, що формується у 

свідомості читача/слухача на основі пізнання суті соціальної ринкової економіки Федеративної 

Республіки Німеччини зі значенням мовних одиниць, які інтерпретують сьогодення розвинутої 

економіки ФРН. Як свідчать наведені нижче у статті дискурси та їх аналіз, концепт причини-

наслідку є когнітивною сутністю та продуктом концептуалізації каузальності в широкому 

смислі слова: 

Soziale marktwirtschaftliche Ordnung 

     Voraussetzung  für das Funktionieren des Marktmechanismus ist der Wettbewerb. Ohne 

Konkurrenz kann es keine Marktwirtschaft geben. Der Wettbewerb sorgt dafür, dass das 

Gewinnstreben der einzelnen in Aktivitäten mündet, die der optimalen Güterversorgung aller 

Nachfrager dient. Er fördert die Leistungsbereitschaft und zwingt Unternehmen dazu, sich mit Hilfe 

günstiger Preise, besserer Produktqualitäten, günstiger Zahlungs- und Lieferbedingungen oder 

zusätzlicher Serviceleistungen hervorzutun. Zugleich fördert der Wettbewerb die Verfahrens- und 

Produktinnovation und zwingt zur Rationalisierung und zum sparsamen Umgang mit knappen 

Ressourcen. Keine Frage – offener Wettbewerb ist hart für alle Teilnehmer. Immer wieder versuchen 

daher Unternehmer, den Wettbewerbsdruck zu verringern, sei es durch Absprachen mit den 

Konkurrenten, sei es durch den Zusammenschluss von Firmen. Solche Versuche soll das Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz) von 1957 unterbinden. Das Gesetz verbietet Abreden und 

Verträge, die die Marktverhältnisse durch Beschränkung des Wettbewerbs beeinflussen; es wurde 

inzwischen mehrfach ergänzt, um seine Wirksamkeit gegenüber veränderten Kartellstrategien zu 

gewährleisten. Die Einhaltung des Gesetzes überwachen das Bundeskartellamt in Berlin und die 

Kartellbehörden der Länder. Im Zuge der europäischen Integration und der Globalisierung der 

Wirtschaft verlagert sich die Wettbewerbspolitik zunehmend auf die Europäische Kommission in 

Brüssel. 
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     Ziel der Bundesregierung war und ist es, öffentliche Unternehmensbeteiligungen und 

Unternehmen wie die Deutsche Bundesbahn, die Deutsche Reichsbahn der ehemaligen DDR oder die 

Deutsche Bundespost schrittweise in privates Eigentum zu überführen, um auch in diesen Bereichen 

mehr Wettbewerb, finanzielle Entlastungen für die öffentlichen Haushalte und eine effizientere 

Versorgung für den Bürger zu erreichen. 

     Bei einigen Berufszweigen, in denen grundsätzlich freier Wettbewerb herrscht, hat der 

Gesetzgeber den Zutritt zum Markt von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht. So müssen 

Handwerker und Einzelhändler vor der Errichtung eines Gewerbebetriebs berufliche Kenntnisse 

nachweisen. Bei anderen Berufen verlangt der Staat eine besondere Ausbildung und ein bestimmtes 

Alter. Das gilt zum Beispiel für Berufe im Gesundheitswesen, in der Rechts-, Wirtschafts- und 

Steuerberatung. Gleichwohl wird regelmäßig geprüft, ob derartige staatliche Regulierungen nicht zur 

Abschottung von einzelnen Wirtschaftsbereichen vor Wettbewerb missbraucht werden [11, с. 283-

285].      

    У мікротексті визначеної семантики виокремлюємо об’єднавчу функцію концепту 

каузальності, акцентуючи увагу власне на причинах, цілі, умовах, допустовості. Ця функція 

переплітається з інтегративною функцією аргументації, де проходить кореляція з темою всього 

дискурсу.  

     Розглянемо семантику, прагматику умовно-наслідкових зв’язків, де приклад береться з 

кон’юнктивом, тому що саме цей спосіб підсилює сему гіпотетичності й полегшує її 

діагностування у німецький мові: 

Wir würden Recht haben, wenn wir Freundе wären 

     Каузальність у наведеній пропозиції об’єктивна: пресуппозиція висловлювання тут 

визначається вживанням спеціальних мовних засобів, що вказують на суб’єктивне припущення 

каузального зв’язку, що в такий спосіб перетворюється у кондиціональний. Кондиціональність 

експлікована тут претеритальними формами кон’юнктива (würden Recht haben,  wären Freunde ) 

у поєднанні з підрядним сполучником wenn. 

     Крім вище названого, експліцитні категоріальні ознаки власне причинно-наслідкової 

реляції за дослідженнями П.Т. Гусєвої визначаються також у німецьких дієсловах: beitragen, 

bringen, einleiten, entspringen, (sich) ergeben, ermöglichen, fördern, herbeiführen, hervorgehen, 

hervorrufen, daran liegen, machen, veranlassen, verschaffen, verursachen, nach sich ziehen та інш; у 

субстантивно-дієслівних сполученнях: den Anlass bieten, den Anlass geben, den Anlass sein, zum 

Anlass nehmen, zum Anlass werden, das Ergebnis sein, Ergebnisse haben, zur Folge haben, die Folge 

sein, der Grund (einer der Gründe) sein, die Grundlage dafür sein, die Motive sein, die Ursache (die 

Hauptursache), eine Ursache haben, der Vorwand ist та інше [9, с. 165-169]. 
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Наведемо дискурс українською мовою, де каузальність проходить на імпліцитному та 

частково імпліцитному рівнях [3, с. 115-117]: 

ХЛІБ 

     За всіх часів і у всіх народів було найбільшою святістю, коли лежав хліб на столі. Його 

присутність народжувала поетів і мислителів, сприяла появі пісень і дум, продовжувала 

родовід, і навпаки, коли він зникав, – неодмінно приходило лихо. 

     Нині мало хто з молодших вміє випікати хліб. Відходить в історію, призабувається це 

давнє ремесло, хоч порівняно недавно кожна сільська господиня готувала в хатній печі ні з чим 

не зрівнянні духмяні паляниці. 

     З давніх часів батьки привчали дітей своїх до традицій берегти хліб. Ще з молоком 

матері засвоювалися високі пошанівні форми бережливого ставлення до святая святих. 

Паляниця, за добрим українським звичаєм, мала неодмінно лежати на столі, і ніхто, навіть 

діти, не насмілювався покласти її догори. Хліб був мірилом життя, визначальником людських 

статків, повсякденної культури.  

     Ще з пелюшок дитину привчали любити й шанувати хліб. Будь-яке свято чи обряд не 

обходилися без паляниці. Народжувалася дитина – йшли з хлібом, виряджали сина в далеку 

дорогу – і мати ув'язувала в рушник житній окраєць, справляли весілля чи будували хату – 

неодмінно приходили з книшем. Дорогих гостей також зустрічали хлібом-сіллю… 

     Хліб на столі. Зайшовши до хати, возрадуймося його присутністю, освятімося його 

терпким запахом, віддаймося пошанівком тим, хто зростив його, рукам, котрі подарували 

духмяні, схожі на сонце паляниці. Хай завжди він – совість наша – буде в хаті, як диво, 

лежатиме покритий вишитим рушником, свіжий та святий. Знімімо перед ним капелюхи, 

уклонімося, аби одвічно він був на нашому столі, щоб не черствів, бо, як мовлять народні 

вуста, коли черствіє хліб, то і душі черствіють, а відтак, якщо черствіють душі – неодмінно 

зачерствіє хліб – наша совість. Це одвічне, як життя, мірило має бути нашим гаслом, нашою 

молитовністю не на сьогодні і не на завтра – крізь усе життя… ( В. Скуратівський ). 

     Концепт каузальності, представлений імпліцитно та експліцитно,  пронизує і вірш Бориса 

Пастернака у збірнику поезії (розділ “Когда разгуляется” 1956-1959 ), де виокремлюємо також 

антропоцентричну спрямованість: 

Во всем мне хочется дойти 

До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 
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До сущности протекших дней, 

До их причины,  

До оснований, до корней, 

До сердцевины. 

 

Все время схватывая нить  

Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, любить,  

Свершать открытья. 

 

О, если бы я только мог  

Хотя отчасти, 

Я написал бы восемь строк  

О свойствах страсти. 

 

О  беззаконьях, о грехах, 

Бегах, погонях,  

Нечаянностях впопыхах,  

Локтях, ладонях. 

 

Я вывел бы ее закон, 

Ее начало, 

И повторял ее имен 

Инициалы. 

 

Я б разбивал стихи, как сад, 

Всей дрожью жилок  

Цвели бы липы в них подряд, 

Гуськом, в затылок. 

 

В стихи б я внес дыханье роз,  

Дыханье мяты,  

Луга, осоку, сенокос.  

Грозы раскаты. 
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Так некогда Шопен вложил 

Живое чудо 

Фольварков, парков, рощ …  

В свои этюды…[10, с. 439-441] 

Як свідчать дослідження, у цілому каузальному просторі та його сегментах можна 

виокремити  аплікацію умовно-наслідкових відношень на власне причинно-наслідкові та ін. 

Якщо на рівні умовно-наслідкової бінеми аплікація носить синхронний характер, тобто 

представляє собою повне нашарування тих чи інших зв’язків, то в складі умовно-наслідкової 

категорії, поряд з таким нашаруванням, у наявності  і інше – наприклад умова або наслідок, а 

також вся бінема або сегмент може бути членом іншої бінеми чи сегменту: причинно-

наслідкового тощо. Аплікація є окремим випадком  багатомірності тексту за Б. О. 

Сєрєбренніковим. Мовні відношення можуть покривати собою велику кількість різноманітних 

життєвих зв’язків [2]. Ця властивість мовних відношень пов’язана з тим, що дійсна якісна 

різниця в них часто або стирається, або виступає в якому-небудь загальному вигляді. Уся 

експліцитно виражена умовно-наслідкова бінема, яка  називає  причину наслідку, створює 

каузально-кондиціональний сегмент і є інверсією компонентів, по суті за своїм характером це 

смислове перекриття,  що, звичайно, сприяє когерентності цілого складного висловлювання. 

Умовна пропозиція може бути одночасно цільовим наслідком першої пропозиції. У наступному 

мікротексті наявне вже не тільки коло чи сегмент, а ціле переплетіння каузальних  залежностей, 

прослідкуємо каузальність на імпліцитному рівні: 

     Я не приверженець ні старого села, ні старих людей, ні старовини вцілому. Я син свого 

часу і весь належу сучасникам своїм. Коли ж обертаюсь я часом до криниці, з якої пив колись 

воду, і до моєї привітної хатини і посилаю їм у далеке минуле своє благословення, я роблю ту 

лише “помилку”, яку роблять і робитимуть, скільки й світ стоятиме, душі народні живі всіх 

епох і народів, згадуючи про незабутні чари дитинства. Світ одкривається перед ясними 

очима перших літ пізнання, всі враження буття зливаються в невмирущу гармонію, людяну, 

дорогоцінну. Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до 

найдорожчих джерел дитинства та отроцтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, 

ніщо не гріє її, не будить радості ані людяного суму. Безбарвна людина ота, яку посаду не 

посідала б вона, і труд її, не зігрітий теплим промінням часу, безбарвний. 

     Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Було в минулому житті моїх батьків 

багато неладу, плачу, темряви й жалю. Неясні надії й марні сподівання знаходили собі могилу в 

горілці й сварах. А найбільше, чого їм відпустила доля, - роботи, тяжкої праці. Всі  прожили 
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свій вік нещасливо, кожен по-своєму – і прадід, і дід, і батько з матір’ю. І все життя їх було 

скорботним, як життя стародавніх. Вони не знали, як змінити його, і, віддаючи перевагу 

тому, чого не судила їм доба, не порадувались. Тільки було це так давно, що майже все вже 

розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло.  

     Одна  лише Десна зосталася нетлінною у стомленій уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих 

незабутніх літ і мрій . 

     Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже много літ,  я 

завжди  добрішав, почував себе невичерпно багатим і  щедрим. Так багато дала ти  мені 

подарунків на все життя . 

     Далека красо моя!  Щасливий  я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні  роки  

твою  м’яку, веселу,  сиву воду,  ходив босий  по твоїх  казкових  висипах , слухав рибальських  

розмов на твоїх  човнах  і казання  старих  про  давнину,  що  лічив  у  тобі  зорі на 

перекинутому  небі, що й досі, дивлячись  часом униз, не втратив щастя  бачити оті зорі  

навіть у буденних  калюжах  на життєвих шляхах.    (О. Довженко ) 

Подальший акорд каузального феномену на імпліцитному рівні: 

       Я славлю спільність мов 

                                                        і славлю їх одмінність, 

Основу всіх основ – 

                                                        правічну їх родинність; 

Це ж зоряний вінок, 

                                                         братерська необорність, 

      І в кожній з мов-зірок – 

                                                       чарівна неповторність. 

Я славлю інших мов 

                                                        із рідною співзвучність: 

Беру й вертаю знов 

                               музичність, точність, влучність.                                           

       ( І. Муратов ) 

     У результаті дослідження ми дійшли певних висновків.  

     Функціональна категорія каузальності відтворюється різними засобами. До 

лінгвокогнітивних механізмів багатомірної знакової системи дискурсу відносимо сполучники, 

прийменники з іменниками, субстантивно-дієслівні сполучення та інші структурно-семантичні 

чинники каузальної семантики. 
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     У каузальному просторі, на нашу думку, спрацьовує об’єднавча функція концепту 

каузальності, яка включає власне причину, цілі, умови, допустовість. Ця функція переплітається 

з інтегративною функцією аргументації та іншими функціями. 

     Розглядаючи природу причини та наслідку на матеріалі німецької, української та 

російської мов, її ознаки, пропонуємо як п е р с п е к т и в у  поглиблювати подальші наукові 

дослідження теми, зокрема аналіз аплікації причинно-наслідкових, умовно-наслідкових, 

часових та інших зв’язків тощо. 

     У каузальному просторі комунікативно-семантичний план власне причинно-наслідкових 

відношень доцільно аналізувати як експліцитні, так і імпліцитні механізми на рівні дискурсу, 

гіпертексту, цілого мовного твору.  

    Каузальний простір розповсюджується як на прозові, так і віршовані тексти, що також 

потребує подальшого наукового когнітивнолінгвістичного дослідження. 
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УДК 811.111’38 

МОДЕЛЬ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ БРИТАНСКОМ 

ФИЛОСОФСКОМ И ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

Е.В. Бондаренко, канд. филол. наук (Харьков) 

Рассматривается явление дуальности (научности / вненаучности) времени в современном британском 

философском и поэтическом дискурсе. Инструментом исследования является модель времени, которая 

представляет собой концептуальную сеть, состоящую из набора пропозициональных реляций концепта ВРЕМЯ: 

предметной, посессивной, акциональной, идентификационной и компаративной. Доказано, что по составу и 

принадлежности научной или вненаучной картинам мира модели времени, манифестированные в британском 

философском и поэтическом дискурсах XX-XXI в.в., имеют тенденцию к сближению и обмену компонентами.  

Ключевые слова: вненаучная / ‘теплая’ картина мира (ТКМ); концептуальная сеть; модель времени; 

научная / ‘холодная’ картина мира (ХКМ).  

 

Є.В Бондаренко. Модель часу в сучасному британському філософському й поетичному дискурсі. 

Розглядається явище дуальності (науковості / позанауковості) часу в сучасному британському філософському й 

поетичному дискурсі. Інструментом дослідження є модель часу, концептуальна мережа, яка складається з набору 

пропозиційних реляцій концепту ЧАС: предметної, посесивної, акціональної, ідентифікаційної та компаративної. 

Доведено, що за складом і приналежністю до наукової чи позанаукової картин світу моделі часу, що вони 

маніфестовані в британському філософському й поетичному дискурсах XX-XXI ст.ст., мають тенденцію до 

зближення й обміну компонентами.  

Ключові слова: концептуальна мережа; модель часу; наукова / ‘холодна’ картина світу (ХКС); 

позанаукова / ‘тепла’ картина світу (ТКС).  

 

Y. Вondarenko Time model in modern British philosophical and poetic discourse. The article focuses on the 

phenomenon of time duality (its scientific and non-scientific interpretation) in modern British philosophical and poetic 

discourse. The time model, a conceptual network combining the TIME concept propositional relations, such as objective, 

possessive, actional, identification and comparative, is featured. It is demonstrated that in terms of the range of components 

and their relevance to scientific or non-scientific construals of the world, the time models verbalized in British 

philosophical and poetic discourse of the 20th -21st cent. tend to absorb and exchange each other’s components.   

Key words: conceptual network; non-scientific / ‘warm’ construal of the world (WCW); scientific / ‘cold’ 

construal of the world (CCW); time model.  

 

Активно развивающаяся в настоящее время когнитивно-коммуникативная парадигма 

лингвистики позволяет рассматривать время как базовый компонент действительности, 

осваиваемой в языковых и речевых формах, под новым углом зрения. Так, время может быть 

представлено в виде лингвокогнитивной структуры, которая разворачивается в дискурсе. 

Учитывая то, что разные типы мышления обусловливают порождение различных типов 
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дискурса [12], можно предположить, что ментальная репрезентация времени в них также 

обладает вариативностью. 

А к т у а л ь н о с т ь  работы связана с ее антропоцентризмом, предпосылкой, 

обусловившей когнитивно-коммуникативную парадигматику лингвистических исследований в 

настоящее время. Комплексный подход к языковым и речевым явлениям в рамках подобной 

парадигматики позволяет применить объяснительные приемы, характерные для научной 

методологии [9].   

Ц е л ь ю  является сравнение лингвокогнитивной структуры времени, реализуемой в 

современном британском философском и поэтическом дискурсах.    

В качестве исходных для данного исследования избраны следующие положения: 

- Восприятие времени, овеществленное в языке и дискурсе, имеет двойственный 

характер: с одной стороны, время представляется как свойство материи (научное время), 

ориентированное на объективные явления действительности, с другой – как экзистенциальная 

сущность (вненаучное время), ориентированное на человека. Дуальная природа восприятия 

времени обусловлена двумя комплементарными типами когниции – научной и вненаучной, 

которые на лингвокогнитивном уровне реализуются в оппозициях концептов 

МАТЕРИАЛЬНОЕ / ДУХОВНОЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ / ЧУВСТВЕННОЕ, ОБЪЕКТИВНОЕ / 

СУБЪЕКТИВНОЕ, РАССУДОЧНОЕ / ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ, ЛОГИЧЕСКОЕ / 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, ЗАКОНОМЕРНОЕ / СЛУЧАЙНОЕ, СТЕРЕОТИПНОЕ / УНИКАЛЬНОЕ. 

Левые члены оппозиции образуют концептуальную сетку ‘холодной’, научной, а правые – 

‘теплой’, вненаучной картин мира (ХКМ и ТКМ, соответственно). Речевой реализацией первой 

чаще всего является научный (естественно-научный по отраслям, философский и гуманитарный 

дискурсы), во второй – мифо-эпический, наивный и художественный (поэтический).  

- Вербализация времени в английском языке и дискурсе опирается на когнитивную 

модель времени. Время в языке и дискурсе моделируется как когнитивный концепт в 

концептуальной сети [19; 15-18; 5; 8; 7; 6; 10]. Такая сеть представляет собой систему 

пропозициональных связей концепта в пределах предметного (в слотах Количество, Качество, 

Способ), посессивного (в слотах Обладаемое – Обладатель), акционального (Актант, Стимул, 

Результат, Пациенс, Сирконстант), идентификационного (Род / Роль) и компаративного 

(Референт – Коррелят) фреймов.  

 - Модель времени, манифестированная в дискурсе определенного периода, представляет 

собой концептуальную сеть концепта ВРЕМЯ, составляющие которой демонстрируют 

вариативность в зависимости от принадлежности научной либо вненаучной картине мира. 
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О б ъ е к т  данной работы – средство манифестации модели времени в научном (в 

данном случае философском) и вненаучном (поэтическом) дискурсе XX-XXI в.в. в виде 

лексемы time.  

П р е д м е т  исследования – сравнение состава моделей времени, развернутых в 

современном британском философском и поэтическом дискурсе, и пропорций компонентов 

ХКМ и ТКМ в этих моделях.  

В качестве м а т е р и а л а  в работе использованы фрагменты текстов новейших 

англоязычных электронных словарей [14; 20] и поэтические произведения начала века Т. Харди 

(1840 – 1928) модернистов Т. Элиота (1888 – 1965) и В. Йетса (1865 – 1939), Л. Биньона (1869 – 

1943), Дж. К. Сквайера (1882 – 1958), поэта британского происхождения У. Одена (1907 – 

1973), С. Дей-Льюиса (1904 – 1972), Дж. Вейна (1925 – 1994), Д. Улкотта (1930), Т. Хьюза (1930 

– 1998) и др.   

Современный английский философский дискурс представляет проблемы, связанные со 

временем, в виде своеобразного Экклезиаста – ученого, который сам задает вопросы и сам 

пытается дать на них ответ: many issues remain to be resolved. Here is a short list of the most 

important ones— what time actually is; (...) why time has an arrow even though the dynamical laws of 

the microscopic constituents of the universe appear to be incapable of distinguishing past and future; 

(...) ; how to analyze the metaphor of time’s flow... [20, p. 2].  

Ответы на указанные вопросы позволят выявить концепты-составляющие современной 

философской модели времени.  

Начнем с определения времени. Самое поверхностное – это: “what accurate clocks 

measure” [20, p. 6] (в сети концепта ВРЕМЯ имеет место реализация реляции Качество 

предметного фрейма через концепт ИЗМЕРИМОСТЬ и связи Сирконстант акционального 

фрейма посредством концепта ЧАСЫ).  

Более глубокие определения времени дают представления о нем как о СООТНОШЕНИИ 

СОБЫТИЙ: it is a special system of relations among instantaneous events [20, p. 6].; ФОРМЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ: is the form of becoming [20, p. 6] и СОЧЕТАНИИ ИНТЕРВАЛОВ: time is a 

composition of intervals rather than of durationless instants [20, p. 6] (слот Роль 

идентификационного фрейма). Последнее определение вербализует концепт ИНТЕРВАЛЫ, 

заполняющий слот Обладаемое посессивного фрейма. 

Несомненной признается дуальная природа времени (концепт ДУАЛЬНОСТЬ в слоте 

Качество предметного фрейма): “If physical time and psychological time are two different kinds of 

time, then two answers are required to the question “What is time?” and some commentary is required 

regarding their relationships, such as whether one is more fundamental.  Many philosophers of 
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science argue that physical time is more fundamental even though psychological time is discovered 

first by each of us as we grow out of our childhood, and even though psychological time was 

discovered first as the human beings evolved from our animal ancestors” [20, p. 6].  

В нашем исследовании под фундаментальностью мы понимаем ‘холодность’, т.е. 

МАТЕРИАЛЬНОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ, РАССУДОЧНОСТЬ, 

ЛОГИЧНОСТЬ и ЗАКОНОМЕРНОСТЬ модели времени. Таким образом, в приведенном 

определении реализуются концепты ОБЪЕКТИВНОСТЬ / СУБЪЕКТИВНОСТЬ (слота 

Качество предметного фрейма), а также ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ и МЫШЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА (слота Стимул акционального фрейма). 

Другим немаловажным аспектом при рассмотрении времени является установление 

визуального образа времени, которые в конечном счете сводились либо к линии, либо к кругу 

или спирали. Современные философы утверждают, что: The logic of the term “time” that is 

embedded in our time talk does not rule out a nonlinear structure for time, but there is no reason to 

believe (physical) time is actually like this or that anything has gone back in time [20, p. 9].  

Таким образом, в современном философском дискурсе присутствует дуальность образа 

времени, которая имеет непосредственное отношение к Пациенсу (ЧЕЛОВЕКУ, ЛИЧНОСТИ) 

(слот Пациенс акционального фрейма): 

(1) With circular time, you can be assured that after your death you will be reborn.  The future 

will become the past.  (…) The casual loops of Einstein’s general theory or closed curves in specetime 

allow you to go forward continuously in time until you arrive back into your past. You might even meet 

your younger self.  If so, some definitions of “person” will need to be revised to allow for this [20, p. 

8].   

Вопрос линейности времени непосредственно связан с возможностью его визуальной 

интерпретации в виде стрелы (Коррелят компаративного фрейма СТРЕЛА): 

(2) The amalgamation of the universe’s irreversible processes produces the cosmic arrow of 

time, the master arrow. Usually this arrow is what is meant when one speaks simply of “time’s arrow” 

[20, p. 19], из чего следует ЛИНЕЙНОСТЬ (слот Качество предметного фрейма) и 

ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ времени, определяемого явлениями онтологии (Вселенной). Время 

в данном случае соотносится с ФИЗИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ (ПРОЦЕССАМИ) как 

Стимулом ВРЕМЕНИ. При сопоставлении примеров (1) и (2), можно заключить, что 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ассоциируется в философской модели времени с конкретной 

СУБСТАНЦИЕЙ или ЛИЧНОСТЬЮ (слот Качество: СУБСТАНТИВНОСТЬ 

(РЕЛЯТИВНОСТЬ)), а ЛИНЕЙНОСТЬ – с универсумом (Слот Качество: 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ).  
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Визуализация времени в виде стрелы позволяет ответить на вопрос о характере 

направленности времени: Usually this arrow is what is meant when one speaks simply of “time’s 

arrow”. By the convention, we say the arrow is directed toward the future.  The arrow of time is what 

distinguishes events ordered by the happens-before relation from those ordered by its converse, the 

happens-after relation [20, p. 19]. 

Таким образом, современный философский дискурс утверждает, что время обладает 

свойством ОДНОНАПРАВЛЕННОСТИ (слот Качество предметного фрейма), а также 

МОДУСАМИ (ПРОШЕДШЕГО, НАСТОЯЩЕГО и БУДУЩЕГО) (Слот Обладаемое 

посессивного фрейма). 

Последний важный вопрос относительно времени касается широко распространенной в 

философии метафоры time flow: It is as if we were floating on a river, carried by the current past the 

manifold of events which is spread out timelessly on the bank [20, p. 17]. 

 Исходя из того, что концепт ПОТОК имеет различные пропозициональные связи в 

зависимости от дискурса, в котором он реализуется: 

(ТКМ): the flow is an illusion, the product of a faulty metaphor. Time exists, things change, but 

time doesn’t flow objectively, although there may well be some objective feature of our brains that 

causes us to believe we are experiencing a flow of time; but in that case time flows only in a subjective 

sense of the term [20, p. 17] (слот Коррелят компаративного фрейма),  

(ХКМ): the flow is objective, a feature of our mind-independent reality that is to be found in, 

say, today scientific laws, or, if it has been missed there, then in future scientific laws [20, p. 18] (слот 

Роль идентификационного фрейма), поместим его в оба фрейма. 

Модель времени, реализованную в современном английском философском дискурсе, 

можно представить в виде концептуальной сети, состоящей из предметного, посессивного, 

компаративного, идентификационного и акционального фреймов.  

Предметный фрейм состоит из одного слота, Качество, реализуемого в концептах 

ИЗМЕРИМОСТЬ и ДУАЛЬНОСТЬ. Последний, однако, определяет сложные связи между 

концептами, составляющими его содержание. Так, имеют место цепочки: ОБЪЕКТИВНОСТЬ – 

ЛИНЕЙНОСТЬ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ и СУБЪЕКТИВНОСТЬ – ЦИКЛИЧНОСТЬ – 

СУБСТАНТИВНОСТЬ (РЕЛЯТИВНОСТЬ).  

Посессивный фрейм имеет один слот Обладаемое, реализованный в концептах: 

ИНТЕРВАЛЫ и МОДУСЫ (ПРОШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ) 

Компаративный фрейм реализован в двух концептах: СТРЕЛА и ПОТОК. 

Идентификационный фрейм имеет один слот Роль: СООТНОШЕНИЕ СОБЫТИЙ 

(ПОТОК), ФОРМА СТАНОВЛЕНИЯ и СОЧЕТАНИЕ ИНТЕРВАЛОВ. 
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Акциональный фрейм представлен рядом слотов: 

 - Стимул: ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (ПРОЦЕССЫ), МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА; 

 - Сирконстант: ЧАСЫ 

 - Пациенс: ЧЕЛОВЕК (ЛИЧНОСТЬ) и СУБСТАНЦИЯ. 

Анализ составляющих модели времени в современном философском дискурсе позволяет 

говорить о ряде следующих свойств. Наблюдается ее уравновешенность в плане соотношения 

‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов. Показательными в этом отношении являются слоты 

Качество предметного, Стимул и Пациенс акционального и Роль идентификационного 

фреймов. Современный английский философский дискурс демонстрирует стремление к 

гармонизации, однако источником такой гармонии является не вера, как, например, в мифо-

эпической картине мира [11], а научный анализ и философская рефлексия, основанная на 

оперировании вербальными формами. 

Для сравнения философской модели времени с поэтической также рассмотрим 

последнюю  виде концептуальной сети. Она имеет следующие составляющие. 

Предметный фрейм имеет слоты Качество и Способ. Свойством времени 

рассматриваемого периода является АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТЬ, когда назначается пора не 

для существования или изменения определенных объектов, а для действий или состояний 

человека: There will be time; There will be time / To prepare a face to meet the faces that you meet; / 

There will be time to murder and create, / And time for all the works and days of hands / That lift and 

drop a question on your plate; / Time for you and time for me, / And time yet for a hundred 

indecisions, / And for a hundred visions and revisions, / Before the taking of a toast and tea. (…) / And 

indeed there will be time / To wonder, ‘Do I care? And ‘Do I dare?’/ Time to turn back and descend 

the stair, / With a bold spot in the middle of my hair… [21, p. 15].  

Другим важным и относительно новым качеством времени является его 

ХРОНИКАЛЬНОСТЬ. Время (эпоха) описывается с указанием конкретного года, дня или часа 

[1-4;13]. Явен мотив “депоэтизации” времен. Так. например, Йетс описывает 1919 год в своем 

стихотворении: Many ingenious lovely things are gone / That seemed sheer miracle to the multitude, / 

Protected from the circle of the moon / That pitches common things about. There stood / Amid the 

ornamental bronze and stone / An ancient image made of olive wood – / And gone are Phidias’ famous 

ivories / And all the golden grasshoppers and bees…[24, p. 175].  

Характерным свойством времени также является его НЕОБРАТИМОСТЬ, причем 

вечность парадоксально противопоставляется времени: Eternity may dwindle, / Time is unwound… 

[24, p. 224]. Последнее свойство времени, однако, приписывается ему только по отношению к 

человеку, тогда как природа, сущее вокруг человека, развивается циклично. Здесь реализуются 
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пропозициональные связи концепта ВРЕМЯ: ПРИРОДА ВНЕ ЧЕЛОВЕКА (Пациенс) – 

ЦИКЛИЧНОСТЬ (Качество); ЧЕЛОВЕК (Пациенс) – ЛИНЕЙНОСТЬ (Качество). Так, например, 

Йетс описывает течение времени жизни человека в стихотворении “The Wheel”: Through winter-

time we call on spring, / And though the spring on summer call, / And when abounding hedges ring / 

Declare that winter’s best of all; / And after that there’s nothing good / Because the spring-time has 

not come – / Nor know that what disturbs our blood / Is that longing for tomb [24, p. 179].  

Способ существования времени также антропоцентричен, реализуется в концепте 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, которая в ряде случаев измеряется не единицами времени, а 

экзистенциальными событиями: For I have known them already, known them all – / Have known the 

evenings, mornings, afternoons, / I have measured out my life with coffee spoons [21, p. 16].  

Акциональный фрейм представлен слотом Стимул, который реализуется концептом 

БОГ: …until God burns time, / Before the unlabouring starts and you [24, p. 54]; в то же время, и 

ЧЕЛОВЕК присутствует со своим экзистенциональным временем: To see my time over again – if 

you can call it time, / Fidgeting uneasily under a draughty stair, / Or counting sleepless nights in the 

crowded Tube [23, p. 477]. Характерно в данном случае, что, как и в предыдущую эпоху, 

Антитеза времени, ВЕЧНОСТЬ более не является исключительной ипостасью бога: God in his 

time / Or out time will correct this [23, p. 464], конец времени для человека означает лишь 

окончание его земного существования: When we come at the end of time / To Peter sitting in 

state…[24, p. 60], кроме того, и человеческим чувствам присуща вневременность: Love is exempt 

from time… [23, p. 214].  

Пациенсом времени традиционно является ЧЕЛОВЕК: It’s time that wrote my will…[24, p. 

167]; The innocent and the beautiful / Have no enemy but time…[24, p. 86].  

Результатом существования времени является ИЗМЕРЕНИЕ и ОЦЕНИВАНИЕ: What 

measuring Time has lit above… [24, p. 42].  

Посессивный фрейм представлен традиционными единицами измерения ИНТЕРВАЛЫ: 

Time’s wrong-way telescope, will show / A minute man ten years hence / And by distance simplified 

[23, p. 511]. Здесь, однако, манифестируется когнитивная трансформация, когда в ‘холодной’ 

модели времени минута – интервал, который состоит из 60 секунд, а в ‘теплой’ – жизнь 

человека, рассматриваемая в перспективе десятилетней давности. В поэтической картине мира, 

таким образом, концепт мотивирует качественное, а не количественное представление о 

времени.  

Идентификационный фрейм представлен следующими концептами, заполняющими слот 

Роль:  
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АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ, который, благодаря когнитивной операции метафоризации 

может ИСЧЕЗАТЬ: … till Time be no more…[24, p. 43]; ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ПРОСТРАНСТВО: 

Then Time froze / To immobility and changed to Space [23, p. 219] или СООТНОСИТЬСЯ С НИМ: 

I’d lived in Time and Motion and Sensation… [23, p. 319]; вместе с тем, время обособляется от 

мира, объединяясь с ним лишь в пределах некого одного свойства, возможности 

ИЗМЕНЯТЬСЯ: Time and a world / To old to alter… [22, p. 33].  

АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ представлено в форме точных дат Nineteen Hundred and 

Nineteen [24, p. 175].  

Концепт ЭПОХА довольно репрезентативен: …when the God slept in times of old [24]; Our 

times are blessed times, they cry… [23, p. 5]; у эпохи появляются явные характерные 

исторические, социальные (‘холодные’) черты: I have heard of a time when kings beneath bark 

roves / watched chimneys [23, p. 324].  

Концепт ВРЕМЯ СОБЫТИЯ представлен в следующем виде: My heart would brim with 

dreams about the times / When we bent down above the fading coals… [24, p. 40]; концепт ПОРА 

реализуется так: Now is the time for striping the spirit bare, / Time for the burning of days ended and 

done… [23, p. 103].  

‘Теплые’ концепты ВРЕМЯ ЖИЗНИ представлен в: Not a line of her writing have I, / Not a 

thread of her hair, / No mark of her late time as dame in her dwelling, whereby / I may picture her 

there…[23, p. 2], а ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ в: There I sat / Imprisoned in 

my pity and my shame / That men and women having suffered time / Should sit in such a place…[23, p. 

579].  

Наиболее репрезентативным является компаративный фрейм. Так, коррелятами домена 

ВРЕМЯ в поэтическом дискурсе ХХ века являются домены: ЖИВОЕ СУЩЕСТВО: When Time 

began to rant and rage…[24, p. 41]; СУБСТАНЦИЯ: Said the Skeleton lying upon the sands of 

Time… [23, p. 218]; ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ: And time and the world are ever in flight… [24, p. 

47]; ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА: I feel remorse for all that time has done / To you, my love... [23, p. 

214]; РЕСУРС: If he commutes he loses his time / And leaves his house daily to be plundered by 

gunmen [23, p. 326] и ЛАНДШАФТ: as one would turn to nod good-bye to Rochefoucauld, / If the 

street were time and he at the end of the street…[21, p. 23]. 

Анализ форм реализации концепта ВРЕМЯ в поэзии XX века дает основания 

утверждать, что время антропоцентрично за счет усиления роли человека в качестве Стимула и 

противопоставления качества времени для него и неживой природы. Утверждается, что время 

для экзистенции человека линейно, а для природы – циклично. Время жизни человека, помимо 

традиционных интервалов, может измеряться бытийными событиями, оно имеет иное, чем 
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природное, наполнение. Главным критерием различения времени является его восприятие 

человеком в пределах его жизни и эмоционального состояния. Соотношение ‘холодных и 

‘теплых’ компонентов модели времени, реализованной в поэтическом дискурсе XX в., 

оказывается, несомненно, в пользу вторых. 

В сравнении с философской моделью времени, поэтическая обладает сходными 

составляющими в сходных фреймах: Корреляты компаративного фрейма СТРЕЛА, ПОТОК в 

философской и ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ – в поэтической; Стимул МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

в первой и ЧЕЛОВЕК – во второй; сходные дуальное Качество ЛИНЕЙНОСТИ / 

ЦИКЛИЧНОСТИ и Пациенс, ЧЕЛОВЕК. При этом ЛИНЕЙНОСТЬ в обеих моделях 

ассоциируется с жизнью человека, а ЦИКЛИЧНОСТЬ с – природой универсума. Следует 

отметить, однако, что в поэтической модели данные концепты часто метафоризированы, т.е. 

принадлежат ‘теплой’ картине мира. Вместе с тем, в поэтической модели присутствует 

‘холодное’ Качество ХРОНИКАЛЬНОСТИ. 

Таким образом, существует две противоположных направления филогенеза поэтической 

модели времени по сравнению с философской: ‘потепление’ за счет метафоризации ее 

компонентов и ‘похолодание’ за счет появления признака хроникальности, что объясняется 

тенденцией к сохранению комплементарного равновесия дуальности времени в дискурсе. 

Модели времени, реализованные в современном философском и поэтическом дискурсе, 

демонстрируют сближение за счет заимствования концептов из вненаучной картины мира в 

научную и из научной картины мира во вненаучную. 

П е р с п е к т и в о й  исследования является сравнительное изучение моделей времени, 

реализованных в различных типах дискурса, которые манифестируют ‘холодную’ и ‘теплую’ 

картины мира.  
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УДК 81.111 (37+42) 

РІЗНОВИДИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОКСИМОРОНУ 

О.Г. Скідан, канд. філол. наук (Севастополь) 

Стаття присвячена дослідженню лінгвокогнітивних механизмів формування контрастивних стилістичних 

засобів, а саме видів концептуального оксиморону, операцій контрастивного мапування та когнітивних процедур, 

що лежать в основі парадоксального мислення. Уперше розрізнено внутрішньокатегоріальний і міжкатегоріальний 

види концептуального оксиморону та його підвиди.  

Ключові слова: контрастивні стилістичні засоби, концептуальний оксиморон, контрастивне мапування. 

 

О.Г. Скидан. Статья посвящена исследованию лингвокогнитивных механизмов формирования 

контрастивных стилистических средств, а именно видов концептуального оксюморона, операций контрастивного 

картирования и когнитивных процедур, лежащих в основе парадоксального мышления. Впервые выделяются 

внутрикатегориальный и межкатегориальный виды концептуального оксюморона и его подвиды.   

Ключевые слова: контрастивные стилистические средства, концептуальный оксюморон,  контрастивное 

картирование.  

 

O.G. Skidan. The Types of Conceptual Oxymoron. The article focuses on linguistic and cognitive mechanisms 

of the formation of linguistic contrastive means, including the types of conceptual oxymoron, contrastive mapping 

operations, cognitive procedures of paradoxical thinking. For the first time intra-categorial and cross-categorial types  and 

subtypes of conceptual oxymoron  are revealed.  

Key words: contrastive stylistic means, conceptual oxymoron, contrastive mapping. 

 

У сучасних наукових дослідженнях доведено, що картина світу осмислюється людиною 

не лише метафорично [2, c. 387–415], але й метонімічно [8, с. 37-77] та навіть оксиморонно [1, 

с. 212-216; 6, с. 252-276]. Структурація думки відбувається не тільки через аналогію або 

асоціацію між ознаками й властивостями концептуальних складників різних чи спільних 

концептосфер, але й шляхом зіштовхування понять, подій, ситуацій, світів. Такі когнітивні 

операції можливі завдяки існуванню парадоксального поетичного мислення [там само], яке 

отримує текстове втілення завдяки контрастивним стилістичним засобам [3, с. 4]. Домінантним 

у їх формуванні є концептуальний оксиморон [7, с. 368; 1, с. 201; 3, с. 95], як родовий троп, або 

певний надтроп. 

М е т о ю  цієї статті є розкриття лінгвокогнітивних механізмів формування 

контрастивних стилістичних засобів, в яких концептуальний оксиморон актуалізується в 

словесній тканині художнього тексту. А к т у а л ь н і с т ь  даної теми зумовлена її 

приналежністю до сучасних лінгвокогнітивних досліджень художнього тексту, спрямованих на 
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розкриття креативних механізмів художнього мовлення шляхом концептуального аналізу 

тропеїчних засобів. 

У контексті нашого дослідження до контрастивних стилістичних засобів ми відносимо 

оксиморон, антитезу, парадокс, іронію та гротеск. Можливість такого об’єднання пояснюється 

наявністю у їх підґрунті спільної домінантної концептуальної схеми, а саме – концептуального 

оксиморону, що позначає спосіб осмислення предметів, подій або явищ реального й уявного 

світів через протиставлення їх аксіологічно навантажених ознак [3, с. 95]. Концептуальність 

тропу – це характеристика, яка припускає його розуміння як мисленнєвої, а не мовної операції, 

як способу осмислення однієї сутності крізь призму іншої [9, с. 247-248]. Суть поняття 

концептуального в тропах у їх потенційній здібності слугувати когнітивній меті обробки думки, 

мотивувати процес образного мислення [6, с. 275]. 

Втілення концептуальної структури у словесній тканині художнього тексту здійснюється 

за допомогою лінгвокогнітивної операції мапування [2; 5, с. 58-59; 1, c. 170-173; 3, с. 123], що 

розглядається як “концептуальне накладання” (conceptual mapping), за допомогою якого 

окреслюється коло концептуальних метафор: орієнтаційних, онтологічних, структурних, 

метафор каналів зв’язку та конструюючих метафор [2, c. 390]. Це – головний когнітивний 

процес, що супроводжує пошук та опрацювання людиною будь-якої інформації, будь-яких 

опредметнених знань [4, с. 64].  

У руслі нашої роботи, пов’язаної з дослідженням специфіки формування контрастивних 

стилістичних засобів, серед усіх видів мапування особливо цікавим є контрастивне [1, с. 230-

233; 3, с. 122-130], підґрунтям якого є парадоксальне мислення [1, с. 230; 3, с. 29]. Залежно від  

характеру складників, що проектуються (мапуються), нами засвідчено атрибутивне, 

релятивне, ситуативне та наративне контрастивне мапування. 

Н о в и з н о ю  дослідження є те, що уперше виокремлюються різні види 

концептуального оксиморону, що дозволяє пояснити лінгвокогнітивні механізми формування 

контрастивних стилістичних засобів. Ми розрізняємо внутрішньокатегоріальний 

концептуальний оксиморон, який ми поділяємо на онтологічний і скалярний підвиди, та 

міжкатегоріальний, підвидами якого є епістемічний і ціннісно-орієнтаційний концептуальний 

оксиморони.  

Внутрішньокатегоріальний концептуальний оксиморон накладає певні концептуальні 

обмеження на формування контрастивних стилістичних засобів, тобто проекція контрастивних 

ознак відбувається у межах однієї спільної концептуальної категорії. При цьому між 

складниками, що мапуються, існує онтологічна спорідненість. Цей тип концептуального 

оксиморону лежить у підґрунті контрастивних засобів з обмеженою інтерпретацією, більшість з 
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яких належать до усталених широко вживаних стилістичних засобів. Міжкатегоріальний 

концептуальний оксиморон знімає концептуальні обмеження при контрастивному мапуванні, 

що уможливлює концептуальний прорив у парадоксальність, появу контрастивних вербальних 

засобів, які відрізняються більшою глибиною у передачі змістовної амбівалентності, 

притаманної образу персонажа. Розглянемо типи концептуального оксиморону окремо.  

Онтологічний концептуальний оксиморон – це концептуальна схема, яка пояснює 

спосіб осмислення предметів, явищ, подій через протиставлення їхніх протилежних, але 

онтологічно споріднених ознак. У традиційній  логіці до протилежних (контрарних) понять 

відносять несумісні поняття, що хоча й суперечать одне одному, але між ними можливе третє, 

середнє поняття. Як правило, наведена концептуальна схема має атрибутивний характер, її 

втілення супроводжується атрибутивним контрастивним мапуванням. У  нашому дослідженні 

такий вид мапування тлумачиться як лінгвокогнітивна операція проекції онтологічно 

споріднених якісних ознак, які притаманні тим чи іншим складникам одного концепту, на 

складники іншого концепту, що є протилежними за змістом. Такий вид контрастивного 

мапування є найбільш простим й уживаним механізмом формування так званих клішованих 

оксиморонних словосполучень.  

Пояснимо це судження на прикладі: I hope you’ll show me your sketches afterwards, Miss 

Boyd. Margaret says they are awfully good [13, с. 18]. У підґрунті словосполучення awfully good 

лежить онтологічний концептуальний оксиморон ОГИДНЕ vs. ПРЕКРАСНЕ. Формування 

оксиморонного виразу відбувається в результаті атрибутивного контрастивного мапування 

через когнітивну процедуру накладання складників ОГИДНЕ та ПРЕКРАСНЕ, між якими існує 

онтологічна спорідненість, зумовлена тим, що обидва слугують атрибутами спільної 

концептуальної категорії ОЦІНКА ЯКОСТІ. Унаслідок когнітивної процедури накладання 

складник ОГИДНЕ, вербалізований номінативною одиницею awfully, отримує статус 

інтенсифікатора (very), що посилює експресивно-емотивне значення одиниці good.  

Різновидом внутрішньокатегоріального концептуального оксиморону є скалярний 

концептуальний оксиморон, що супроводжується когнітивною процедурою перехрещення. 

Перехрещуються дистантні, семантично віддалені ознаки, які належать до однієї 

концептуальної категорії, але відрізняються ступенем якості ознаки. Особливістю побудови 

контрастивних стилістичних засобів, сформованих на скалярному концептуальному 

оксимороні, є те, що значення лексичних одиниць, які контрастують між собою, не 

переосмислюються. Обидва значення реалізуються в тексті, створюючи тим самим несподівані 

характеристики, передаючи складні емоційні стани, особливості поведінки. 
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Наприклад: He was a snob, but he was also a gentleman [15, с. 240]. Антитеза формується 

на основі атрибутивного контрастивного мапування, що супроводжується когнітивною 

процедурою перехрещення якостей, які позначають семантично віддалені соціальні оцінки 

спільної концептуальної категорії СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ (сноб – низька 

негативна соціальна характеристика людини з обмеженою світоглядною позицією, вузьким 

колом життєвих інтересів, спрямованим лише на зовнішній блиск, та джентльмен – людина 

вихована та освічена, поводить себе ввічливо у стосунках з іншими людьми, що її оточують). У 

результаті формується невербалізоване у тексті ментальне утворення, яке створює яскравий 

образ складного характеру людини.  

Епістемічний концептуальний оксиморон пояснює спосіб осмислення подій, явищ, 

ідей шляхом упорядкування одного поняття в термінах іншого, але між поняттями, що 

осмислюються, не існує онтологічної спорідненості, епістемічних відповідностей, тобто 

відповідностей між знаннями про приналежність джерела та приналежність цілі. Контрастивне 

мапування супроводжується процедурою зіштовхування несумісних концептів, під які 

підводяться поняття. Епістемічний концептуальний оксиморон лежить переважно у підґрунті 

формування тих контрастивних засобів, елементи яких знаходяться у відношеннях привативної 

опозиції, члени якої повністю протилежні й взаємовиключні, між ними не може бути 

середнього проміжного поняття.  

Так, у прикладі: She felt that sweet pain in her heart [14, с. 15] оксиморонне 

словосполучення складається з двох номінативних одиниць sweet (солодкий) та pain (біль). 

Перша входить до складу концепту СМАК, друга актуалізує відчуття болю, що входить до 

складу концепту СТРАЖДАННЯ. Отже, у підґрунті наведеного оксиморону лежить 

епістемічний концептуальний оксиморон, формування якого супроводжується когнітивною 

процедурою зіштовхування несумісних концептів. Формування наведеного оксиморонного 

словосполучення здійснюється шляхом релятивного контрастивного мапування, проекції 

контрастних відношень причинно-наслідкового характеру, емоцій, станів, які втіленні в 

компонентах контрастивного засобу, тобто емоції, які людина відчуває від солодкого смаку, 

проектуються на поняття, з яким пов’язані негативні почуття. Завдяки когнітивній процедурі 

зіштовхування у семантичний структурі pain відбувається заміна негативного конотативного 

значення на позитивне. Іншими словами, сема “страждання”, яка притаманна одиниці pain, 

втрачається. Її значення переосмислюється через категоріально неспоріднене поняття 

“солодкий смак”, опредметнене у слові sweet, та набуває іншого відтінку значення. Поняття 

“біль”, яке включає такі складники, як страждання, смуток, горе, набуває через sweet pain нове 

значення і означає біль, що приносить насолоду, радість та щастя. 
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Ціннісно-орієнтаційний концептуальний оксиморон актуалізується переважно через 

лінгвокогнітивну операцію наративного контрастивного мапування, тобто проекцію 

традиційних, усталених, нормативних знань на текстовий фрагмент, в якому відбито 

протилежні мотиви або ідеї. Така операція супроводжується когнітивною процедурою 

відхилення від усталеної системи ціннісно-нормативних орієнтацій, від базових концептуальних 

метафор, що укорінені у свідомості людини та забезпечують її орієнтування у просторі, часі та 

моральних імперативах, тобто належать до універсального культурного коду осмислення буття 

– Великого ланцюга буття (Great Chain of Being) (G. Lakoff, M. Turner). У результаті 

відбувається когнітивний дисонанс (А.Д. Бєлова, Л.В. Короткова), під яким розуміють 

інтелектуальний конфлікт, що виникає, коли традиційно усталеним думкам, знанням про 

реальний світ суперечить нова інформація, отримана з текстового світу, що, у свою чергу, 

спричинює виникнення текстового напруження. Під текстовим світом розуміють ментальну 

репрезентацію художнього дискурсу на основі сприйняття художнього мовлення й 

концептуалізації знань, активованих мовними засобами тексту. 

Ціннісно-орієнтаційний концептуальний оксиморон є підгрунтям створення 

персонажного образу художника Ч. Стрікленда з роману “The Moon and Sixpence”: There was in 

his soul some deep-rooted instinct of creation, which grew relentlessly, as a cancer may grow in the 

living issues [12, с. 57]. Парадоксальність виникає завдяки лінгвокогнітивній операції 

наративного контрастивного мапування, тобто проекції знань про захворювання, що приводить 

до руйнування людини (cancer), на текстову ситуацію, в якій описується здатність людини 

творити, породжувати прекрасне. Внаслідок цього текстове втілення досліджуваного концепту, 

а саме його складника ТВОРЧІСТЬ, супроводжується відхиленням від усталеної думки про 

природу творчості, від найбільш продуктивної метафоричної схеми її концептуалізації, що 

можна узагальнити у вигляді ціннісно-орієнтаційного концептуального оксиморону 

ТВОРЧІСТЬ Є ПОРОДЖЕННЯ vs. ТВОРЧІСТЬ Є РУЙНУВАННЯ. 

Отже, концептуальна структура контрастивних стилістичних засобів визначається як 

низка концептуальних схем, серед яких концептуальний оксиморон є домінуючим. Види 

концептуального оксиморону накладають певні концептуальні обмеження на формування та 

інтерпретацію контрастивних стилістичних засобів. Парадоксальне мислення втілюється в 

контрастивних стилістичних засобах завдяки лінгвокогнітивній операції контрастивного 

мапування (атрибутивного, релятивного, ситуативного, наративного), що супроводжується 

різними когнітивними процедурами (накладання, зіштовхування, перехрещення, відхилення). 

Систематизацію лінгвокогнітивних механізмів, що лежать у підґрунті формування 

контрастивних стилістичних засобів, ілюструє схема на рис. 1. 
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Парадоксальне мислення 

 

 

Лінгвокогнітивні операції контрастивного мапування 

атрибутивне релятивне ситуативне наративне 

 

 

 

                                Когнітивні процедури 

накладання зштовхування перехрещення відхилення 

 

 

                                                    Концептуальний оксиморон 

онтологічний епістемічний скалярний ціннісно-         

орієнтаційний 

 

 

 

Контрастивні стилістичні засоби 

оксиморон іронія антитеза парадокс гротеск 

 

Рис. 1. Схема механізму формування контрастивних стилістичних засобів 

 

Виявлення видів концептуального оксиморону, лінгвокогнітивних операцій та процедур, 

слугує поясненню специфіки формування та інтерпретації контрастивних стилістичних засобів. 

Міжкатегоріальний концептуальний оксиморон є підґрунтям контрастивних вербальних 

засобів, які відрізняються більшою глибиною у передачі змістовної амбівалентності, 

притаманної образу персонажа, та свідчать про парадоксальність мислення письменника-митця. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА СКАЗОК ДЖ. К. РОУЛИНГ  

(лингвокогнитивный аспект) 

Е.С. Солодова, канд. филол. наук (Севастополь) 

 

Статья посвящена лингвокогнитивному способу интерпретации содержания текста сказок  Дж. К. Роулинг. 

Формирование смысла в процессе интерпретации содержания сказочного текста во многих случаях опирается на 

концептуальные метафорические и метонимические схемы. Реконструкция концептуальных метафорических и 

метонимических схем из текстовых ситуаций способствует генерации мегаметафоры ВЫБОРА, с помощью 

которой вычленяется смысл текста сказок Дж. К. Роулинг.  

Ключевые слова: интерпретация содержания, концептуальные метафорические и метонимические схемы, 

мегаметафора. 

 

О.С. Солодова. Формування смислу у процесі інтерпретації змісту тексту казок Дж. К. Роулінг 

(лінгвокогнітивний аспект). Стаття присвячена лінгвокогнітивному способу інтерпретації змісту тексту казок 

Дж. К. Роулінг. Формування смислу у процесі інтерпретації змісту казкового тексту у багатьох випадках 

спирається на концептуальні метафоричні та метонімічні схеми. Реконструкція концептуальних метафоричних та 

метонімічних схем з текстових ситуацій сприяє генерації мегаметафори ВИБОРУ, за допомогою якої вичленяється 

смисл тексту казок Дж. К. Роулінг.   

Ключові слова: інтерпретація змісту, концептуальні метафоричні та метонімічні схеми, мегаметафора.   
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E.S. Solodova. Meaning Formation in the Process of Content Interpretation of the Text of J.K. Rowling’s 

Tales. The article is devoted to linguistic and cognitive way of content interpretation of the text of J.K. Rowling’s tales. 

Meaning formation in the process of content interpretation of the tales’ text is based in many cases on conceptual 

metaphoric and metonymic schemes. Reconstruction of conceptual metaphoric and metonymic schemes from textual 

situations promotes the generation of megametaphor which helps to reveal the meaning of the text of J.K. Rowling’s tales. 

Key words: content interpretation, conceptual metaphoric and metonymic schemes, megametaphor. 

 

В свете когнитивной лингвистики содержание формируется как ментальное образование, 

моделирующее фрагмент художественной действительности, о котором говорится в тексте, а 

смысл – это мысль об этой действительности, то есть интерпретация того, что сообщается в 

тексте [5, с. 37]. Другими словами, смысл соотносится с интерпретационным компонентом 

семантического пространства, с его концептуальной направленностью. Интерпретация смысла 

текста сказок осуществляется путем семантического анализа доминантных текстовых 

концептов, представляющих собой закодированные речемыслительные образования 

содержательного плана [4, c. 7]. Процедуру поиска текстового концепта осуществляем путем 

семантического анализа ключевых слов текстовых ситуаций, то есть репрезентантов концепта. 

Ключевые слова, играющие важную роль в порождении доминантных смыслов текста, и их 

смысловые корреляты создают в нем разнообразие лексических связей, предполагающих 

отношения синонимии, антонимии, морфологической производности, семантической 

производности (субъективно-модальные смыслы, знания о которых выводятся из семантики 

встречающихся в текстовых фрагментах эмоционально-оценочных слов, образных средств, 

стилистических приемов), то есть любые отношения, при которых сопоставляемые слова 

обладают каким-нибудь видом семантической общности [1, с. 131]. 

Когнитивной основой осмысления доминантных текстовых  концептов являются 

метафорические и метонимические схемы, поскольку именно они представляют собой те 

идеальные, абстрактные единицы, то есть смыслы, которыми человек оперирует в процессе 

мышления, а автор, в свою очередь, в процессе создания художественного произведения.  

Известно, что концептуальные схемы формируются не в языке, а в мышлении человека, 

что и обеспечивает способность мыслить метафорично, устанавливать аналогии между 

сущностями разной природы и переосмыслять их в терминах других сущностей [2, с. 120; 6, с. 

191-210; 7, с. 58-59; 8, с. 252-277  и др.].  

Когнитивный анализ семантики художественного текста и сказки в частности, 

понимаемой как единство содержательно-фактуальной, которая содержит факты, сообщения о 

событиях, происходящих в реальном или вымышленном мире, и содержательно-
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концептуальной информации,  сообщающей читателям индивидуально-авторское понимание 

отношений между явлениями  [3, с. 28], позволяет вычленить набор ключевых метафор и 

метонимий и объединяющую их ключевую метафору, выражающую смысл текста сказок. Вслед 

за П. Стоквэллом, считаем, что функцию такой ключевой метафоры в тексте выполняет 

мегаметафора, поскольку она представляет собой концептуальную схему, проходящую через 

весь текст, и способствует пониманию общего смысла или “сути” текста [9, с. 111]. Такой 

ключевой метафорой в данных сказках является метафора ВЫБОРА. Текстовый концепт 

ВЫБОР представляет собой мегаконцепт, который характеризует авторский выбор 

концептуальных приоритетов и формирует индивидуально-авторскую картину в 

художественном тексте [там же, с. 16]. Актуализация данного концепта в тексте сказок 

осуществляется с помошью лексических единиц: choice (It is our choices, Harry, that show what 

we truly are [v. II; p. 245]), chose (He was so relieved to have been chosen and not put in Slytherin [v. 

I; p. 91]),  alternative (He had no alternative: he was going to have to return to Privet Drive, cut 

himself off from other wizards entirely [v. V; p. 437]), select (You should select the way by yourself, 

dear [v. III; p. 81]), selective (Slytherin wished to be more selective about the students admitted to 

Hogwarts [v. II; p. 114]), option (Cheer up, there must be an option [v. III; p. 220]), decision (that’s 

your decision, Harry, anyway [v. V; p. 84]), decide (he’s old enough to decide for himself [v. V; p. 

86]), идиомы: have a knack of choosing (the trouble is, humans do have a knack of choosing 

precisely those things which are worst for them [v. I; p. 215]), фразеологической единицы: be at the 

cross-roads (Harry shivered; unlike the other two, he was fully aware of being at the cross-roads [v. 

III; p. 149]). Номинативные единицы: choice − выбор, chose − выбирать, chosen − выбранный, 

alternative − альтернатива, option − выбор, select − выбирать, selective − выбирающий, decision 

− решение, decide − решить, have a knack of choosing − иметь способность выбирать, be at the 

cross-roads − находиться на перепутье − можно подвести под концепт ВЫБОР благодаря 

лингвокогнитивной процедуре обобщения признаков, которые содержатся в семантике этих 

единиц. 

Метафора ВЫБОРА является ключевой во многих сказках вообще.                                                                                                                                                                                                                                                             

Главный герой нередко стоит перед выбором, чаще всего нравственным, определяющим его 

место в мире добра и зла. В этом проявляется дидактическая функция сказки, являющаяся 

доминантной в произведениях данного жанра.  

Не являются исключением и авторские сказки Дж. К. Роулинг. Концептуальная 

метафора ВЫБОРА представляет собой ключевую метафору и вычленяется из анализа всего 

текста. Если представить все пять книг, написанных Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, как одну 
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историю, становится очевидным, что сказка посвящена одной общей теме, а именно − теме 

выбора между добром и злом. 

В конце первой книги фраза: ‘There is no good and evil, there is only power…’ [v. I; p. 213], 

высказанная Волан-де-Мортом, позиционировала его как абсолютного антагониста главному 

герою. В отличие от Волан-де-Морта, для Гарри Поттера нравственные ценности – это основа 

существования, и именно за них и ведется борьба в тексте сказок Дж. К. Роулинг. 

Главная сюжетная идея исследуемых сказок – это необходимость выбора. Решающими 

точками поворота сюжета сказки являются именно те, где перед главным героем стоит выбор – 

плыть по течению, ни во что не вмешиваться, оставить поле боя за врагом или же вступить в 

бой. Гарри Поттер и его друзья, несмотря на потери, проходят эти испытания безошибочно, 

приобретая опыт решения проблемы выбора через знания. В приведенном ниже примере 

профессор Дамблдор объясняет главному герою, почему перед ним постоянно возникает 

необходимость сражения с темными силами:  

‘You had made your choice and rose magnificently to the challenge that faced you and 

sooner –much sooner-than I had anticipated, you found yourself face to face with 

Voldemort. You survived again. You did more. You delayed his return to full power and 

strength. You fought a man’s fight. I was…prouder of you than I can say’ [v. V; p. 738]. 

Концепт ВЫБОР в приведенном фрагменте актуализирован лексической единицей 

choice. Идиомы face the challenge, face to face, fight a man’s fight, а также номинативная единица 

survive объективируют концепт БОРЬБА. Таким образом, выстраивается концептуальная схема 

ВЫБОР ЕСТЬ БОРЬБА. Достижения юного волшебника, которые подготовили его к схватке, 

отражены в слове rise – расти, подняться, а также идиомой delayed his return to full power and 

strength. Значит, Гарри Поттер готов противостоять возвращению зла в мир как волшебный, так 

и реальный. 

Подобным образом вычленяются другие концептуальные метафорические и 

метонимические схемы, на основе которых выводится обобщенный смысл текста сказок Дж. К. 

Роулинг. Конфигурации данных схем отображают композиционно-смысловую структуру текста 

сказок. 

Таким образом, выводя концептуальные метафорические и метонимические схемы из 

текстовых ситуаций, генерируем мегаметафору выбора, с помощью которой вычленяется смысл 

текста сказок Дж. К. Роулинг.  
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ПЕРЕЛІЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ 

“ЕКОНОМІЧНА КРИЗА” 

М.Ю. Антонова (Київ) 

 

 Стаття присвячена особливостям функціонування перелічення як лінгвокогнітивної категорії в 

економічному дискурсі. Перелічення розглядається як засіб концептуалізації поняття “економічна криза”,  

визначаються типи перелічення, особливості його структурної і синтаксичної організації.  

Ключові слова: вербальний стиль, гетерогенність, гомогенність, економічна криза, економічний дискурс, 

ієрархічна структура, когнітивна категорія, концептуалізація, концептуальний зміст, копулятивний зв'язок, лінійна 

структура, номінативний стиль, перелічення. 

 

Антонова М.Ю. Перечисление как средство концептуализации понятия “экономический кризис”. 

Статья посвящена особенностям функционирования перечисления как лингвокогнитивной категории в 

экономическом дискурсе. Перечисление рассматривается как средство концептуализации понятия “экономический 

кризис”, определяются типы перечисления, особенности его структурной и синтаксической организации.  

Ключевые слова: вербальный стиль, гетерогенность, гомогенность, иерархическая структура, 

когнитивная категория, концептуализация, концептуальное содержание, копулятивная связь, линейная структура, 

номинативный стиль, перечисление, экономический дискурс, экономический кризис. 
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Marina Antonova. Enumeration as a means of conceptualization of the notion “economic crisis”. The article 

is devoted to enumeration as a cognitive category viewed as a means of conceptualization of the notion “economic crisis”. 

The types of enumeration as well as its structural and syntactic peculiarities are defined.  

Key words: cognitive category, conceptual content, conceptualisation, copulative link, economic crisis, economic 

discourse, enumeration, heterogeneity, hierarchical structure, homogeneity, linear structure, nominative style, verbal style. 

 

О б ’ є к т о м  дослідження є економічний дискурс, п р е д м е т о м  – поняття 

“економічна криза”.  

М е т а  дослідження полягає у визначенні когнітивного потенціалу перелічення як 

засобу концептуалізації поняття “економічна криза”.  

М а т е р і а л о м  слугує електронний економічний дискурс, отриманий шляхом 

тематичної вибірки з Британського національного корпусу та зі статті Barry K. Gills The 

Swinging of the Pendulum: The Global Crisis and Beyond. 

А к т у а л ь н і с т ь  визначена застосуванням когнітивно-дискурсивного підходу до 

дослідження перелічення, що дозволить виявити особливості його функціонування як 

лінгвокогнітивної категорії. 

В лінгвістиці поняття “перелічення” набувало різного тлумачення. Перелічення як 

стилістичний прийом, за визначенням А.Н. Мороховського, створюється повторенням 

однорідних синтаксичних одиниць – як окремих речень, так і словосполучень. Перелічення 

ґрунтується на синтаксичному процесі розширення, а саме додаванні до певної синтаксичної 

одиниці інших одиниць, того ж синтаксичного статусу та спільного з нею синтаксичного 

зв’язку в структурі речення. Процес розгортання мовленнєвого ряду, провідною ознакою якого 

є контактне розміщення компонентів лінійного ряду, надає даній конструкції стилістичної 

значущості [5, с. 145]. Згідно з І.Р. Гальперіним, стилістичну вагомість перелічення набуває 

завдяки тематичній гетерогенності перелічувального ряду [3, с. 216]. В межах семіотичного 

підходу даний прийом усвідомлюється самостійним типом мовлення поряд з описом, 

розповіддю та міркуванням. Такий підхід ґрунтується на положенні, що перелічення 

створюється поєднанням номінативних конструкцій, одиниці яких формують роздільну 

множину і перелічувальні поняття не співвідносяться з жодним зі збірних понять [6, с. 11]. 

Розгляд перелічення з точки зору когнітивної лінгвістики є н о в и м  етапом його 

розбудови. Зазначимо при цьому, що на когнітивні властивості перелічення, такі як: 

абстрагування, впорядкування, систематизація і концептуалізація розмаїтості явищ дійсності, 

вказав С.С. Аверінцев, досліджуючи античний риторичний раціоналізм [1, с. 168]. Основними 

ознаками перелічення як лінгвокогнітивної категорії вважаємо такі: тип за критерієм 
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гомогенності та гетерогенності, структура за критерієм лінійності та не лінійності, 

копулятивний зв'язок.  

1. Перелічення як лінгвокогнітивна категорія представлене двома типами – гомогенним 

та гетерогенним (на відміну від стилістичного підходу, який передбачає лише гетерогенну 

природу елементів перелічувального ряду). Функцією гомогенного перелічувального ряду є 

концептуалізація певного явища дійсності за допомогою елементів однієї сфери діяльності 

людини, інакше кажучи, тематично однорідних елементів, в той час як елементам 

гетерогенного перелічення притаманна тематична неоднорідність.  

2. Структура перелічення може бути як лінійною, так і ієрархічною. Для лінійної 

структури перелічувальних рядів притаманне контактне розміщення елементів. Ієрархічна 

структура перелічення характеризується ускладненням лінійності через розгалуження певних 

елементів з утворенням підрядних рядів.  

3. Синтаксично елементи перелічувальних рядів поєднані копулятивним типом зв’язку, 

який може бути асиндетичним (безсполучниковим) або вираженим сполучниками сурядності. 

Для сполучників притаманна зміна семантики, в результаті один і той самий сполучник може 

виконувати  єднальну функцію, альтернативну, роз’єднувальну та надавати завершеності ряду. 

Основною функцією перелічення як лінгвокогнітивної категорії є концептуалізація явищ 

дійсності. Ця функція дозволяє не лише систематизувати, класифікувати, деталізувати поняття, 

але і бачити їхню внутрішню організацію, тобто визначати концептуальний зміст.  

Концептуалізація реалізується такими когнітивними стилями як: номінативний 

(елементи перелічення виражені іменниками або прикметниками) та вербальний (елементи 

перелічення виражені дієсловами). Передача інформації в номінативному стилі має статичний 

характер, а у вербальному стилі – динамічний.  

Виходячи з твердження, що концептуальні характеристики з’ясовуються через значення 

мовних одиниць, які репрезентують даний концепт, їх словникові тлумачення та мовленнєві 

контексти [2, с. 31], аналіз матеріалу почнемо зі звернення до словникових дефініцій терміну 

“економічна криза”, які надають типові та загальні риси цього явища: Economic crisis refers to a 

situation in which the economy of a country experiences a sudden downturn brought on by a financial 

crisis. An economy facing an economic crisis will most likely experience a falling GDP, a drying up of 

liquidity and rising/falling prices due to inflation/deflation. An economic crisis can take the form of a 

recession or a depression. Also called real economic crisis [2]. Дана дефініція терміну містить 

базові та чітко сформульовані фахові знання, до яких залучені такі одиниці перелічувального 

ряду як: раптовий економічний спад, скорочення валового національного продукту, звуження 

ліквідності та падіння/зростання цін, спричинених фінансовою кризою, інфляцією/дефляцією.  

http://www.businessdictionary.com/definition/economy.html
http://www.businessdictionary.com/definition/country.html
http://www.businessdictionary.com/definition/experience.html
http://www.businessdictionary.com/definition/downturn.html
http://www.businessdictionary.com/definition/financial-crisis.html
http://www.businessdictionary.com/definition/financial-crisis.html
http://www.businessdictionary.com/definition/crisis.html
http://www.businessdictionary.com/definition/experience.html
http://www.businessdictionary.com/definition/liquidity.html
http://www.businessdictionary.com/definition/price.html
http://www.businessdictionary.com/definition/form.html
http://www.businessdictionary.com/definition/recession.html
http://www.businessdictionary.com/definition/depression.html
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Еconomic crisis – a long-term economic state characterized by unemployment and low prices 

and low levels of trade and investment [3]. Термін “економічна криза”, в цій дефініції, 

визначається переліченням ознак, які характеризують такий стан економіки, а саме: безробіття, 

низькі ціни, низький рівень торгівлі та інвестицій.  

У вищенаведених словникових дефініціях терміну “економічна криза” категорія 

перелічення слугує структуруванню професійних знань, що дає можливість визначити 

компоненти концептуального змісту даного поняття. Так як елементи зазначених 

перелічувальних рядів представлені лише економічними поняттями, їм притаманна тематична 

гомогенність.  

Поняття “економічна криза” у дискурсі виходить за межі його тлумачення у словниках, 

адже конкретне значення, якого набуває це поняття, актуалізує один з аспектів словникового 

визначення. Так само і кожний дискурсивний контекст репрезентує лише частину 

концептуальних характеристик необхідних для комунікації. Відповідно, значущості набуває 

проблема з’ясування компонентів концептуального змісту поняття “економічна криза”. На 

основі аналізу перелічувальних рядів можливим є визначення таких компонентів як: сутність 

явища “економічна криза”, наслідки її дії та заходи спрямовані на подолання економічної 

кризи. Розглянемо їх детальніше.  

Сутність поняття “економічна криза”. Насамперед зазначимо, що географічне 

поширення та глобальність економічної кризи виводить її на світовий щабель. Власне, світова 

криза може усвідомлюватись як явище більш моральне, ніж політичне чи економічне: `;The 

world crisis is thus in my view basically a moral rather than a political or economic crisis' [1]. 

Концептуалізація поняття “криза” досягається завдяки одночасній реалізації двох категорій: 

якості і перелічення. Елементи перелічення, яким властива гетерогенність,  виражені 

прикметниками, уточнюють це поняття сприяючи його новому розумінню. Синтаксично 

елементи поєднані копулятивним типом зв’язку, вираженим сполучником or, що виконує 

альтернативну функцію, та граматичною структурою rather than, яка акцентує моральний 

аспект економічної кризи. 

 За наявності належного регулювання економічна криза може набувати статусу 

каталізатора змін: If a radical public response to the crisis (as opposed to an essentially conservative 

technocratic elitist one, which is happening anyway) can be aroused and mobilized quickly, and if this 

public response can bring together our common concerns to address the roots of this economic crisis, 

redress the persistence of global poverty and inequality between nations and classes (calling for real 

global justice via redistribution of global wealth), urgently discipline finance to invest in productive 

purposes for the common good again (if necessary for example by nationalization of the banks, or by 

http://www.thefreedictionary.com/economic+crisis
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legislation that directs mandatory investment strategy), and use government powers to attack the 

global climate change crisis and bring jobs, income, and human security through a massive and 

immediate 'Global New Deal' in the renewable energy sphere, then this crisis will in truth be the 

catalyst for change [4]. Перелічення розкриває сутність поняття “економічна криза” як 

каталізатора змін через накладання умови, що суспільна реакція виявиться фактором, який 

об’єднає і скерує зусилля на подолання першопричин економічної кризи, усуне наступ світової 

бідності, спричинений кризою і відновить рівновагу між націями і класами, скерує 

фінансування на загальне благо, змусить державні інституції використати владу для подолання 

глобальної зміни клімату і відновлення робочих місць, прибутків та безпеки. Риторичним 

контекстом даного висловлювання є причинно-наслідкові відношення (if … then). Особливість 

функціонування перелічення полягає в його накладанні на жорстку граматичну структуру 

висловлювання. В результаті копулятивний зв'язок між елементами перелічувального ряду має 

складний характер, виражений асиндетично-сполучниковим поєднанням. Більш того, 

сполучник and виконує дві функції – формує елементи з середини та поєднує їх між собою. 

Лінійна структура самого перелічення ускладнена розгалуженням елементу перелічувального 

ряду, з утворенням підрядного ряду, в результаті вербальні елементи взаємодіють з 

номінативним.  

 Наслідки економічної кризи. Концептуалізація поняття “економічна криза” досягається 

представленням його як фактору, який призводить до загострення нерівності між класами та 

етнічними групами і гендерної нерівності: Sharp inequalities between different classes and ethnic 

groups and between men and women are often exacerbated by economic crisis [1]. Перелічення, в 

цьому прикладі, виконує функцію деталізації та уточнення. Елементам перелічувального ряду, 

які специфікують різні аспекти життя людини, притаманна тематична гетерогенність. 

Особливістю синтаксичного поєднання елементів є зміна семантики сполучника and, який 

граматично поєднує елементи ряду, але роз’єднує їх семантично. 

 Елементи перелічувального ряду фіксують проблеми у суспільній сфері, такі як: 

підліткова проституція, наркотична залежність, насилля в родині, збільшення яких спричинене 

дією економічної кризи: The economic crisis is reflected in increasing levels of teenage prostitution, 

drug abuse and domestic violence [1]. Перелічувальний ряд складається з трьох тематично 

гомогенних елементів, поєднаних копулятивним зв’язком. В даному випадку констатуємо 

найбільш просту реалізацію структури перелічення, яка є лінійною неускладненою. Функція 

сполучника сурядності and полягає в наданні завершеності перелічувальному ряду.  

 Перелічення проблем, таких як: труднощі з транспортом у сільських районах, дефіцит 

енергозабезпечення, збільшення кількості голодних дітей, та їх вихід на некваліфіковану роботу 
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у містах, розкриває вплив економічної кризи на якість освіти: The general economic crisis has 

also brought the usual gamut of problems external to education, but which none the less limit its 

effectiveness: transport difficulties, especially for rural areas; cuts in electricity supplies; more hungry 

children coming to school; more urban children selling chewing gum and newspapers in the streets 

[1]. Зв'язок між елементами перелічувального ряду є копулятивним безсполучниковим. Так як 

елементи є поширеними, для їх поєднання вживається крапка з комою. В цілому структура 

перелічувального ряду є лінійною. 

 Заходи спрямовані на подолання економічної кризи. Кризовий стан економіки, 

передусім, потребує злагоджених дій урядів по врегулюванню економічної ситуації: Or will the 

state resume a permanent role in proactively guiding and restraining the markets, disciplining capital 

and investment, and redistributing wealth, income, and property in the interest of the welfare and 

security of all citizens? [4]. Елементи перелічувального ряду позначають дії влади, такі як: 

скеровування та обмеження ринків, впорядкування капіталу та інвестування, перерозподіл 

статків, прибутків і власності, що сприяють покращенню стану економіки країни. Елементи 

перелічення поєднані асиндетично-сполучниковим типом копулятивного зв’язку. Сполучник 

and виконує дві функції – формує елементи з середини і поєднує їх між собою. Структура 

перелічення є ієрархічною. 

 Залучення суспільства до подолання світової кризи відіграє не менш важливу роль у 

порівнянні з політичними та урядовими заходами: I expect, and advocate, not only continued and 

massive public intervention in the course of this unfolding global crisis, to sustain aggregate demand, 

send relief to the needy, vulnerable and desperate, and restore a semblance of stability to the global 

system, but I also expect and advocate a shift to a new global economics and a new global politics [4]. 

Концептуалізація поняття “криза” здійснюється переліченням шляхів боротьби з економічною 

кризою, таких як: підтримка сукупного попиту, надання допомоги бідним, вразливим, 

безнадійним та відновлення стабільності світової системи, а також перехід до нової світової 

економіки і політики. Знову спостерігаємо накладання перелічення на жорстку граматичну 

структуру висловлювання not only … but also, яка є носієм двох перелічувальних рядів. Перший 

з яких має ієрархічну структуру, утворену розгалуженням другого елементу ряду, що 

призводить до  взаємодії вербальних одиниць з номінативними.  

 Одним із способів подолання кризи є регулювання системного ризику як причини її 

появи: 'Systemic risk' has been systematically underestimated in the reigning or 'hegemonic' economic 

ideas and policies. The true costs to the economic (and social) system of excessively risky 'betting' 

behaviour, the risk of business failure, loan default, economic downturn, overleveraging, and 'ponzi 

finance' (a term that originated in Boston, and basically refers to 'pyramid scheme' type practices in 
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finance) have been marginalized and downgraded [4]. Концептуалізація поняття “економічна 

криза" здійснюється переліченням причин появи кризи, таких як: ризик комерційної невдачі, 

невиконання зобов’язань пов’язаних з позиками, економічний спад, надмірне кредитування, 

фінансування Понці. Елементи лінійного перелічення поєднані копулятивним зв’язком. 

Cполучник and надає завершеності перелічувальному ряду.  

 Результати аналізу матеріалу підсумуємо в таблиці. 

Таблиця 1 

Концептуалізація поняття “економічна криза” 

Компоненти 

концептуальног

о змісту 

поняття 

 

 

Ознаки 

 категорії 

перелічення 

Сутність поняття 

“економічна криза” 
Наслідки економічної кризи 

Заходи спрямовані на подолання 

економічної 

кризи 

Моральне 

явище 

Каталізато

р змін 

Загострен

ня 

нерівності 

Вплив на 

суспільст

во 

Вплив 

на 

освіту 

Урядові 

дії 

Залученн

я 

суспільст

ва 

Регулюв

ання 

ризику 

Тип 
гетероген.

* 
гетероген. гетероген. гомоген. 

гетероге

н. 
гомоген. 

гетероген

. 
гомоген. 

Структура лін. ієрарх. лін. лін. лін. ієрарх. ієрарх. лін. 

Копулятивний 

зв'язок 

сполуч., 

альтерн. 

асинд.-

сполуч. 
сполуч. 

асинд.-

сполуч. 
асинд. 

асинд.-

сполуч. 

асинд.-

сполуч. 

асинд.-

сполуч. 

Когнітивний 

стиль 

номінатив

. 

верб. і 

номінатив. 

номінатив

. 

номінатив

. 

номінат

ив. 

номінати

в. 

верб. і 

номінати

в. 

номінат

ив. 

(*Скорочення: гетероген. – гетерогенний, гомоген. – гомогенний, лін. – лінійна, ієрарх.- ієрархічна, сполуч. – 

сполучниковий, альтерн. – альтернативний, асинд.-сполуч. – асиндетично-сполучниковий, асинд. – асиндетичний, 

номінатив. – номінативний, верб. – вербальний.) 

 Отже, перелічення як лінгвокогнітивна категорія є засобом концептуалізації поняття 

“економічна криза” і виявляє різноманітність контекстів його вживання, які сприяють новому 

структуруванню цього поняття в економічному дискурсі та розкриттю його концептуального 

змісту. Особливість перелічення як когнітивного механізму полягає в наявності двох його 

складових – гомогенного та гетерогенного. Структура перелічувальних рядів у дискурсі має як 

лінійну, так і ієрархічну будову, остання полягає в розгалуженні його певних елементів. Для 

ієрархічної організації притаманне поєднання дієслівних та іменникових одиниць. Останнє 

свідчить про здатність перелічення функціонувати у двох когнітивних стилях – номінативному 

та вербальному. Синтаксично одиниці перелічувального ряду поєднуються копулятивним 

зв’язком, який може бути асиндетичним або/і сполучниковим. Сполучники виконують єднальну 
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функцію, альтернативну, роз’єднувальну та надають завершеності перелічувальному ряду. 

Специфікою реалізації перелічення в економічному дискурсі є, з одного боку, накладання 

перелічення на жорсткі граматичні конструкції притаманні цьому типу дискурсу, а з іншого, 

його власна здатність до чіткого структурування та організації фахових знань.  

П е р с п е к т и в о ю  майбутніх досліджень може слугувати дослідження перелічення як 

засобу концептуалізації інших сфер економічного дискурсу. 
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УДК 811.111’42 

КОГНИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДОМ – HOME / HOUSE 

В АНГЛИЙСКОЙ ЯКМ 

И.В. Давыденко (Харьков) 

 

В статье исследуется радиальная категория ДОМ – HOME / HOUSE, объективированная средствами 

современного английского языка; определяются когнитивные характеристики вербальной манифестаций данной 

категории в “холодной” и “теплой” картинах мира, ее субординатные категории, соответствующие каждому из 

ядерных концептов, расширения  субкатегорий и лексические средства репрезентации. 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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http://www.stwr.org/global-financial-crisis/the-swinging-of-the-pendulum-the-global-crisis-and-beyond.html
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Ключевые слова: картина мира, категория, концепт, субкатегория. 

 

I.V. Davydenko. The сognitive characteristics of HOME / HOUSE in the english worldview.  The article 

studies the radial category HOME / HOUSE represented in modern English; cognitive features of the manifestation of this 

category are determined within the “warm” and “cold” worldview, its subcategories corresponding to each basic consept 

with subsequent sub- subcategories and  their lexical represintation. 

Key words: category, concept, subcategory, worldview.  

 

І.В. Давиденко. Когнітивні характеристики ДОМ – HOME / HOUSE в англійській мовній картині 

світу.  У статті досліджується радіальна категорія ДОМ – HOME / HOUSE, об’єктивована засобами сучасної 

англійської мови; визначаються когнітивні характеристики вербальної маніфестації категорії в “холодній” та 

“теплій” картинах світу, її субординатні категорії у відповідності до кожного з базових концептів, розширення 

субкатегорій та  лексичні засоби репрезентації. 

Ключові слова: картина світу, категорія, концепт, субкатегорія, . 

 

Когнитивно-коммуникативная парадигма лингвистических исследований формируется в 

конце ХХ и является одной из доминирующей в современной лингвистике, что и обуславливает 

а к т у а л ь н о с т ь  данного исследования когнитивных свойств категории ДОМ, 

манифестированной в английском языке. 

О б ъ е к т о м  исследования избрана категория ДОМ – HOME / HOUSE, 

объективированная средствами современного английского языка. 

Ц е л ь  исследования – выявление когнитивных характеристик и моделирование 

категории ДОМ – HOME / HOUSE в английском языке. М а т е р и а л  анализа почерпнут из 

словарей [7; 8; 9] современного английского языка.  

В работе верифицируется гипотеза о категориальном статусе ДОМ – HOME / HOUSE и ее 

радиальном строении.  

Понятие дом относится к базовым культурным понятиям, составляющим 

цивилизационную основу бытия народа. По данным лексикографии, символика дома занимает 

важное место в картине мира: «дом – освоенное место и обитель человека; он выступает в 

качестве символа космоса как упорядоченного пространства. Дом отождествляется с родом, с 

храмом (в этой связи иногда содержит алтарь для домашнего культа, например, в римской 

традиции; также в роли алтаря может выступать домашний очаг). Будучи жилищем человека, в 

своей пространственной организации дом уподобляется человеческому организму: различные 

его части отождествляются с членами и органами тела (крыша – голова, окна – глаза, очаг – 

сердце дома). В некоторых этно-культурных традициях жилище разделяется между полами, что 

отражает представления о дуальной структуре мироздания, но в целом дом связывается с 
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женским началом, материнским лоном. В духовном плане дом может рассматриваться как 

хранилище родовой мудрости человечества, традиции. Общая символика дома дополняется 

значением различных архитектурных элементов: так, например, дверь и порог выступают как 

символы перехода из внутреннего, освоенного пространства в мир внешний, враждебный и 

неупорядоченный, и т. п.» (курсив мой – И.Д.) [7]. 

Понятия служат содержательной основой концептов и образованных концептами 

категорий. Процессы категоризации и концептуализации – различные виды когнитивной 

деятельности, причем первичность категоризации или концептуализации еще дискутируется 

лингвистами. В нашей работе, вслед за Е.С. Кубряковой [3], исходим из первичности процессов 

категоризации, что обусловило наше фокусирование на анализе категории дом и 

структурировании ее уровней и суб-уровней. ДОМ рассматривается как категория, 

иерархически подчиненная концептуальной области ЧЕЛОВЕК / МЕСТО ОБИТАНИЯ в 

когнитивной картине мира. 

Категоризация – «процесс образования и выделения самих категорий, членение внешнего 

и внутреннего мира человека сообразно сущностным характеристикам его функционирования и 

бытия, упорядоченное представление разнообразных явлений через сведение их к меньшему 

числу разрядов или объединений и т.п., а также – результат классификационной 

(таксономической) деятельности» [2, с. 42]. В языковой категоризации проявляется способность 

языка преобразовывать действительность и порождать специфическую картину мира, не 

являющуюся точной копией мира реального [6]. Категоризация осуществляется посредством 

ословливания определенных структур знания, объективируя его и делая доступным для 

анализа. Е.С. Кубрякова говорит о том, что «формой объективации категории в языке является 

ее имя, и вне словесного означивания категории как таковой не существует» [3, с. 307]. 

Именами категории ДОМ в английском языке являются лексемы home (n.) и house (n.), которые 

обладают всей полнотой семантических признаков понятия дома, демонстрируя высокую 

частотность и стилистическую нейтральность, что позволяет считать их (home и house) 

частичными синонимами и предполагает радиальность анализируемой категории. Семный 

состав лексем home и house содержит наибольшее число критериальных свойств понятия дом, а 

их синонимы – dwelling, mansion, family, motherland, nest, hearth и т.д. обладают неполным 

набором значений, присущих словам home и house.  

Классификатором исследуемой категории является концепт ЖИЛИЩЕ – HOME / HOUSE, 

который служит ментальной репрезентацией и когнитивным ориентиром данной категории. 
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Особенности ментальной репрезентации кон-цепта ЖИЛИЩЕ  в английской ЯКМ 

обусловлены его образностью, восходящей к этимонам прототипических имен концепта – 

(О.Gk.) kei – «to lie, settle down» (для home), (O.E.) hus – «dwelling, shelter, house» (для house) [8]. 

Словарь синонимов говорит о следующих основных различиях между лексемами home и 

house: house is the building or structure in which one lives; home is the place one lives in with the 

pleasant connotation or family ties included [9]. 

Таким образом в современном английском языке категория ДОМ имеет два имени: house 

и home, метонимически связанные на глубинном уровне отношением  форма  содержание.  

Обнаруженные особенности языкового воплощения позволяют предположить, что это  

категория, в которой два общих значения home и house – строение / структура и семья –  

фокусируются в различных доменах.  

Обнаруженные общие значения связаны с двояким способом мировосприятия, 

отраженным во многих философских системах и методологических концепциях – объективной 

(научной, рассудочной, «холодной») и субъективной (ненаучной, основанной на чувствах, 

«теплой»). HOME профилируется в пределах теплой картины мира (далее – ТКМ), а HOUSE – 

холодной картины мира (далее – ХКМ) (ср.: английская поговорка: men make houses, women 

make homes отражает мысль о том, что HOME и HOUSE относятся к разным областям опыта, 

соответственно, к разным картинам мира – теплой и холодной или «Духовной» и 

«Материальной»). 

ХКМ обладает свойствами объективности, независимости от автора, имманентности, 

упорядоченности, детерминированности. Структуру ХКМ составляют законы или 

законоподобные суждения. Главным критерием отбора компонентов ХКМ является их 

соответствие закономерностям, выведенным в рамках самой ХКМ. Мировоззренческая 

парадигма восприятия обусловливает потерю всякой индивидуальности, при этом ХКМ 

остается человеческим знанием, поэтому она не лишена субъективности, что делает ее 

ограничено «теплой» [1]. 

Специфика ТКМ обусловлена типом отражения через нее действительности. В ТКМ 

знание – фрагмент внутренней жизни, переживания, один из аспектов «жизненного мира» [1]. 

Лексические значения слов home и house являются совокупностью семантических 

значений. В содержании лексического значения различается содержательное ядро, или 

интенсионал, и периферия семантических признаков – импликационал. По М.В. Никитину, 

родовая часть интенсионала называется гиперсемой (архисемой), видовая часть – гипосемой 

(дифференциальными признаками) [5]. Семантические признаки в интенсионале лексических 

значений home и house связаны гиперо-гипонимическими отношениями. Рассмотрение 
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семантической структуры позволяет выделить базовые единицы – home, house и единицы 

субординатного уровня, которые в свою очередь открыты для детализации и имеют 

расширения. 

Внутри категории ДОМ – HOME / HOUSE выделяются субкатегории МЕСТО 

ОБИТАНИЯ, ГРУППА ЛЮДЕЙ, которые, в свою очередь, имеют расширение в соответствии 

со значениями, сгруппированными по родовым признакам:  

· для субкатегории МЕСТО ОБИТАНИЯ (home) – это: 1. PLACE OF LIVING; 2. 

ENVIRONMENT; 3. PLACE OF CARE, PROTECTION; 4. PLACE OF BIRTH; 5. PLACE OF 

STORAGE; 6.  STARTING POINT; 7. GOAL. 

· для субкатегории  ГРУППА ЛЮДЕЙ (house) – это: 1. UNIT OF PEOPLE; 2. 

ESTABLISHMENT, INSTITUTION; 3. SHELTER; 4. DYNASTY; 5. ASTROLOGICAL 

SIGN. 

Интенсиональные признаки слов home и house (т. е. понятия, входящие в содержание 

интенсионала на правах сем) позволяют предполагать наличие других понятий – признаков, 

составляющие так называемые «импликационные значения» [5, с. 33-34]. Значения, входящие в 

каждую из субкатегорий, имплицируют признаки, составляющие периферию (импликационал) 

лексических значений слов home и house и соответствуют дальнейшим расширениям категории 

ДОМ – HOME / HOUSE. Иными словами, концепты, входящие в каждую из субкатегории, 

соответствуют лексическим значениям, составляющим периферию, т.е. импликационал. 

В обобщенном виде анализируемая категория включает две субкатегории, чьи базовые 

концепты – МЕСТО ОБИТАНИЯ, ГРУППА ЛЮДЕЙ – проецируются в ТКМ и ХКМ 

соответственно.  В свою очередь, каждая из субкатегорий имеет разное количество расширений 

(рис. 1). Образование расширений от одного фокуса возможно по разным основаниям (в разные 

стороны). Субординатный уровень радиальной категории ДОМ – HOME / HOUSE с ее 

последующими расширениями имеет следующий вид, соответствующий гиперсемам и семам 

анализируемых лексем.  

МЕСТО ОБИТАНИЯ (home):  

1. PLACE OF LIVING: a. residence (place of permanent living, place of temporary living, place 

where one has lived for a long time, dwelling of an animal); b. structure; c. shelter; 

2. PLACE OF  BIRTH: a. person’s native place or country; b. native habitat; c. place where smth is 

discovered, founded, developed, promoted; 

3. PLACE OF CARE: a. institution providing care and protection; 

4. PLACE OF STORAGE: a. place where smth is stored; 

5. ENVIRONMENT; 



 60 

6. STARTING POINT: a. starting position of the cursor; 

7. GOAL: a. mental/emotional destination, b. destination in games. 

ГРУППА ЛЮДЕЙ (house): 

1. UNIT OF PEOPLE: a. unit of related people (family, dynasty); b. unit of non-related people 

(audience or patrons of an establishment, quorum of an assembly); 

2. INSTITUTION: a. place of entertainment etc. (theatre, parliament); b. business institution 

(commercial firm, publishing house, gambling casino); c. religious institution (church);  

d. official institution (legislative or deliberative assembly, hall or chamber in which an assembly 

meets); 

3. SHELTER (primary shelter, shelter or habitation for a wild animal); 

4. DYNASTY (empire, clan, ancestry); 

5. ASTROLOGICAL SIGN: a. the sign of the Zodiac; b. one of the 12 parts in which the heavens 

are divided in astrology. 

Выявленные семантические свойства лексем – имен категории ДОМ – HOME / HOUSE – 

раскрывают радиальный характер манифестируемой категории (ср. «если все значения 

многозначного слова связаны с ним одним и тем же – центральным значением, то такая 

многозначность называется радиальной» [3, с.169]). Радиальная категория, по мнению Дж. 

Лакоффа, структурно представляет собой «вместилище, а ее субкатегории, в свою очередь, 

являются вместилищами внутри большего вместилища. Отличительной чертой радиальной 

категории признается то, что она структурирована также схемой ЦЕНТР – ПЕРИФЕРИЯ» [4, с. 

373]. Данная схема является общим принципом организации категории ДОМ, объясняющим 

отношения ее центральных и нецентральных членов: ядра, субкатегорий и их расширений 

(рис.1). Все расширения и субкатегории связаны с центральным элементом, что характерно для 

радиальной категории, члены которой находятся в родо-видовых отношениях. 

Градуальность категориальных признаков проявляется в размытости границ между 

субкатегориями и расширениями, в частности, в частичном пересечении субкатегорий.  

С у м м и р у я, можно сделать вывод, что понятийная категория ДОМ – HOME / HOUSE, 

центральным членом и классификатором которой является концепт ЖИЛИЩЕ, организована 

схемой ЦЕНТР – ПЕРИФЕРИЯ и включает субкатегорий – МЕСТО ОБИТАНИЯ и ГРУППА 

ЛЮДЕЙ (члены которых выступают как инварианты по сравнению с наборами признаков иных 

членов категории), семь расширений субкатегории МЕСТО ОБИТАНИЯ  (home) и пять – 

субкатегории ГРУППА ЛЮДЕЙ (house). Базовый уровень категории ДОМ имеет два ядра – 

МЕСТО ОБИТАНИЯ / ГРУППА ЛЮДЕЙ, связанные с теплой и холодной картинами мира. 

Отдельные границы субординатных категорий размыты. Расширения субординатных категорий 
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мотивируются одной из когнитивных моделей, соответствующей определенной гиперсеме 

лексем home / house, выделяются по смысловым связям вербализующих их лексем и имеют 

диффузный характер.  

П е р с п е к т и в о й  дальнейшего исследования является детализация свойств категории 

ДОМ и выявление лингвокогнитивных характеристик их расширений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель категории ДОМ – HOME / HOUSE 
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УДК 811.111’42 

ОПЕРАЦІЙНІ МОДУСИ КОНЦЕПТУ PERSONAL NAME 

О.М. Шестакова (Харків) 

Стаття присвячена моделюванню структури концепту PERSONAL NAME у вигляді операційних модусів. 

Визначено основні семантичні та імплікаційні ознаки концепту PERSONAL NAME. Розглянуто фреймову 

структуру даного концепту. 

 Ключові слова: концепт PERSONAL NAME, концептосфера, операційні модуси, фреймова структура, 

характеристики концепту. 

 

Е.Н. Шестакова. Операционные модусы концепта «PERSONAL NAME». Статья посвящена 

моделированию структуры концепта PERSONAL NAME путем операционных модусов. Определены основные 

семантические и имликационные признаки концепта PERSONAL NAME. Рассмотрена фреймовая структура 

данного концепта. 

 Ключевые слова: концепт PERSONAL NAME, концептосфера, операционные модусы, фреймовая 

структура, характеристики концепта. 

 

O.N. Shestakova. Operating modi of the concept “PERSONAL NAME”. The article deals with modeling the 

structure of the concept PERSONAL NAME by means of operating modi. Basic semantic and implicative characteristics 

have been defined. Frame structure of the concept has been considered. 

 Key words: concept characteristics, concept PERSONAL NAME, operating modi, frame structure, sphere of the 

concept. 

 

М е т о ю  роботи є моделювання структури лінгвокультурного концепту PERSONAL 

NAME, актуалізованого в англомовному художньому дискурсі. 

А к т у а л ь н і с т ь  дослідження концепту PERSONAL NAME зумовлена, з одного 

боку, важливим місцем досліджуваного концепту в картині світу представників англомовної 

лінгвокультури. З іншого боку, актуальність характеризується застосуванням методології та 

методик новітнього когнітивно-дискурсивного підходу, що дозволяють здійснити якісний 

концептуальний аналіз, це і є о б ’ є к т о м  дослідження, його п р е д м е т о м  є визначення 

операційних модусів концепту PERSONAL NAME. 

У нашому дослідженні аналіз концепту PERSONAL NAME здійснюється з позицій 

когнітивно-дискурсивної парадигми, що тлумачить концепт як стан ментальніх і психічних 

ресурсів свідомості індивіда у процесі мовленнєво-розумової діяльності під час 

продукування/інтерпретації дискурсу, а дискурс визнається єдиним природним середовищем 

існування концепту [6, с. 9]. Для аналізу концепту застосована методика операційних модусів 

М.В. Нікітіна.  
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М. В. Нікітін моделює структуру концепту у вигляді операційних модусів як 

підструктур, що актуалізують певні компоненти його потенційного змісту і реалізують різні 

функції у мовленнєво-розумовій діяльності [7, с. 153]. У систематизаційному модусі концепт 

будується шляхом складання переліку його сутнісних ознак. Нормативний модус відрізняється 

від систематизаційного тим, що передбачає співвіднесення концептуальних ознак між собою як 

типових чи нетипових для виявлення «нормативних та екстремальних представників» [9, с. 55]. 

Нормативний модус є способом внутрішньої організації концепту за принципом прототипу, що 

можна подати у вигляді фреймової структури. У категоризаційному модусі знаходять своє 

відображення зовнішні зв’язки концепту, коли концепт стає організаційним центром 

відповідної понятійної категорії [9, с. 55]. Методика операційних модусів широко 

застосовується для структурування концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці [5, с. 8]. 

Розглядаючи концепт PERSONAL NAME у рамках систематизаційного модусу, 

вважаємо за доцільне звернутися до аналізу словникових дефініцій іменника name, оскільки 

саме таким чином можна отримати відомості про сутнісні ознаки імені.  

Змістовний мінімум концепта представлено в словарних дефініціях [4, с. 147]. В 

англійських словниках-тезаурусах [11; 12; 13] знаходимо такі визначення лексеми «name»:  

1) word by which individual person, animal, place, or thing, is spoken of or to; 

2) word denoting any object of thought, esp. one applicable to many individuals; 

3) person as known, famed, or spoken of; 

4) all who go under one name, family, clan, people; 

5) reputation; 

6) merely nominal existence, practically non-existent thing; 

7) a word or words by which a person, place or thing is known; 

8) a noted person; 

9) a word or term by which a person or thing is commonly and distinctively known; 

10) mere outward appearance or form as opposed to fact (in name); 

11) a word, title, or phrase descriptive of character, usually abusive or derogatory; 

12) reputation, esp, if unspecified, good reputation; 

13) a famous person or thing; 

14) a member of Lloyd’s who provides part of the capital of a syndicate and shares in its 

profits or losses but does not arrange its business. 

За результатами дефінітивного аналізу англомовних лексикографічних джерел виділяємо 

основні семантичні ознаки імені концепту PERSONAL NAME, лексеми name: 

1) називання людини: 
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His name really is George Washington. 

2) репутація людини: 

He wanted to protect his good name. 

3) ім’я відомої людини, її слава: 

They studied all the great names in the history of France. 

4) родина, рід за чоловічою лінією: 

He had no sons and there was no one to carry on his name. 

5) образливі прізвиська: 

Sticks and stones may break my bones but names can never hurt me! 

Лексичні значення слів у когнітивному аспекті є складними утвореннями, структура 

яких відображає зв’язки та відношення концептуальних систем свідомості. Структуру 

лексичного значення утворено, перш за все, логічними звязками, у центрі яких знаходиться 

інтенсіональне ядро, і які охоплюють також імплікаційні ознаки, які утворюють периферію. 

Імплікація ознак може бути обовязковою (жорсткою / високо вірогідною / високо ймовірною) і 

слабкою (вільною) [8, c. 74]. Найбільш наближеною до ядра сферою є сильний імплікаціонал, 

що поділяється на жорсткий імплікаціонал, виражений сукупністю ознак, що не відображені в 

інтенсіоналі значення прямо, але повязані з ним обов’язковою імплікацією, та високо 

ймовірний імплікаціонал який представлений сукупністю ознак, що імплікуються з більшою 

вірогідністю при певному інтенсіоналі. Незважаючи на те, що інтенсіонал та імплікаціонал 

обидва є частинами значення, між ними існує суттєва різниця. Інтенсіонал – це закрита жорстка 

структура кінцевої множини ознак. Імплікаціонал – відкрита ймовірна структура некінцевої 

множини ознак [8, c. 74-75]. Необхідно підкреслити, що між інтенсіоналом та імплікаціоналом 

імені часто немає жорсткої різниці й відтак інтенсіональне ядро значення може поступово 

переходити до імплікаційного поля. [8, с. 74]. Ознаки сильного імплікаціонала наближені до 

інтенсіонального ядра, однак не входять до нього. Слабкий імплікаціонал залучає ознаки, що 

ймовірно можуть бути присутні або навпаки відсутні у лексичному значенні певного слова [8, с. 

72-76].  

Для виділення інтенсіонала скористуємося аналізом словникових дефініцій імені 

концепту PERSONAL NAME. Вже визначені вище ознаки концепту PERSONAL NAME, а саме 

називання людини, її репутація, слава, родина, образливі прізвиська, – і складають інтенсіонал 

значення лексеми-імені концепту і, відповідно, ядро концепту PERSONAL NAME. 

Сильний та слабкий імплікаціонали визначаємо шляхом аналізу корпусу прикладів та 

встановлення частотності кожної з імплікаційних ознак.  
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Нами було розглянуто 73 приклади використання імені даного концепту в British 

National Corpus [10]. За допомогою лінгвостатистичного аналізу [1] визначено такі імплікаційні 

ознаки концепту PERSONAL NAME, як-то: 

1) належність (27,3%):  

CRE 371 And when, on occasion, his name did creep into a scandal-sheet or a confessional 

biography, he was invariably painted as the patron saint of lost souls. 

2)  назва (20,5%):  

CBW 426 The practice will keep the name Hook Harris. 

3) згадування (20,5%): 

 H89 1714 She died in great pain, swollen out like a hogshead, leaving behind her the name of 

great lasciviousness. 

4) влада (16,4%):  

HAE 2330 It was a name that would go down in history. 

5)  вказівка (8,2%):  

CEJ 386 The evidence from the Acts of the Apostles suggests that baptism in the earliest days 

of the Church was in the name of Jesus only. 

6) фіктивність (4,1%):  

HXX 851 Having established his rule over the English at least in name, another pressing need 

was the reward of his army. 

7) кандидатура (1,3%): 

FYY 2044 He takes the band off and starts to sort through; he ticks off one more name from the 

Yearbook's list of radio stations, and then copies its telephone number across onto his 

checklist. 

Ознаки інтенсіоналу та сильного імплікаціоналу концепту PERSONAL NAME, між 

якими немає чіткого кордону та кількість яких є кінцевою, обумовлюють зміст ідеалізованої 

когнітивної моделі особистого ім’я людини. Кількість ознак слабкого імплікаціоналу концепту 

PERSONAL NAME не є кінцевою, що свідчить про відкриту динамічну структуру останнього. 

Опис ознак, які утворюють інтенсіонал та імплікаціонал концепту PERSONAL NAME, 

визначають обсяги нормативного модусу концепту. Для співвіднесення між собою 

встановлених ознак застосовуємо методику фреймового моделювання концепту С.А. 

Жаботинської, яка виділяє пять базових фреймів, що мають модифікації та утворюють 

фреймову мережу, а саме: предметний фрейм, ідеографічний фрейм, посессивний фрейм, 

акціональний фрейм та компаративний фрейм. Слоти фреймів містять актантів, що наділені 

певними аргументними ролями (за Філлмором 12). Фрейми названі «базовими», в звязку з тим, 

http://thetis1.bl.uk/BNCbib/CR.html#CRE
http://thetis1.bl.uk/BNCbib/CB.html#CBW
http://thetis1.bl.uk/BNCbib/H8.html#H89
http://thetis1.bl.uk/BNCbib/HA.html#HAE
http://thetis1.bl.uk/BNCbib/CE.html#CEJ
http://thetis1.bl.uk/BNCbib/HX.html#HXX
http://thetis1.bl.uk/BNCbib/FY.html#FYY
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що вони демонструють найбільш загальні принципи категоризації та організації вербалізованої 

інформації [2; 3]. Такі міжфреймові мережі можуть використовуватися для структурування 

інформації, яка представлена лексичним полем, чи окремою одиницею [2, с. 84]. За С.А. 

Жаботинською [2, с. 89-90], ми визнаємо, що базові фрейми використовуються як 

«будівельні блоки» для відтворення концептуального остова задля ментального уявлення тієї 

чи іншої сфери людського досвіду, яка, в свою чергу, визначає кількість таких блоків и їх 

якісний склад. При цьому концептуальна структура значення слова має відкритість, тому що 

може розширюватися за рахунок подальшої «надбудови».  

Розглянемо ім’я людини (personal name): 

Таксономічний фрейм – ДЕЩО-вид (personal name) є ДЕЩО-рід (part of a full name). 

AHU 958 Of course if your first name is Sebastian and your last name is Coe, then the scientists' 

method is a good one to follow, but if you're just an average slob like me, then my method is not a bad 

alternative. 

Предметний фрейм – ДЕЩО (personal name) є СТІЛЬКИ (one, two etc.), є (formal, 

informal etc.) ARK 2546 He reserved two rooms in the name James Gage and arranged to meet 

Paula in the dining-room; існує ТАК (changes, does not change) CH6 2613 The former love, who 

did not want his name revealed, said Suzannah had two grown-up sons; існує ТАМ (England, 

Washington), існує ТОДІ (then, now) CJH 357 To me and thousands more the name of Wester Ross 

lives on.  

Компаративний фрейм – ТАКЕ (known, forgotten) ДЕЩО-референт (personal name) є 

як би ТАКЕ (known) ДЕЩО-коррелят (слава) ASJ 395 ...we hurried to bring to his notice the only 

name which seems to have power in Syria, that famous name of the hydra-headed, the indispensable , 

the world-wide Cook. 

 Посесивний фрейм – ДЕЩО-ціле (personal name) має ДЕЩО-частини (nickname, short 

name, derivate). EX7 30 To think that your name was She until you were about four. 

Акціональний фрейм – ДЕХТО-агенс (human) діє (changes, mentions) на ДЕЩО-об’єкт 

(personal name). A9F 457 At a meeting yesterday to draft tactics after the resignation of the Prime 

Minister, Mr Ladislav Adamec, the Forum's leaders were believed to have discussed putting Mr 

Havel's name forward for the post of head of state. K8T 1654 Daphne treated them all with the same 

disdain, confiding in me that her one true love was still serving on the Western Front; not that she 

once mentioned his name in my presence. 

Тобто, при аналізі лексичного значення виділені в результаті компонентного анализу 

семи співвідносяться з вузлами й відношеннями у фреймовій мережі, що виступають як 
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домени для кожного з представленого семами концептів. Ці концепти, у свою чергу, 

поєднуються у межах концептосфери. 

Розглянемо мережну структуру концептосфери PERSONAL NAME, що є понятійною 

основою для відповідного лексико-семантичного поля іменників сучасної англійської мови. 

Ця концептосфера формується шляхом співположення трьох основних доменів: ДЕЩО-ім’я, 

що належить людині, ДЕХТО-людина з якимось ім’ям (добрим чи поганим), ДЕХТО-людина, що 

дає ім’я, іменує. Домени пов’язані між собою через три акціональні фрейма: 

(1) ДЕХТО-агенс (parents) робить ДЕЩО-об’єкт/результат (give name, christen) для 

ДЕХТО-бенефіціянта (human) CCA 1689 4 We will acknowledge your contribution by including your 

name as --; in the credits of the video; FPM 2232 Strike his name from the list. 

(2) ДЕХТО-агенс (human) діє (changes, conceals) на ДЕЩО-об’єкт (personal name) KB7 

15630 Well we give his name didn't we? EDJ 271 He's got this really boring name – Stuart Hughes;  

(3) ДЕЩО (name) діє: H85 964 By some freak of the acoustics his name seemed to echo 

round and round the chamber. K55 2660 The name of the dead man is not being released until 

relatives are contacted. 

В структурі основного домену – „ДЕЩО-ім’я, що належить людині” – представлені 

предметний, посесивний та компаративний фрейми: 

Предметний фрейм. ДЕЩО є ТАКЕ (форма, довжина і т.ін.): long name, pronounced 

name, original name; ДЕЩО є СТІЛЬКИ several middle names/nicknames; ДЕЩО існує ТАК: 

imagined name. 

Предметний фрейм + компаративний фрейм 

ТАКЕ (форма) ДЕЩО-референт є як би ТАКЕ (форма) ДЕЩО-коррелят: A bad name 

brings bad fame. 

Посесивний фрейм + предметний фрейм 

ДЕЩО-ціле має ДЕЩО-частину: derivate, moniker; 

ДЕЩО-ціле має ТАКЕ ДЕЩО-частину: diminutive name, funny nickname. 

В структурі домену „ДЕХТО-людина з якимось ім’ям” є посесивний, предметний та 

акціональний фрейми. 

Посесивний фрейм 

ДЕХТО-людина має ДЕЩО-ім’я/репутацію: a good name, Freud’s name. 

Предметний фрейм 

ДЕХТО-людина є ТАКА (рід, професія): boy’s name. 

Акціональний фрейм 

ДЕХТО-агенс ТАК іменує ДЕЩО-об’єкт: cursed name, sacral name. 
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 68 

ДЕХТО-агенс ТАМ має ДЕЩО-об’єкт: foreign name. 

ДЕХТО-агенс ТОДІ (особлива подія, час) має ДЕЩО-об’єкт: a child’s sobriquet, gamer’s 

nicknames, precedent names. 

ДЕХТО-агенс має ДЕЩО-об’єкт для ТОГО (вид діяльності): subculture monikers, 

computer nicknames. 

Структурою домена „ДЕХТО-людина, що дає ім’я, іменує” є акціональний фрейм: 

ДЕХТО-агенс (батьки) діють на ДЕЩО-об’єкт (маля): named after his grandfather. 

Таким чином, концепт PERSONAL NAME являє собою систему пов’язаних між собою 

ознак, що співвідносяться з вузлами й відношеннями у відповідній фреймовій мережі. В  

п е р с п е к т и в і  планується розглянути структуру концепту PERSONAL NAME в 

електронному дискурсі. 
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ДИСКУРСОЛОГІЯ 

УДК 811.2’42 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДИСКУРСА И ТЕКСТА 

С ПОЗИЦИЙ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА 

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

 

В статье устанавливаются критерии разграничения дискурса и текст позиций интеграционного подхода. 

Дискурс понимается как процесс интерактивного, интерсубъектного взаимодействия сознаний, направленный на 

конструирование языковых знаков, а текст – как материальный стимул возникновения дискурса. 

Ключевые слова: дискурс, формальный, функциональный (ситуативный, семиотический) и 

интеграционный подходы, текст. 

 

А.П. Мартинюк. Розмежування дискурсу і тексту з позицій інтеграційного підходу. У статті 

встановлюються критерії розмежування дискурсу та тексту з позицій інтеграційного підходу. Дискурс тлумачиться 

як процес інтерактивної, інтерсуб’єктної взаємодії свідомостей, спрямований на конструювання мовних знаків, а 

текст – як матеріальний стимул виникнення дискурсу.  

Ключові слова: дискурс, формальний, функціональний (ситуативний, семіотичний) та інтеграційний 

підходи, текст. 

A.P. Martynyuk. Differentiating discourse and text on the basis of the integrational approach. This paper 

provides criteria of differentiating discourse and text on the basis of the integrational approach. Discourse is viewed as a 

subject-subject process of interaction of minds aimed at constructing language signs, while text is considered as a stimulus 

for such interaction.  

Key words: discourse, structural, functional (situational, semiotic) and integrational approaches, text. 

 

Несмотря на сотни определений и десятки монографий, посвященных проблеме 

разграничения дискурса и текста, эти два противопоставляемых друг другу феномена во 

многом продолжают оставаться “неопознанными объектами”. В подавляющем большинстве 

случаев лингвисты работают с письменными текстами (художественным, публицистическими, 

газетными, научными, деловыми и т.д.). И каждый раз, возводя текстовый объект анализа в 

ранг дискурса, лингвист испытывает затруднения, пытаясь найти обоснования этому 

“чудесному превращению”.  

По всей видимости, причина такого состояния дел кроется в том, что утвердившиеся в 

современных лингвистических студиях дихотомии, используемые для разграничения текста и 

дискурса, не затрагивают ядерных признаков соответствующих понятий, отражающих природу 

рассматриваемых явлений. Это приводит к тому, что проблема критериев разграничения текста 

и дискурса не теряет своей а к т у а л ь н о с т и . Принципиально н о в ы е  методологические 
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основания решения проблемы предлагает активно формирующаяся в настоящее время 

интеграционная теория языка, что и определяет ц е л ь  нашей статьи – установить основания 

разграничения дискурса и текста с позиций интеграционного подхода. 

Критерии размежевания текста и дискурса различаются в зависимости от того, с каких 

методологических позиций – формальных или функциональных – определяется дискурс. 

Формальный и функциональный подходы разнятся по характеру обоснования, т.е. связи 

сущности с ее онтологическими основаниями [32, с. 198]: структурное представление языка в 

виде уровней обосновывается конституентами этих уровней, а функциональное – способами 

взаимодействия между единицами, выполняющими определенную функциональную роль, и 

контекстом [32, с. 198]. В силу этого функциональное по своей сути отношение языка к миру в 

дискурсе не является заданным, статичным [18, с. 142]; “оно постоянно создается и 

поддерживается коммуникантами, поскольку выполняет определенную функцию” [32, с. 205], и 

эта функция варьирует в зависимости от контекста дискурса.  

Понятие контекста составляет главный предмет разногласий формалистов и 

функционалистов. При формальном подходе контекст ограничен другими языковыми 

единицами, а при функциональном он включает ментальный и социальный “жизненный мир” 

коммуникантов [18, с. 140]. 

Формальное представление о дискурсе как о “языке выше уровня предложения” (“language 

above the sentence or the clause” [35, с. 1]) реализуется в такого рода определениях: “Под 

дискурсом <…> будут пониматься два иди несколько предложений, находящихся друг с другом 

в смысловой связи” [11, с. 10]; “дискурс – текст связной речи, состоящий из последовательности 

коммуникативных единиц языка, превышающих по объему простое предложение, которое 

находится в смысловой связи, выраженной лингвистическими средствами” [5, с. 19]. Подобное 

толкование порождает противопоставления письменный текст :: устный дискурс, 

монологический текст :: диалогический дискурс, которые, впрочем, легко преодолеваются при 

более глубоком проникновении в суть анализируемых явлений.  

Первое противопоставление носит упрощенный характер, так как сводит весь объем 

рассматриваемых понятий к двум формам языковой деятельности, а второе – условный, так как 

любая речевая деятельность, в том числе и монологическая, диалогична по природе, как, 

собственно, и язык, и сознание [2, с. 303-306]. 

При функциональном подходе дискурс трактуют широко, подводя под это понятие все, 

что говорится или пишется ([3, с. 3]; см. также [7, с. 225-227]). Другими словами, дискурс 

трактуется как речевая деятельность, реализующаяся в письменной, устной (диалогической, 

полилогической, монологической) или паралингвистической форме, и непосредственно данная 



 71 

исследователю в виде языкового материала (за Л.В. Щербой) в звуковой, графической или 

электронной репрезентации. Такое широкое понимание дискурса довольно распространено в 

лингвистике и является нормой в психологи и философии [22, с. 20-21]. При этом текст 

понимается как “языковой материал, фиксированный на том или ином материальном носителе с 

помощью начертательного письма (обычно фонографического или идеографического)” [4, с. 5-

6]. 

Однако, функциональное направление анализа дискурса неоднородно, что позволяет Д. 

Шифрин разделить его на два подхода: “умеренный” и “экстремальный” [34, c. 1-2]. Умеренный 

подход направлен на изучение функций языкового знака в широком социокультурном 

контексте, вследствие чего его также называют ситуативным [22, с. 22-23]. Экстремальный 

подход рассматривает дискурс как социальные практики лингвистического и 

нелингвистического характера, в основе которых лежит идеология или культурные различия 

[34, c. 1-2], и именуется семиотическим [18, с. 141].  

Узкий вариант ситуативной трактовки дискурса как всякого употребления языка (“the study 

of discourse is the study of any aspect of language use” [31, с. 65]; “the analysis of discourse is 

necessarily the analysis of language in use” [30, c. 1]) ложится в основу разграничения 

предложения как единицы текста и высказывания как единицы дискурса; см. например: 

“Предложение – обычный для нас элемент структуры. Высказывание объединяет в себе как само 

предложение, так социальный контекст его использования. На высшем уровне те же отношения 

повторяются в тексте и дискурсе” [21, с. 75].  

Это разграничение обусловливает дихотомию дискурс-как-процесс :: текст-как-продукт: 

“Дискурс – более широкое понятие, тем текст. Дискурс – это одновременно и процесс языковой 

деятельности, и ее результат (=текст)” [26, с. 307]. Такая трактовка влечет за собой 

противопоставление дискурса и текста в терминах функциональность :: структурность, 

динамичность :: статичность, актуальность :: виртуальность. Названные дихотомии 

перечисляют характеристики рассматриваемых явлений, но не вскрывают их конститутивных 

признаков, отсутствие которых превращало бы их в сущности иного порядка.  

Собственно ситуативная интерпретация дискурса проявляется в учете социальных, 

психологических и культурных факторов ситуативного контекста коммуникации. Дискурс и 

текст тут разграничиваются на основе понятия ситуации. Дискурс рассматривают как “текст 

плюс ситуация”, а текст, соответственно, – как “дискурс минус ситуация” [33]. Данная посылка 

имплицитно содержится во многих аналогичных определениях: “Дискурс – единство и 

взаимодействие текста и внелингвистических условий и средств его реализации” [6, с. 183]; 

“дискурс есть вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность 
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процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическим, так 

экстралингвистическим планами” [14, с. 113]; “определяем дискурс как интегральный феномен, 

как мыслекоммуникативную деятельность, предстающую как совокупность процесса и 

результата и включающую экстралингвистический и собственно лингвистический аспекты; в 

последнем, помимо текста, выделяем пресуппозицию и контекст (прагматический, социальный, 

когнитивный), обусловливающий выбор языковых средств” [28, с. 37]. Подобное понимание 

отражено и в “Лингвистическом энциклопедическом словаре” Н.Д. Арутюновой, которая 

трактует дискурс как “Связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами” [29, с. 136].  

В рамках функционального подхода существует и несколько иная интерпретация связи 

текста и дискурса. Так, М.Я. Дымарский рассматривает дискурс как “способ передачи 

информации, а не средство ее накопления и умножения; дискурс не является носителем 

информации” [8, с. 40], и именно в этом он видит его отличие от текста.  

Данное понимание соприкасается с концепцией Чан Ким Бао, опирающейся на 

методологию восточной лингвистической школы. Дискурс и текст тут представлены как 

взаимопроникновение двух противоположных сторон одной сущности – инь и ян, где текст 

является потенциалом (инь), а дискурс – реализацией этого потенциала в речевой деятельности 

(ян). При этом учитываются все лингвистические и экстралингвистические факторы, 

участвующие в организации и функционировании текста как средства речевого общения, а 

также утверждается, что и текст, и дискурс обладают такими характеристиками, как линейность 

и объемность [27, с. 3-7]. 

Развивая положения инь-ян концепции и отталкиваясь, в частности, от положения об 

объемности и линейности текста и дискурса, Ю.Е. Прохоров определяет дискурс и текст с 

помощью геометрического понятия фигуры как множества, которое можно представить из 

конечного числа точек, линий или поверхностей. В интерпретации исследователя реальная 

коммуникация содержит три “неслиянные, но и нерасторжимые составляющие”: материальную 

фигуру коммуникации – действительность как совокупность материальных условий 

осуществления коммуникации; экстравертивную фигуру коммуникации – дискурс как 

совокупность вербальных форм практики организации и оформления содержания 

коммуникации; а также интровертивную фигуру коммуникации – текст как совокупность 

правил лингвистической и экстралингвистической организации содержания коммуникации 

представителей определенной лингвокультурной общности [22, с. 34-35]. 

Принципиальное отличие этих концепций от других функциональных теорий проявляется 

в том, что текст здесь представлен не как материальный носитель, а скорее как 
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информационная база, на основании которой возможно дискурсивное взаимодействие 

субъектов. Нельзя не признать, что тексты действительно поставляют информацию о мире. 

Однако, данные когнитивной и психолингвистики говорят о том, что “совокупность правил 

лингвистической и экстралингвистической организации содержания коммуникации 

представителей определенной лингвокультурной общности” явлена в сознании не в виде 

текстов, а в виде структурированных иерархически организованных единиц информации.  

Когнитивисты представляют информационные структуры как иерархию базы данных, 

включающую концептосферу (все анализируемое понятийное пространство) → домен 

(информационный узел в пределах концептосферы) → парцеллу (узел в пределах домена) → 

концепт (конституент парцеллы, обозначенной отдельным словом или иной языковой 

единицей). Модель базы данных подают в виде фрейма как структуры, концентрирующей 

информацию в узлах (слотах) и реляционных дугах, соединяющих эти узлы и “пронизанных 

пропозициями” [9, c. 5]. Психолингвисты используют понятие информационной базы как 

чрезвычайно сложной системы “многоярусных многократно пересекающихся полей, с 

помощью которых упорядочивается и хранится в более или менее полной готовности к 

употреблению в деятельности разносторонняя информация о предметах и явлениях 

окружающего мира, об их свойствах и отношениях, об их оценке индивидом и т.п., как об 

особенностях обозначающих их вербальных единиц” [10, с. 428]. Базовой единицей 

информационной базы является концепт, а доступ к базе осуществляется с помощью слова – 

имени концепта. При восприятии первого слова нового сообщения, не подготовленного 

контекстом или ситуацией, предшествующий опыт индивида определяет некоторый угол 

зрения для установления связи между слышимой или читаемой словоформой и хранящейся в 

памяти информацией – внутренним контекстом (перцептивно-когнитивно-аффективным), 

который соотносится с внешним контекстом (текстовым – вербальным или ситуативным) [там 

же, c. 419-436]. При всех разночтениях лингвисты и когнитивного, и психологического 

направления отдают роль базовой единицы структурированного знания, позволяющей связать 

смысл с единицей языка, которая вербализирует его в тексте/дискурсе, концепту.  

С позиций семиотического подхода контекст дискурса понимается в социально-

идеологическом смысле. Он включает отношения власти, политические взгляды и убеждения 

коммуникантов. В фокусе внимания исследователей оказываются “дискурсивне практики” как 

тенденции в употреблении близких по функции, альтернативных языковых средств выражения 

определенного идеологического смысла [18, с. 144].  

Семиотическую трактовку дискурса предлагает Ю.С. Степанов: “Дискурс – это “язык в 

языке”, но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует 
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не в виде своей грамматики и своего лексикона, как язык просто. Дискурс существует прежде 

всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый 

лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, – в конечном 

счете – особый мир” [24, c. 676]. 

Семиотический подход легко укладывается в формулу “стиль плюс идеология” [18, 

с. 144], которая несомненно отражает суть дела, но нисколько не помогает решению проблемы 

критериев разграничения текста и дискурса, а даже наоборот. Отождествление дискурса со 

стилем возвращает нас к сомнениям по поводу необходимости введения понятия “дискурс” при 

наличии понятия “стиль” (вариант решения проблемы см. в [23, с. 30-31]).  

Представляется, что проникнуть в природу дискурса позволяет методология 

интеграционного подхода к изучению языка, когнитивного по сути и деятельностного по стилю 

мышления, который коренным образом меняет традиционные (репрезентационные) 

представления о предмете лингвистики [1; 12; 13; 15; 19; 25].  

Представители интеграционной теории языка понимают языковой знак как материальную 

сущность, априорно данную сознанию субъекта через органы чувственного восприятия. 

Единственным отличием языкового знака от другой материальной сущности есть то, что его 

источником есть сознание другого субъекта. Это обстоятельство с необходимостью 

предполагает взаимодействие между субъектами (вернее их сознаниями). Отсюда вытекает 

несколько важных обстоятельств. Во-первых, поскольку значение никогда не покидает 

сознания и не составляют части материального тела знака (М.В. Никитин писал об этом еще в 

1988 году [20, с. 16]), его передача от субъекта к субъекту в готовом виде невозможна. 

Получение слушателем / читателем формы имеет место, а “получение” смысла – нет [1, с. 167]. 

Во-вторых, поскольку знаки не несут значения (ни на каком уровне единства формы и 

содержания знака не существует), а индуцируют тождественные или сходные информационные 

состояния в сознаниях отправителя и воспринимающего [17, с. 119], “понимание” становится 

возможным за счет достижения сознанием воспринимающего субъекта состояния, сходного с 

состоянием субъекта-отправителя знака. “Понимание содержания знака есть описание <…> 

состояния того, кто описывает” [16, с. 169]. Основанием для “понимания” содержания знака 

является присущее субъекту как социальному существу феноменологическое свойство 

интерсубъективности, т.е. способности разделять ментальные и эмотивные состояния. “Более 

сложные состояния отправителя сообщения соответствуют множествам состояний, которые, в 

свою очередь, соответствуют значениям отдельных слов, входящих в сообщение (текст). Таким 

образом, возникает и постоянно действует в ходе коммуникации результирующее состояние, 

которое целесообразно назвать дискурсом” [1, с. 162].  
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Изложенные положения приводят к пониманию языкового знака как формы, наполняемой 

значением только в процессе непосредственного вербального и ментального интерактивного 

взаимодействия субъектов (вернее их сознаний) “в универсуме интерсубъектного дискурса как 

части материального мира” [12, с. 153]. “С точки зрения интеграциониста, не существует 

единой системы языковых символов, неподвижно сидящей в сознании <…> Не существует 

области языкового, аккуратно поделенной на отделы, а пользование языком заключается в 

творческом наделении определенных феноменов семиотической значимостью в целях 

осуществления значимых операций над миром в соответствии с потребностями непрерывного 

потока уникальных коммуникативных ситуаций в реальном времени” [15, с. 115].  

Дискурс, соответственно, понимается не просто как деятельность/взаимодействие во всем 

многообразии социальных контекстов, но как психический процесс интерактивного 

взаимодействия сознаний, направленный на конструирование языковых знаков.  

Такое понимание фактически решает проблему разграничения текста и дискурса. 

Предлагаемая трактовка текста и дискурса не отрицает, а только подтверждает наличие между 

ними различий, зафиксированных в терминах приводимых выше дихотомий, но при этом дает 

принципиально иное толкование сути этих феноменов. Наличие текста как материального 

предмета, отличающегося от другого материального предмета только тем, что он является 

продуктом деятельности человеческого сознания, представляет собой основное условие 

возникновения дискурса. Дискурс рождается в тот момент, когда текст попадает в зону 

внимания интерпретатора, который принимается за чтение или же слушание текста в реальном 

времени. Попадая в зону внимания интерпретатора, текст стимулирует в его сознании 

состояния, сходные с состояниями отправителя, что порождает схожие смыслы и ассоциации. В 

этот момент происходит интерактивное взаимодействие двух сознаний: субъект, замкнутый в 

кононе собственного сознания на самого себя [17, с. 124], получает доступ к сознанию другого 

субъекта через интерпретацию его состояний, запечатленных в тексте. В результате 

интерактивного взаимодействия двух сознаний формы языковых выражений текста 

наполняются смыслом, а сам процесс интеракции и есть дискурсом. 

П е р с п е к т и в ы  работы усматриваем в использовании полученных выводов в 

дальнейших исследованиях текста и дискурса. 
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УДК 811.112’42’37 

РИТОРИЧНІ ЗАПИТАННЯ ЯК ІМПЛІЦИТНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ 

Безугла Л.Р., канд. філол. наук (Харків) 

 

Стаття присвячена аналізу структур риторичного запитання. У німецькомовному діалогічному дискурсі ці 

структури реалізують імпліцитні мовленнєві акти: конвенціоналізовані (індиректні) мовленнєві акти асертивного, 

директивного, комісивного та експресивного типів, та імплікативні (поліімплікативні мовленнєві акти з іронічним 

переосмислення і без нього).  

Ключові слова: дискурс, іллокуція, імпліцитний мовленнєвий акт, пропозиція, риторичне запитання. 

 

Л.Р. Безуглая. Риторические вопросы как имплицитные речевые акты. Статья посвящена анализу 

структур риторического вопроса. В немецкоязычном диалогическом дискурсе эти структуры реализуют 

имплицитные речевые акты: конвенционализированные (косвенные) речевые акты ассертивного, директивного, 

комиссивного и экспрессивного типов, и импликативные (полиимпликативные речевые акты с ироническим 

переосмыслением и без него). 

Ключевые слова: дискурс, иллокуция, имплицитный речевой акт, пропозиция, риторический вопрос.  

 

L.R. Bezugla. Rhetorical questions as implicit speech acts. The article deals with analysis of rhetorical question 

structures. In German dialogical discourse these structures realize implicit speech acts: conventionalized (indirect) speech 

acts of assertive, directive, commissive and expressive types, and implicative (poly-implicative speech acts with ironical 

meaning and without it). 

Key words: discourse, illocution, implicit speech act, proposition, rhetorical question.  

 

Антропоцентричний погляд на досліджувані явища, який панує в сучасній лінгвістиці, 

знаходить прояв у посиленні уваги до вивчення смислів, які в ході реалізації діалогічного 

дискурсу залишаються ‘поміж рядків’, але мають суттєве значення для його змістових, 

телеологічних, лінгвостратегічних і інтеракційних показників.  

Дослідження імпліцитних смислів наштовхується на питання, чи є вони вираженими в 

дискурсі. Відповідь криється в семіотичному підході до проблеми. Якщо смисл не ґрунтується 

на знаку, він не є смислом. Тобто атрибути ‘експліцитний’ і ‘імпліцитний’ можна застосувати 
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тільки для знаку, в тому числі й мовного, що інгерентно передбачає вираження: експліцитні 

смисли є відкрито вираженими, імпліцитні смисли виражені приховано, за допомогою 

експліцитних. Показовим щодо цього є вислів Ф.С. Бацевича: “якщо якийсь зміст (смисл) у 

тексті нічим не виражений, то він у цьому разі просто відсутній. Тому імпліцитний зміст 

(смисл) – це зміст виражений, але виражений особливим чином” [1, с. 157]. Отже, те, що не 

виражено словами, є вираженим за допомогою  слів, тобто імпліцитні смисли мають певні 

особливості вербалізації у дискурсі, зокрема, німецькомовному. Вивчення таких особливостей 

становить а к т у а л ь н и й  напрям сучасних мовознавчих досліджень. 

До специфічних мовних засобів вираження імпліцитного смислу належить так зване 

риторичне запитання – питальне речення, яке не є власне питанням. У найбільш загальній 

формі в лінгвістиці можна виділити два напрями вивчення цього явища – стилістичний і 

прагматичний. Стилістичний напрям концентрується на ролі риторичного запитання в 

створенні образності, експресивності, в розкритті стилістично значущих аспектів змісту, на 

функціональній доцільності його використання [5; 10; 14]. Прагматичне трактування терміну 

‘риторичне запитання’ передбачає мовну форму, яка використовується під час реалізації 

дискурсу для вираження різних іллокуцій [4; 9; 11; 12; 13]. У цій статті наголошується, що це є 

форма для вираження різних типів імпліцитних мовленнєвих актів (далі – МА).  

М е т о ю  статті є встановлення характерних властивостей реалізації в німецькомовному 

діалогічному дискурсі імпліцитних МА, які реалізовано за допомогою конструкції ‘риторичне 

запитання’.  

О б ’ є к т  дослідження становлять німецькомовні структури риторичного запитання, які 

аналізуються на п р е д м е т  їх мовленнєвоактових властивостей на м а т е р і а л і  діалогічного 

дискурсу, представленого персонажним мовленням сучасних драматургічних творів на 

німецькій мові.  

Структурно-семантична форма риторичного запитання передбачає фразеологізовані 

синтаксичні структури, “синтаксичні фразеологізми”, “граматичні фразеологізми”, “речення 

фразеологізованої структури”, “фразеологізовані будови”, “фразеосхеми” [6, c. 133; 8, c. 269], 

котрі визначаються як “конструкції, що будуються не за активно діючими правилами, а за 

стійкими моделями ідіоматичного характеру, які закріпилися в мові” [8, c. 279]. У німецькій 

мові риторичні запитання мають такі базові моделі: 

1. Verb… (vielleicht / etwa / denn / eigentlich / halt) … nicht…? +> Verb …: 

(1) Mrschitzka: Mir scheint, du bist angeheitert und siehst schwarz. 

 Szamek: Schwarz ist noch viel zu weiß. 

 Mrschitzka: Hättest halt das Fräulein Tochter nicht dem Schicksal überlassen wollen?  
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 (+> Du hast die Tochter dem Schicksal überlassen sollen) 

 Szamek: Dem Schicksal? 

 Mrschitzka: Hast doch gesagt. (Horváth: Hin und her, S. 246)  

2. Verb … (vielleicht / etwa / denn / eigentlich) …? +> Verb … nicht (Kann man …? Man kann 

nicht …): 

(2) Leiper: Arbeiten wollen die nicht. Das ists. Wenn schlechte Zeiten kommen – 

Sorm unterbricht: Wir haben keine schlechte Zeiten! Komm mir nicht immer mit diesen dummen 

Argumenten. Arbeitest du vielleicht? (+> Du arbeitest nicht) Die Hälfte von meiner Arbeit ist, 

deine Fehler wieder gerad biegen. Ich will das Geschäft, bevor dus kaputt gemacht hast. (Sperr, S. 

271) 

3. Wer / Wem / Wen … (schon / auch / überhaupt / denn / eigentlich / wohl / bloß) …? +> 

Niemand …:  

(3) Der Mann: Und zu niemandem ein Wort, auf gar keinen Fall! 

Knarrpanti: Aber mein Herr! Wer, wenn ich ihm von unserem Geheimnis erzählte, würde mir denn 

glauben? (+> Niemand würde mir glauben) Die Leute wollen doch für alles eine Erklärung. 

(Stolper, S. ?) 

4. Was … (schon / auch / überhaupt / denn / eigentlich / wohl / bloß) …? +> Nichts …:  

(4) Albert: Gut. jetzt wette ich! Hundert gegen eins! 

Silberling: Abgemacht! Auch hundert gegen zwei! 

Nicolo: Zu gewagt! 

Albert braust auf: Was versteht denn ihr schon davon? (+> Ihr versteht nichts davon) (Horváth: 

Die Bekannte aus der Seine, S. 142) 

5. Warum / Weshalb soll … (denn / eigentlich) … (nicht)? +> Es soll (nicht) …:  

(5) Anni: So was passiert nicht alle Tage, drum muß man es feiern.  

Heinz: Warum denn nicht? (+> Wir sollten feiern) (Kroetz, S. 245) 

6. Wozu … (auch / denn / eigentlich / überhaupt) …? +> Es gibt keinen Sinn zu …:  

(6) Der Mann: Du hast recht. Wozu noch mehr Porzellan zerschlagen? (+> Es hat keinen Sinn,  

 mehr Porzellan zu zerschlagen) 

 Bekannte: Findest du? Ich finde das ganz und gar nicht. (Stolper, S. 81) 

7. Seit wann … (schon / auch / überhaupt / denn / eigentlich)? +> Nie …:  

(7) Janne: Ich freu mich trotzdem über die Blumen. 

Arno: Sehr logisch. 

Janne: Seit wann sind Blumen logisch? (+> Blumen sind nie logisch) Nicht einmal Papierrosen 

sind logisch. (Bieler, S. 28)  
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8. Wo … (schon / überhaupt / denn / eigentlich / wohl / bloß) … (hin)? +> Nirgendwo … (hin):  

(8) Härtl: Das würd ich nicht machen. Aufsteigen werden wir schon. Einen Einfluß werden wir nicht 

 bekommen. Wo willst du hin, wenn du kündigst? (+> Du kannst nirgendwohin, wenn du 

 kündigst) Ich hab mir das auch überlegt. (Sperr, S. ?) 

9. Wer …(schon / denn / eigentlich / überhaupt) …? +> Ich …: 

(9) Szamek: Bring noch ein Gefäß, vielleicht trinkt auch der Mrschitzka – 

 Eva: Und ich? 

 Szamek: Wer hat hier Nachtdienst? Du oder ich? (+> Ich habe Nachtdienst, Du hast kein 

 Nachtdienst) Apropos Nachtdienst: grad hab ich es deinem Konstantin ausdrücken lassen, dass 

 du heut Nacht nicht rüberkommen tust. (Horváth: Hin und her, S. 215)  

10. Wer … (schon / denn / eigentlich / überhaupt) …? +> Du / ihr / Sie …: 

(10) Anni: Will aber ned abtreiben. 

 Heinz: Leise. 

 Anni: Wer hat angefangen davon? (+> Du hast angefangen davon) 

 Heinz: Weils mir keine Ruh laßt. (Kroetz, S. ?)  

 Окреслені моделі є базовими в тому розумінні, що вони можуть модифікуватися. 

Найчастотнішими їх модифікаціями є еліптичні конструкції, які утворюються від моделей як 

спеціально-питальної структури (5), так і загально-питальної, наприклад:   

(11) Janne: Waren Sie schon mal verheiratet? 

 Arno: Ja. Ein Jahr.  

 Janne: Ob Sie überhaupt mit jemandem zusammenleben können? (+> Sie können mit 

 niemandem zusammenleben) 

 Arno: Warum denn nicht? (+> Ich kann) (Bieler, S. 30) 

Структури типів 1-8 кваліфікуються як негативні риторичні запитання, структури типів 9 

та 10 – як позитивні риторичні запитання [9, с. 315]. Наявність структур позитивного типу є 

аргументом на користь спростування думки багатьох дослідників, що у МА, виражених 

риторичними запитаннями, відбувається переосмислення пропозиції з негативної в позитивну 

та навпаки на основі максими якості Г.П. Ґрайса, тобто позитивне за формою питання виражає 

негативне судження, а негативне питання – позитивне судження [3; 16, с. 125]. Ми 

приєднуємося до думки, що риторичні запитання мають конвенціоналізовану форму завдяки 

лексикалізації їхніх формально-структурних елементів, це й забезпечує автоматичне 

сприйняття питання як твердження [12, c. 259]. На користь відсутності в риторичних 

запитаннях пропозиційного переосмислення говорить також той факт, що частка nicht у них 

функціонує не як негативна, а як модальна (ненаголошена), що не впливає на пропозиційний 
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зміст висловлення (1, 5) [10, с. 277; 11]. Модальні частки відіграють у риторичних запитаннях 

іллокутивно модифікуючу роль, для пропозиційного змісту вони є малозначущими.  

Риторичні запитання забезпечують не пропозиційне, а іллокутивне переосмислення 

мовленнєвого акту, саме тому їх також називають “мовленнєвоактовими ідіомами” – 

структурами, за допомогою яких реалізуються індиректні МА [15; 17, c. 62]. Під індиректним 

розуміємо такий МА, у разі реалізації якого має місце тільки іллокутивна імплікація – 

конструювання комунікантами імпліцитного іллокутивного смислу в дискурсі [2, с. 42]. У 

німецькомовному дискурсі риторичні запитання служать для реалізації індиректних МА 

асертивного (1, 3, 6, 7, 8), комісивного (згода на пропонування (5)), директивного (відмова на 

прохання (9)) та експресивного типів (докори (2, 4, 10, 11)). Експресив реалізується, якщо 

агенсом предикованої дії виступає адресат, у такий спосіб мовець докоряє адресатові.  

У цьому зв’язку виникає питання про розмежування експресивів та оцінних асертивів 

(слідом за П. Кошани ми розрізняємо описові й оцінні асертиви [12, c. 263]). Оцінні асертиви й 

оцінні експресиви розрізняємо за інтенцією мовця: перлокутивна ціль мовця, який реалізує 

асертив, – змусити адресата повірити, що p (7), а перлокутивна ціль мовця, який реалізує 

експресив, – вплив на почуття адресата (2, 4, 10, 11), до того ж об’єктом оцінки в асертивах 

виступають інші люди або предмети та явища навколишнього світу, а в експресивах – адресат 

[2, с. 229].  

Про іллокутивне переосмислення у риторичних запитаннях сигналізують морфологічні 

та синтаксичні індикатори. Як підкреслює Й. Мейбауер, “риторичність завжди виробляється не 

однією лексемою, а за допомогою взаємодії формальних ознак речення з прагматичними 

умовами його вживання” [13, c. 126]. Провідну роль відіграє протиріччя між пресупозицією, 

експлікованою у висловленні, і вихідним припущенням питання, що задається формою 

питального речення, у такий спосіб адресант через контекст питання нав'язує адресатові 

відповідь [4, c. 72]. Саме тим, що мовець не очікує відповіді від адресата, і характеризуються 

риторичні питання-твердження. Відповідь на риторичні запитання закладена у самій його 

формі. Якщо відповідь і має місце, то адресат тим самим виражає згоду з твердженням, 

вираженим риторичним запитанням. Значно частіше це реакція на твердження, особливо 

репрезентабельні щодо цього приклади (6, 10, 11). 

У німецькомовному діалогічному дискурсі іллокутивними індикаторами риторичності, 

окрім окреслених специфічних синтаксичних структур, є: 

• морфологічні: модальні частки nicht (1, 5), schon (4), auch, wohl, bloß, vielleicht (2, 13), 

denn (3, 4, 5), eigentlich, halt (1), überhaupt (11), негативні займенники, невизначено-особові 
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займенники (11, 12), порівняльний ступінь прикметника, модальні дієслова (11, 12), умовний 

спосіб дієслова (1, 3), безособові займенники es, man (12); 

• синтаксичні: конструкції Ist es ein Wunder, dass p?, Wen wundert es, dass p?, Ist es 

verwunderlich, dass p?, Kann man sich wundern, dass p? тощо, парентетичні елементи Glaubst 

du…, Meinst du…, еліптичні формули Wozu auch?, Warum (auch / denn) nicht? (5), Wo / Was 

(denn) sonst?, Was dann?, Wäre das nicht?, Wer weiß?, Was bringt’s?, Wer sagt, dass p?, Was 

verlangst du mehr? Was soll’s schon? Ist denn nicht?, інверсія (10), субординаційний зв'язок 

речень (3, 12, 13), інфінітивні конструкції Warum / Wozu…Inf? (6).  

Проте, за допомогою риторичних запитань можуть реалізовуватися і МА з 

пропозиційним переосмисленням. Це поліімплікативні МА, які, на відміну від 

конвенціоналізованих МА (у т.ч. індиректних), потребують ланцюжок умовиводів, з одного 

боку, і суміщають іллокутивну та пропозиційну імплікацію, з іншого [2, с. 207]. При реалізації 

таких МА спочатку відбувається іллокутивне переосмислення – питання переосмислюється у 

твердження, а потім до вираженої пропозиції домислюється ще одна, імпліцитна, пропозиція з 

певною імпліцитною іллокуцією. Це може бути, наприклад, асертив (Ich liebe Sie (12)) або 

експресив-докір (Du verbietest deinen Arbeitern, dass sie in die Gewerkschaft eintreten (13)):  

 (12) Arno: Ich bin wirklich froh, daß wir jetzt hier so sitzen und reden. Aber ich kann mich bei 

 Ihnen auch nicht entschuldigen. Kann man sich denn dafür entschuldigen, dass man jemanden 

 liebt? (+>Man kann sich nicht dafür entschuldigen, dass man jemanden liebt + Ich liebe Sie) 

 Janne: Nein. (Bieler, S. 36) 

(13) Обговорюється питання, чому робітники йдуть до фірми-конкурента. 

 Sorm: Es geht nicht immer um Geld. Er hat mehr zu bieten. Und: verbietet er seinen Arbeitern 

 vielleicht, daß sie in die Gewerkschaft eintreten? (+> Er verbietet seinen Arbeitern nicht, 

 dass sie in die Gewerkschaft eintreten + Du verbietest deinen Arbeitern, dass sie in die 

 Gewerkschaft eintreten) 

 Laiper: Hab ich das getan? (Sperr, S. 270)  

 Завдяки властивості передавати твердження риторичні запитання можуть виражати 

іронічні смисли. Поліімплікативні МА з іронічним переосмисленням характеризуються 

наявністю негативної оцінки і іллокуції глузування, яка виводиться із висловлення на основі так 

званого “накладання полярностей”: «Як відомо, іронічне висловлення розуміється у смислі, 

протилежному його буквальному значенню; у той самий час риторичні запитання і самі по собі 

розуміються у смислі, протилежному буквальному значенню наявної в них пропозиції. Мінус 

на мінус дає плюс, і полярність на поверхні зникає, а всередині висловлення виявляється “двічі 



 83 

полярним”» [7]. У наступному дискурсивному фрагменті об'єктом негативної оцінки виступає 

сам мовець (самоіронія): 

(14) Гавлічек пропонує Костянтину перейти кордон й пояснити прикордонній 

 службі, що перебувати на цій стороні він не має права. 

 Konstantin: Ich hinüber? In Uniform? <..> Ausgeschlossen! Ich darf ja nicht mal auf die 

 Brücke und derweit ist die doch nur neutral! Jetzt erst noch auf das andere Ufer – das ist 

 grotesk! 

 Havlicek: Und ich bin vielleicht nicht grotesk? (+> Ich bin grotesk) Großer Gott, wie 

 kompliziert!  

 Konstantin: Völkerrecht, Herr! Haag und Genf. (Horváth: Hin und her, S. 224)  

Спроможність риторичних запитань до реалізації лише імпліцитних МА засвідчує 

їхній дискурсивний характер, оскільки риторичні запитання завдяки своїй синтаксичній 

специфіці забезпечують ретро- і проспективні дискурсивні зв’язки, “будучи тією ключовою 

ланкою дискурсу, котра “збуджує”, продукує (у сукупності з іншими елементами дискурсу) 

імпліцитний дискурсивний ланцюжок” [7]. 

Підсумовуючи викладені положення, зазначимо, що риторичні запитання, 

демонструючи специфічні властивості мовного вираження, виступають у німецькомовному 

діалогічному дискурсі як імпліцитні МА: конвенціоналізовані (індиректні) МА асертивного, 

експресивного, комісивного та директивного типу, та імплікативні (поліімплікативні МА з 

іронічним переосмислення і без нього).  

Перспективи  дослідження визначаються необхідністю поглибленого вивчення 

структурних моделей риторичних запитань з урахуванням особливостей дискурсивної 

імплікації в їхній реалізації, аналізу стратегічних аспектів їх вживання у дискурсі, а також 

залучення діахронічного підходу до розгляду релевантних явищ. 
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УДК 811.112’42’37 

ІНТЕНЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕПРЯМОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ  

(на матеріалі німецькомовного політичного дискурсу) 

І.Ф. Бублик, канд. філол. наук (Харків) 

 У статті на матеріалі промов депутатів бундестагу ФРН досліджується механізм утворення смислу 

висловлювання з метою об’єктивізації процесу його інтерпретації. Уточнюється поняття інтенціональної бази 

висловлювання, встановлюється її тричленна структура. Основна увага приділяється інтенціональному аналізу 

непрямих висловлювань.  

 Ключові слова: інтенціональна база висловлювання, інтерпретація смислу висловлювання, непряме 

висловлювання, німецькомовний політичний дискурс.  

 

 И.Ф. Бублик. Интенциональный анализ непрямого высказывания (на материале немецкоязычного 

политического дискурса). В статье на материале речей депутатов бундестага ФРГ исследуется механизм 
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образования смысла высказывания с целью объективизации процесса его интерпретации. Уточняется понятие 

интенциональной базы высказывания, устанавливается ее трехчленная структура. Основное внимание уделяется 

интенциональному анализу непрямых высказываний. 

 Ключевые слова: интенциональная база высказывания, интерпретация смысла высказывания, непрямое 

высказывание, немецкоязычный политический дискурс. 

 

 I.F. Bublyk. Intentional analysis of indirect utterance (on the material of German political discourse). The 

investigation of the mechanism of utterance sense formation is analyzed on the material of the speeches of German 

Bundestag MPs. The purpose of the research is to objectify the interpretation of the utterance sense. The main attention is 

paid to intentional analysis of indirect utterances. The notion of intentional utterance basis has been specified and its 

trinomial structure has been determined.  

 Key words: intentional utterance basis, utterance sense interpretation, indirect utterance, German political 

discourse. 

 

 Сучасний розвиток суспільства з його інформатизацією зумовлює важливість вміння 

спілкуватися, аналізувати отриману інформацію, проникаючи у її сенс, який часто буває 

прихованим. У цьому зв’язку особливу а к т у а л ь н і с т ь  мають дослідження, спрямовані на 

встановлення закономірностей функціонування прихованих смислів у дискурсах різних типів. 

Зокрема, досліджуються прагмалінгвістичні аспекти імпліцитних смислів у розмовному 

дискурсі [2]. Проте, розвідок у цьому напрямку стосовно політичного дискурсу ще бракує. 

О б ’ є к т о м  розгляду даної статті є механізм визначення смислу висловлювання у сфері 

політичної комунікації. П р е д м е т о м  дослідження постає інтерпретація смислу непрямих 

висловлювань німецьких політичних діячів. М е т о ю  статті є вивчення механізмів утворення 

та витлумачення смислів непрямих висловлювань на основі прагмалінгвістичного аналізу їхньої 

інтенціональної структури. М а т е р і а л  дослідження становили стенографічні звіти 

пленарних засідань бундестагу ФРН. 

 Прагмалінгвістичний аналіз непрямих висловлювань завжди спонукає розмірковувати 

над їхнім смислом, і, відповідно, над механізмом його встановлення. При цьому лінгвісти 

схиляються до визнання того факту, що наявність у висловлюваннях імпліцитних смислів, які 

учасник комунікації повинен, так би мовити, розшифрувати на основі фонових знань та 

логічних законів мислення, є скоріше правилом, ніж винятком [12]. 

 Так, смисл метафоричного висловлювання виводиться за допомогою залучення знань 

про об’єктивні властивості предметів та явищ, неочікуваний каламбурний смисл гри слів 

інтерпретується шляхом зіставлення компонентів змісту висловлювання з фоновими 

лінгвістичними та літературними знаннями, розуміння ж іронічних смислів досягається за 

умови наявності у слухача інформації про учасників комунікації як особистого характеру, так і 
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стосовно актуальних стосунків між ними, а також на основі відомостей про норми поведінки 

відповідної соціальної групи. 

 Наведемо приклади осмислення непрямих висловлювань у сфері політичної комунікації. 

Так, висловлювання Sie bestreiten den Menschen das lebensnotwendige Existenzminimum, um diese 

Gelder in den schwarzen Löchern des Haushalts verschwinden zu lassen. – (Ви відмовляєте людям у 

необхідному для існування мінімумі, щоб дозволити цим грошам щезнути у чорних дірках 

бюджету) [19879] викликає у адресата негативне ставлення до сформованого бюджету як до 

ненадійного на основі життєвого досвіду про дірявий мішок, та як такого, що до того ж 

загрожує населенню, за рахунок розширення метафори Haushaltslöcher означенням schwarz, бо 

це викликає асоціації із області астрономії, де термін «чорна дірка» позначає радіозірки, що 

поглинають світлові хвилі, а тому є невидимими і небезпечними. 

 Висловлювання Der Wettbewerb, von dem Sie ständig reden, hat bisher nichts gerichtet, 

sondern höchstens zugrunde gerichtet. – (Конкуренція, про яку Ви постійно говорите, до цього 

часу нічого не владнала, а навпаки – до краю розладнала) [21463] посилює емоційність критики 

дій політичних опонентів за рахунок протиставлення у межах одного речення двох значень 

дієслова richten. При цьому у першій частині висловлювання це дієслово використовується у 

значенні «владнати», а у другій частині мовець приєднує до дієслова richten прислівник 

zugrunde, за рахунок чого створюється комічний ефект раптового перетворення попереднього 

смислу на прямо протилежний, бо словосполучення zugrunde richten означає «розладнати, 

згубити», а отже формує негативне ставлення слухача до об’єкту висловлювання. 

 Іронічна похвала на адресу політичного суперника, що звучить у висловлюванні Ich 

bewundere Ihr souveränes Urteilsvermögen. – (Я у захваті від Вашого уміння давати незалежні 

оцінки) [22155] буде сприйматися саме як осуд за умови поінформованості про те, що адресат і 

адресант належать до різних політичних угруповань, що протистоять один одному. 

 Інтерпретація висловлювань, що містять фразеологізми, теж може викликати труднощі. 

Займаючи граничне положення між прямими та непрямими засобами реалізації смислу 

висловлювання, фразеологізми нерідко виявляють таку рису як енантеосемічність, тобто 

антонімічне розшарування значення лексичної одиниці [8]. Це пояснюється тим, що виконуючи 

знакову функцію, фразеологізми враховують також емоційне ставлення учасників комунікації 

до позначеного фрагмента дійсності. Іншими словами, те, має фразеологізм знак мінус чи знак 

плюс у аспекті оцінки дійсності, залежить від точки зору мовця на певний об’єкт або ситуацію. 

Відповідно, інтерпретація усталеного словосполучення залежить від емпатії адресата, його 

включеності до означеного «стану справ». Так, фразеологізм einen Eiertanz aufführen (розмовне, 

жартівливе – бути спритним; буквально: виконувати танець серед яєць, що розкладено на 
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підлозі) може сприйматися слухачем як позитивна оцінка діяльності об’єкта висловлювання, 

якщо спритність розуміти як вправність та вміння. Саме таке значення фіксує тлумачний 

словник німецької мови Duden [10]. Однак, якщо спритність прирівняти до здатності хитрувати 

та викручуватися з метою обману, то виникає можливість інтерпретації висловлювання з цим 

фразеологізмом в негативному смислі, наприклад: 

 Wenige Tage danach beginnt dann schon der Eiertanz – Herr Kollege Solms hat es schon 

angesprochen – zuerst 49 Prozent, dann 45 Prozent – je nachdem, wie Sie es gerade haben wollen und 

wer gerade als Ansprechpartner auftritt. – (Через декілька днів починають викручуватися – пан 

Сольмс уже казав про це – спочатку 49%, потім 45% – залежно від того, як їм хочеться, і з 

ким якраз ведеться розмова) [20732].  

 Sie haben mit diesem Eiertanz Ihre Unglaubwürdigkeit offenbart, und Sie haben mit diesen 

Äuβerungen zur Steuerpolitik vor allem Ihr Chaos in den eigenen Reihen offenbart. – (Своїми 

хитрощами Ви виявили сумнівність Ваших слів, і перш за все ці висловлювання показали, який 

безлад панує у Ваших власних рядах) [20733]. 

 Треба відзначити, що питання про сутність феномену «смисл» досить нерозроблене та 

нестійке у своєму визначенні [7, с. 6], хоча пошук відповіді на запитання, що таке «смисл», а 

також, як це поняття співвідноситься з такими поняттями як «знак» та «значення» ведуть 

науковці різних гуманітарних дисциплін: філософи, психологи, соціологи, мовознавці.  

 Ми підтримуємо думку Є.С. Нікітіної про те, що текст, а отже і висловлювання як 

мінімальний текст, має два полюси. З одного боку, текст завжди передбачає певну систему 

знаків, що мають притаманні їм значення, з іншого ж, текст завжди втілює задум мовця, він 

створюється з певною інтенцією, а тому завжди вступає у відносини з іншими текстами і може 

бути зрозумілим тільки у випадку осмислювання цих відносин [6, с. 70]. Думку про те, що 

смисл відображає та несе в собі життєві відносини людини, відстоює також Є.В. Сайко [7, с. 7]. 

Як відомо, рушійною силою, що спонукає людину до спілкування, до продукування 

висловлювань є комунікативний намір або інтенція. Згідно з Т.З. Адамьянц [1, с. 73], пошук 

смислу є пошук інтенціональності висловлювання. З цього випливає, що тільки висловлювання, 

а не окремий мовний знак може мати смисл. Саме смисл висловлювання – це те, що втілюється 

або інтерпретується учасниками комунікації. 

 Думка про те, що смисл прямо пов'язаний з інтенцією є, на наш погляд, дуже плідною. 

Вона відкриває для дослідника шлях до знаходження об’єктивного, а не інтуїтивного механізму 

визначення смислу висловлювання.  

Відомо, що інтенція висловлювання має складну структуру. Спираючись зокрема на 

роботи Т.В. Ларіної [4, с. 10], Т. М. Ушакової [9, с. 13] та Р. Келлера [11, с. 216], ми виділяємо в 
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інтенціональній базі висловлювання три аспекти, а саме: інформативний, соціально-

регулятивний та естетичний. 

 Це означає, що висловлювання може бути створено адресатом з наміром, по-перше, 

висловити судження про дійсність, по-друге, висловити свою точку зору, підтримати когось, 

або, навпаки, принизити, по-третє, з наміром створити за допомогою свого висловлювання 

певний естетичний ефект, використовуючи різні стилі мовлення, оформлюючи своє судження 

чітко і ясно або ж приховано, строго та аргументовано або художньо, образно. 

 Проаналізуємо з цих позицій наступне висловлювання: 

 Es ist diese Koalition, die sich weder in ihren Zielen noch in ihren Handlungsmöglichkeiten 

einig ist. – (Це та коаліція, в рядах якої ані в цілях, ані в діях немає єдності) [12, 19472].  

 Інформативний аспект цього висловлювання складає намір повідомити про те, що серед 

учасників коаліції немає єдності. Ключовим словом цієї інтенції є прикметник einig у поєднанні 

з запереченням weder…noch. Реалізуючи соціально-регулятивний аспект інтенціональної бази 

висловлювання, мовець намагається погіршити імідж деякої групи політиків, що можна 

стверджувати з огляду на те, що загальновизнаним недоліком кожного колективу є відсутність 

одностайності, бо це завжди знижує ефективність дій. Що стосується естетичного аспекту 

аналізованого висловлювання, можна відзначити оформлення його за допомогою прямих 

мовних засобів, значення яких безпосередньо реалізують перші дві інтенції мовця.  

 Як вважає І.О. Мельчук, подібні смисли можsуть бути оформлені за допомогою різних 

мовних знаків. При цьому володіння смислом проявляється у мовця у здатності по-різному 

висловити одну і ту ж думку, а у слухача – у розумінні схожості смислів зовнішньо різних 

висловлювань [5, с. 10-11], що, у свою чергу, може бути досягнуто шляхом перефразування та 

знаходження ключових слів, семантика яких конституює основний зміст висловлювання.  Саме 

на цьому наголошує Т.З. Адамьянц, коли говорить, що «… можливість повторити, відновити 

вихідну мотиваційно-цільову структуру, але різними (семіотичними) засобами лежить в основі 

діяльності перекладача, … а також представника низки інших професій, що здійснюють 

культурну та міжкультурну взаємодію, створюють та підтримують смислові зв’язки між 

людьми» [1, с. 76]. Цю обставину підкреслює також В.А. Звєгінцев [3, с. 170], наголошуючи, що 

поширеним засобом «уловлювання» смислу висловлювання є його перефразування, оскільки 

смисл – це те спільне, що мають формально різні висловлювання, але які визнаються і 

вживаються носіями мови як рівнозначні, або, іншими словами, смисл є інваріант синонімічних 

перетворень (перифраз).  

 У цьому зв’язку виникає питання про те, чи завжди ці перифрази будуть рівноцінними. 

На нашу думку, у випадку синонімічних перетворень побудовані висловлювання будуть дійсно 



 89 

знаходитися в одному смисловому полі, і їхні смислові домінанти, якими можуть виступити 

будь яка зі складових інтенціональної бази висловлювання, в цьому випадку є тотожними. Але 

дослідник не повинен випускати з поля зору інші аспекти інтенціональності висловлювання, 

розбіжності у інтерпретації яких перешкоджатимуть, і цю обставину підкреслює також  

Т.З. Адамьянц [1, с. 74], повноцінному відображенню комунікативного задуму мовця. 

 Так, на перший погляд, смисл висловлювання, що аналізувалося вище, можуть передати 

також такі перифрази як: 

1. Diese Koalition handelt uneinig. – (Коаліція діє неодностайно..) 

2.  In der Koalition gibt es alles andere als Einigkeit. – (В коаліції є що завгодно, але тільки не 

єдність.) 

3. In der Koalition sagt der eine hü und der andere hott. – (В цій коаліції один каже но-о!, а інший 

– тпру-у!) 

4. Die Koalition ist zerstritten. – (Коаліція пересварилася.) 

5. Das Durcheinander in der Koalition ist wirklich perfekt! – (Безлад у цій коаліції просто 

чудовий!) 

 Дійсно, в інформативному та соціально-регулятивному аспектах смисли цих перифраз 

збігаються зі смислом вихідного висловлювання. Але якщо взяти до уваги третю складову 

інтенціональної бази висловлювання, а саме естетичну, що втілює емоційно-образну сферу 

особистості автора висловлювання, то побачимо, що саме у цьому аспекті наведені перифрази 

не рівноцінні вихідному висловлюванню.  

 У перифразах 1 та 4 думку сформульовано прямо та стисло і ця обставина, можливо, 

відображає бажання мовця зекономити час на виголошення свого висловлювання. Перифраза 3 

містить метафоричні змісти, перифразу 2 побудовано з використанням усталеного виразу та 

риторичного прийому побудови фрази від протилежного, що наводить на думку про те, що 

мовець керується наміром продемонструвати своє неординарне мислення та красномовність. У 

перифразі 5 мовець приховує свій намір погіршити імідж опонента завдяки іронічному 

схваленню. 

 Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що лише урахування усіх складових 

інтенціональної бази висловлювання дає змогу інтерпретувати його смисл вірно та у повному 

обсязі. На нашу думку, такий підхід надає до рук дослідника об’єктивний інструмент 

прагмалінгвістичного аналізу висловлювання та є перспективним для застосування, особливо у 

випадку складних для інтерпретації непрямих висловлювань.  
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 П е р с п е к т и в о ю  подальших розвідок у цьому напрямку є поширення 

запропонованої методики на дослідження механізмів утворення імпліцитних смислів в 

німецькомовному політичному дискурсі на матеріалі політичного інтерв’ю. 
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НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЧОЛОВІКА Й ЖІНКИ УТИЛІТАРНИМ НОРМАМ 

ЯК ДЖЕРЕЛО СМІХОВОГО ЕФЕКТУ АНГЛОМОВНОГО АНЕКДОТУ 

А. С. Птушка, канд. філол. наук (Харків) 

 

Ця стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів створення сміхового ефекту англомовного 

анекдоту, закорінених на невідповідності персонажів чоловіка й жінки утилітарним нормам. Результати аналізу 

мовної об’єктивації стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури демонструють кількісну і 
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якісну асиметрію. Знайдена кількісна та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно 

специфічні вимоги до чоловіка й жінки як членів англомовного соціуму. 

Ключові слова: англомовний анекдот, гендерні стереотипи, норми безпеки, норми реалізму, норми 

розсудливості, утилітарні норми. 

 

Птушка А.С. Несоответствие мужчины и женщины утилитарным нормам как источник смехового 

эффекта англоязычного анекдота. Данная статья посвящена исследованию когнитивных механизмов создания 

смехового эффекта англоязычного анекдота, основанных на несоответствии персонажей мужчины и женщины 

утилитарным нормам. Результаты анализа языковой объективации стереотипных суждений представителей 

англоязычной лингвокультуры демонстрируют количественную и качественную асимметрию. Найденная 

количественная и качественная асимметрия отбивает наиболее социально значимые гендерно специфические 

требования к мужчине и женщине как членам англоязычного социума. 

Ключевые слова: англоязычный анекдот, гендерные стереотипы, нормы безопасности, нормы реализма, 

нормы рассудительности, утилитарные нормы. 

 

Ptushka A.S. Disparity of man and woman to the utilitarian norms as a source of laughter effect of the 

English-language anecdote. This article is devoted to the research of cognitive mechanisms of the creation of laughter 

effect of the English-language anecdote, which are based on the disparity of characters of man and woman to the utilitarian 

norms. The results of the analysis of linguistic objectification of stereotype presentations of representatives of English-

language lingo-culture demonstrate quantitative and high-quality asymmetry. The found quantitative and high-quality 

asymmetry reflects the most socially meaningful gender-specific demands to the man and woman as to the members of 

English-language society. 

Key words: English-language anecdote, gender stereotypes, norms of safety, norms of realism, norms of 

reasonableness, utilitarian norms. 

 

Ця стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів створення сміхового ефекту 

англомовного анекдоту, закорінених на невідповідності персонажів чоловіка й жінки 

утилітарним нормам.  

А к т у а л ь н і с т ь  дослідження визначається його антропоцентричною спрямованістю, 

що цілком відповідає сучасним тенденціям вітчизняного мовознавства. Хоча англомовний 

анекдот вже був предметом наукового аналізу [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], вказана проблема ще 

очікує висвітлення з позицій когнітивно-дискурсивної парадигми, що й визначає н о в и з н у  

дослідження. М е т а  роботи полягає у розкритті специфіки мовної об’єктивації гендерних 

стереотипів у текстах англомовних анекдотів.  

О б ’ є к т о м  статті є тексти сучасних англомовних анекдотів, що відбивають гендерні 

стереотипи. П р е д м е т о м  дослідження є мовні засоби сміхової репрезентації гендерних 

стереотипів у текстах англомовних анекдотів. 
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М а т е р і а л о м  дослідження слугували 7900 британських анекдотів, персонажами яких 

є чоловік та жінка. 

Утилітарні норми охоплюють норми реалізму, норми безпеки та норми розсудливості [2, 

с. 33-35].  

Об’єктами сміхової репрезентації анекдотів, що відбивають відповідність чоловіка й жінки 

максимі норм реалізму Слід усвідомлювати реальний стан речей є чоловік та жінка, що 

виставляють себе на посміховисько, не усвідомлюючи свого одіозного становища.  

До таких належать, насамперед, чоловік, що є жертвою дружини, яка не відповідає 

еталонній фемінінній ролі берегині домашнього вогнища через небажання господарювати (1), 

невірність (2), корисливість (3), надмірну цікавість (4), егоїзм (5) тощо, й сприймає такий стан 

речей як норму: 

(1) “I can see you are a married man now?” “How?” “Because you have no buttons off your 

coat.” “Yes, that’s the first thing my wife did – taught me how to sew them on” [4].  

(2) I got a good one on you, Mike. 

What do you mean? 

I went by your last night, and you forgot to pull your shades down. And I saw your wife kissing 

you. Had a good laugh on that. 

Ha, ha, but the joke’s on you, Joe! 

How’s that? 

I wasn’t home last night [1].  

(3) So you and your wife had your picture taken together, did you? I’ll bet that was sweet. How 

did the photographer pose you? 

The photographer said he wanted us to look natural, so he posed my wife with her hand in my 

pocket [1].  

(4) You’re not scared, are you? 

No. As long as I have this rabbit’s foot – I’m okay. 

Do you think a rabbit’s foot is lucky? 

It surely is. My wife came across it in my pants’ pocket, and she thought it was a mouse [1].  

(5) Does your wife object to your smoking in the house? 

Oh, she objects to my smoking anywhere; she says it’s too expensive having both of us do it [1].  

І, навпаки, висміюється дружина, що є жертвою чоловіка, неадекватного маскулінній 

символічній ролі лицаря, насамперед, через його егоїзм й небажання приділяти увагу дружині:  

(6) Our gas range exploded and blew mother and father out of the house together. 

That’s terrible. 
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Yeah, but it made mother very happy. 

Made your mother very happy? 

Yeah – that was the first time they’d left the house together in twenty years [1].  

Специфіка мовної об’єктивації цієї максими закорінена у психологічних особливостях 

міжособистісних ролей чоловіка та дружини.  

Як невідповідні зазначеній максимі висміюються надоїдливий залицяльник, який не 

усвідомлює, що непотрібний дівчині, й покинута залицяльником дівчина, що намагається 

переконати себе у тому, що сама приймає рішення: 

(7) I stood beneath my girl’s window singing and serenading her, and she threw me a flower. 

What made the bump on your head? 

She forgot to take the flower out of the pot [2].  

(8) He objected to my clothes, my friends and my singing. Then he married another girl, so I 

made up my mind to have nothing to do with him [1].   

Об’єктом осміяння стає й лицар, що переймається служінням ‘прекрасній дамі’, порівн. 

(9), де комізм є результатом буквальної інтерпретації фразеологізму to go through fire and 

water/пройти вогонь і воду: 

(9) Why are you wearing a fireman’s hat and a bathing suit? 

I promised my girl to I’d go through fire and water for her [1].   

Як невідповідний цій максимі висміюється і чоловік, що не усвідомлює реального 

положення речей через зловживання алкоголем:  

(10) How did you get arrested? 

Well, my friend told me when I got home late to take off my clothes and shoes and sneak up the 

stairs quietly. 

Well, how could you get arrested doing that? 

When I got upstairs I found it was the elevated station [1].   

(11) He was so drunk, he spent all night throwing pennies in the sewer and looking up at the 

clock on the City Hall to see how much he weighed [1].  

Максима норм реалізму Не слід приймати необдуманих рішень об’єктивована в 

анекдотах, персонажі яких стоять на порозі одруження. Зокрема, об’єктом осміяння стає 

дівчина, що за будь-яких обставин прагне вийти заміж, порівн. анекдот (12), сміховий ефект 

якого заснований на невідповідності поведінки незаміжньої жінки очікуванням чоловіка-

лицаря: ‘прекрасна дама’ ладна вийти заміж за першого незнайомця, хто  освідчиться по 

телефону:  
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(12) A man really loved a woman, but he was just too shy to propose to her. Now he was up in 

his years and neither of them had ever been married. Of course, they dated about once a week for the 

past six years, but he was so timid he just never got around to suggesting marriage much less living 

together. 

But one day, he became determined to ask her the question. So he calls her on the phone, 

“June.” “Yes, this is June.” “Will you marry me?” “Of course, I will! Who’s this?” [2]. 

З другого боку, ця максима є релевантною для дівчини, що приймає рішення про шлюб, не 

беручи до уваги фінансовий стан майбутнього чоловіка й не усвідомлюючи, що від його 

фінансової спроможності залежить благополуччя її самої та її дітей, порівн. (13), де комізм є 

наслідком каламбуру:  

(13) It’s a dollar and sense wedding. 

What do you mean? 

He hasn’t a dollar and she hasn’t a sense [1].  

Щодо чоловіка, то виходячи із пресупозицій практично усіх проаналізованих анекдотів 

цієї групи, власне рішення про вступ у шлюб розцінюється для нього як помилкове. Відповідно, 

чоловік має зробити висновок, що йому взагалі не слід одружуватися:  

(14) I want to congratulate you. This is one of the happiest days of your life. 

But I’m not getting married until tomorrow. 

That’s why I say today is one of your happiest days [1].   

Прагматична функція таких анекдотів полягає, з одного боку, у карнавалізації 

патріархальних цінностей, зокрема, інституту шлюбу взагалі, а з другого, – у регуляції 

соціальної поведінки чоловіка й жінки у відповідності з утилітарним нормами на підґрунті 

почуття-ставлення зневаги до актанта, що демонструє поведінку, безглузду з точки зору 

власних інтересів.  

Максима норм безпеки Слід бути обережним стосується, насамперед, чоловіка, що 

виявляє надмірну задерикуватість, яка може коштувати йому неприємностей, порівн. (15), де 

сміховий ефект створюється каламбуром на основі буквальної інтерпретації компонента cold/ 

холодний у складі фразеологізму to knock smb cold/ відправити когось у нокдаун: 

(15) When two bodies come together, is heat generated? 

No, sir. I hit a guy yesterday and he knocked me cold [1].   

Цікаво, що чоловік водночас є об’єктом негативної оцінки за боягузтво як невідповідний 

моральним нормам, й за надмірну задерикуватість, як невідповідний нормам утилітарним. 

Прагматична функція таких анекдотів полягає у регуляції поведінки чоловіка, з одного боку, 
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стосовно інтересів соціуму, а саме маскулінного еталону, основними вимогам якого є 

сміливість, хоробрість тощо, а з другого, – й стосовно інтересів власне чоловіка. 

Максима норм розсудливості Не слід надто перейматися зовнішністю  стосується як 

жінок, так і чоловіків. Проте кількісно переважають анекдоти про жінку. Об’єктом висміювання 

стають чоловік і жінка, що змінюють зовнішність за допомогою пластичної хірургії, порівн. 

(16)-(18), комізм яких є наслідком невідповідності ситуації онтологічним нормам: 

(16) Is it necessary for a man to have his face lifted. If he is patient it will grow up through his 

hair [1].  

(17) She had her face lifted so many times the doctor ran out of skin, so he took some skin off 

her right thumb and grafted it on to her nose. Now, every time she goes hiking, her nose shoves to the 

right [1].   

(18) What’s the matter with her? 

Just had her face lifted. 

Wasn’t the operation successful? 

Yes, the operation was all right, but she had it lifted so many times, her face is out of focus [1]. 

Об’єктом сміхової репрезентації стає також жінка, яка змінює зовнішність настільки 

часто, що оточуючі її не впізнають. Сміховий ефект таких анекдотів полягає у гіперболізації 

цих змін до втрати жінкою своєї ідентичності (неможливо сказати, блондинка вона чи 

брюнетка, оскільки кожен раз вона виглядає по-іншому):   

(19) Was that a new girl I saw you with last night? 

No? Just the old one painted over [1].   

(20) I’ve never met your wife; she’s a blonde, isn’t she? 

I’m not sure. She’s visiting a beauty shop this afternoon [1].  

Висміюється жінка, що проводить надто багато часу у салонах краси, порівн. (21), де 

комізм є результатом порушення чоловіком принципу ввічливості (натяк, що похід у салон 

краси не змінив її на краще, ставить під удар самооцінку дружини): 

(21) I just got back from the beauty parlour. I was there three hours. 

Too bad that you stayed so long and then didn’t get waited on [1].   

Ще однією максимою норм розсудливості, об’єктивованою у текстах досліджуваних 

анекдотів, є Не слід надто перейматися одежею,  порівн. (22), де комізм є результатом 

порівняння чоловіка, що часто міняє одежу з немовлям, який потребує частої зміни підгузників 

(таке порівняння акцентує безглуздість поведінки дорослого чоловіка, який опікується 

дріб’язковими з точки зору еталонного чоловіка речами), або (23), де сміховий ефект 

створюється порушенням принципу релевантності персонажем-жінкою (словосполучення to 
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change twice у складі висловлення білетера інтерпретовано нею як змінити одежу, у той час як 

адресат розуміє його як зробити пересадку): 

(22) Bob: I want to apologize for my appearance this evening. This was rather unexpected and I 

didn’t have an opportunity to dress. You know I always like to dress for the occasion – sometimes I 

change my clothes four or five times a day – if the occasion demands. 

Pete: Bragging, huh? Well, that’s nothing – I’ve got a brother who changes his clothes four or 

five times an hour if the occasion demands. 

Bob: How old is he? 

Pete: Six months [6].   

(23) Ticket seller: You’ll have to change twice before you get to New York. 

Lady: Goodness me! And I’ve only brought the clothes I be standing up in! [1] 

Максима Слід піклуватися про своє здоров’я об’єктивована  анекдотами про злісні 

звички чоловіка, такі як куриво або алкоголь, а також потяг до жінок. Сміховий ефект таких 

анекдотів створюється неадекватною з точки зору норм безпеки поведінкою чоловіка:  

(24) Well, doc, what must I do? 

You’re not going to like it, but you will have to give up smoking for good. 

Oh, that’s easy! I’ve done that dozens of times! [1]   

(25) He drank so much whisky that when the mosquitoes it him they died of alcoholic poisoning 

[5].  

(26) (Two pedestrians knocked down by auto) 

Didja get her number? 

How could I get her number when she was going so fast? 

Nice looking girl, wasn’t she? 

Yeah, didja see her beautiful brown eyes? [1]  

У прикладі (27) сміховий ефект посилюється каламбуром на основі красномовного імені 

персонажа Jig-Saw/ мозаїка:  

(27) They call him Jig-Saw – every time a girl looks at him he goes to pieces [1].  

Комізм (28), що ілюструє гіперболізований метафоричний вислів-стереотип про те, що 

‘жіноча краса навіть мертвого підніме’ є наслідком невідповідності дій персонажів 

онтологічним нормам:  

(28) You know, in Egypt they have a peculiar superstition. They’re afraid of burying alive, so 

when a man dies they bury him for sixty days and then dig him up, place him on a cold slab, and have 

twenty beautiful girls dance around him for two hours. 

What good does that do? 
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Well, if he doesn’t get up – he’s sure to be dead [3].  

Зміст таких анекдотів підтверджує висновок про те, що англомовний соціум висуває більш 

жорсткі вимоги до моральності жінки, ніж чоловіка: жінка, що надто цікавиться чоловіками 

стає об’єктом морально-етичної оцінки неприпустимо, виходячи з інтересів соціуму, а чоловік-

бабник – утилітарної оцінки шкідливо, виходячи з інтересів власне чоловіка.    

Прагматична функція анекдотів проаналізованої групи  реалізована як регуляція поведінки 

чоловіка й жінки у відповідності з вимогами утилітарних норм на основі формування почуття-

ставлення зневаги до актанта, що демонструє безглузду поведінку.  

Отже, проаналізовані анекдоти виконують дві прагматичні функції: карнавалізації 

традиційних сімейних цінностей та традиційних гендерних еталонів й регуляції соціальної 

поведінки. Регулятивна функція, що реалізується через формування почуття-ставлення зневаги 

до гендерного актанта, що демонструє безглузду поведінку з точки зору утилітарних норм й, 

відповідно, є об’єктом негативної утилітарної оцінки шкідливо, регламентує  поведінку 

індивіда, орієнтуючи його/її  на дотримання відповідних норм.  

Результати аналізу мовної об’єктивації стереотипних уявлень представників англомовної 

лінгвокультури про відповідність поведінкових характеристик чоловіка й жінки утилітарним 

нормам демонструють кількісну і якісну асиметрію. Чоловік є об’єктом сміхової репрезентації 

й водночас негативної утилітарної оцінки шкідливо як порушник  6 максим утилітарних норм, а 

жінка – 4. Виключно чоловік висміюється за невідповідність максимам норм безпеки 

(задерикуватість) та розсудливості  (куріння, надмірне вживання алкоголю, потяг до жінок, що 

становить загрозу для здоров’я).  

В репрезентації утилітарних норм кількісно переважають анекдоти про чоловіка. Це 

означає, що чоловік переважно стає об’єктом утилітарної оцінки, яка заснована на інтересах 

індивіда, у нашому випадку, – власне, чоловіка.  

П е р с п е к т и в  у подальших досліджень складе аналіз невідповідності чоловіка й жінки 

морально-етичним нормам.  
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УДК 811.111’42 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

КОМПОНЕНТА ACKNOWLEDGEMENTS В СУЧАСНОМУ 

АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ  

А.В.  Ярхо, канд. філол. наук (Харків) 

 

Дана стаття розпочинає серію досліджень дискурсивного компонента ACKNOWLEDGEMENTS у 

сучасному англомовному дискурсі різних жанрів, зокрема, фокусується функціонування компонента 

ACKNOWLEDGEMENTS у науковому дискурсі, що аналізується на прикладі наукової статті та дисертації з 

метою встановлення його структурних, прагмадискурсивних та лінгвокультурних характеристик. У статті 

запропоновано модель структурно-функціонального аналізу компонента ACKNOWLEDGEMENTS, що має 

трирівневу структуру – структурний, семантичний та функціональний рівні, кожен з яких проаналізовано за 

відповідними критеріями. 

Ключові слова: дискурсивний компонент ACKNOWLEDGEMENTS, структурно-функціональний аналіз, 

структурний, семантичний, функціональний рівні.  

 

А.В. Ярхо. Модель структурно-функционального анализа компонента ACKNOWLEDGEMENTS в 

современном англоязычном научном дискурсе. Данная статья начинает серию исследований дискурсивного 

компонента ACKNOWLEDGEMENTS в современном англоязычном дискурсе разных жанров, в частности, 

фокусируется функционирование компонента ACKNOWLEDGEMENTS в научном дискурсе, анализируемом на 

примере научной статьи и диссертации с целью установления его структурных, прагмадискурсивных и 

лингвокультурных характеристик. В статье предложена модель структурно-функционального анализа компонента 

http://iilsr.iatp.by/ru/publication/otherbred/sites/enative/anecdotes.htm
http://iteslj.org/c/jokes.html
http://sixsense.ru/page143.html
http://www.english4u.dp.uamodules.phpname=anecdotes.docx/
http://www.native-english.ru/downloads/etc/jokes.zip
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ACKNOWLEDGEMENTS, имеющая трехуровневую структуру – структурный, семантический и функциональный 

уровни, каждый из которых проанализирован по соответствующим критериям.  

Ключевые слова: дискурсивный компонент ACKNOWLEDGEMENTS, структурно-функциональный 

анализ, структурный, семантический, функциональный уровни. 

 

A.V. Yarkho. The model of the structural-functional analysis of the ACKNOWLEDGEMENTS component 

in the contemporary Angloamerican scientific discourse. This research starts a series of papers on the discursive 

component of ACKNOWLEDGEMENTS in the modern contemporary Angloamerican discourse of various genres, the 

functioning of ACKNOWLEDGEMENTS in the scientific discourse being primarily focused within the framework of the 

research article and the thesis with the aim of establishing its structural, pragma-discursive and linguocultural 

characteristics. The paper presents a three-level model of the structural-functional analysis of the 

ACKNOWLEDGEMENTS component (structural, semantic and functional levels), each of the levels being analyzed 

according to the respective criteria. 

Key words: discursive component of ACKNOWLEDGEMENTS, structural-functional analysis, structural, 

semantic, functional levels.  

 

Дане дослідження є першим з запланованої нами серії досліджень, присвячених аналізу 

дискурсивного компонента ACKNOWLEDGEMENTS у різних жанрах сучасного письмового та 

усного англомовного дискурсу. Зокрема, дана стаття фокусує функціонування зазначеного 

компонента у такому жанрі дискурсу як науковий  письмовий та усний дискурс. 

А к т у а л ь н і с т ь  роботи зумовлена як самим об’єктом дослідження, що досі не підлягав 

комплексному науковому висвітленню у межах дискурсивного та функціонального аналізу та 

виявляється ключовим компонентом дискурсу різних жанрів, так і необхідністю встановлення 

лінгвокультурної специфіки ACKNOWLEDGEMENTS для англо-американської спільноти. 

Загальну м е т у  дослідження, таким чином, становить всебічний аналіз функціонування 

компонента ACKNOWLEDGEMENTS у різних жанрах англомовного письмового та усного 

дискурсу, шляхом послідовного висвітлення функціонування даного компонента у відповідних 

дискурсивних жанрах.  М а т е р і а л о м  даного дослідження слугували автентичні фрагменти 

наукового дискурсу, що типово постають дискурсивним середовищем для компонента 

ACKNOWLEDGEMENTS. 

Отже, о б ’ є к т о м  дослідження є дискурсивний компонент ACKNOWLEDGEMENTS у 

сучасному англомовному науковому дискурсі. П р е д м е т о м  дослідження виступають 

структурні, прагмадискурсивні та етнокультурні характеристики компонента 

ACKNOWLEDGEMENTS у англомовному науковому дискурсі. Ступінь досліджуваності  

лінгвістичної проблеми, що аналізується в нашій роботі, виявляється недостатнім для 

ствердження про повноцінне комплексне наукове осмислення компонента 
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ACKNOWLEDGEMENTS як у науковому дискурсі, так і у дискурсі в цілому: дослідження 

ACKNOWLEDGEMENTS до теперішнього часу було переважно обмежено або рамками 

певного дискурсивного жанру, або однобокістю виключно структурного / семантичного / 

екстралінгвістичного аналізу даного компонента [4].  

Поняття ACKNOWLEDGEMENTS може вживатися стосовно досить різних сфер людської 

діяльності, а саме: 

  у сфері образотворчого мистецтва та науковій літературі – визнання вдячності за 

допомогу у створенні витвору мистецтва чи наукової праці; 

  у юриспруденції – заява про або визнання власної дії для надання їй легального 

статусу; 

  у соціальній сфері – письмове вираження вдячності за подарунок, допомогу чи 

співчуття; 

  у комп’ютерних програмах для повідомлення про прийняття даних. 

У даній роботі звертаємося до компонента ACKNOWLEDGEMENTS у розумінні виразу 

вдячності за допомогу-контрибуцію у професійній діяльності. На відміну від авторства, 

ACKNOWLEDGEMENTS позначає, що особа чи організація особисто не створювали проект, 

але зробили свій внесок – надали натхнення, заохочення, критику або фінансову допомогу та ін. 

авторові дискурсивного середовища перебування компонента ACKNOWLEDGEMENTS [2]. 

Як і цитування, ACKNOWLEDGEMENTS визнають впливові внески до проекту; але на 

відміну від цитування – формального виразу «інтелектуального боргу», – 

ACKNOWLEDGEMENTS є у значно більшій мірі особистими, одиничними вираженнями 

вдячності, при цьому ACKNOWLEDGEMENTS вважається одним з головних способів 

визнання «інтелектуального боргу», концептуальної підтримки. 

Дискурсивний компонент ACKNOWLEDGEMENTS є невід’ємною частиною текстів у 

межах різноманітних дискурсивних жанрів. Найчастіше ACKNOWLEDGEMENTS являє собою 

невеликий розділ на початку чи наприкінці тексту, де автор висловлює подяку за допомогу у 

створенні проекту. ACKNOWLEDGEMENTS охоплює широке коло взаємовідносин між 

особами, агенціями, інститутами та навіть дослідницькими працями. Найбільш поширена схема 

класифікації ACKNOWLEDGEMENTS – за типом допомоги [4], яка може мати форму: 

1) моральної підтримки; 

2) фінансової підтримки; 

3) редакторської допомоги/ допомоги при публікації; 

4) допомоги при презентації матеріалів (наприклад, на конференції); 



 101 

5) технічної підтримки; 

6) концептуальної підтримки через інтелектуальне співробітництво. 

Поряд зі звичайною подякою, ACKNOWLEDGEMENTS містить у відповідних випадках 

визнання авторського права. Такий тип ACKNOWLEDGEMENTS найчастіше виконується 

редактором друкованого видання і, звичайно, набагато більш стандартизований, ніж 

оригінальні авторські ACKNOWLEDGEMENTS. 

Дискурсивним “середовищем перебування” та функціонування компонента 

ACKNOWLEDGEMENTS, за даними нашого дослідження, найчастіше виступають науковий, 

академічний, політичний та кібер-дискурс. Характеристики цих жанрів дискурсу зумовлюють 

особливості функціонування компонента ACKNOWLEDGEMENTS у кожному з них. 

Для проведення комплексного аналізу дискурсивного компонента 

ACKNOWLEDGEMENTS нами було розроблено триступеневу модель, яка включає 

структурний/ формальний, семантичний/ смисловий та функціональний рівні аналізу з 

відповідними підрівнями (див. Cхему 1).  

 

СТРУКТУРНИЙ/ФОРМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

орієнтаційний 

критерій 

мовний 

критерій 

критерій ступеня клішованості 

ACKNOWLEDGEMENTS 

СЕМАНТИЧНИЙ/СМИСЛОВИЙ РІВЕНЬ 

адресати 

ACKNOWLEDGEMENTS 

види підтримки інтертекстуальні 

елементи 

ACKNOWLEDGEMENTS 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

стратегії негативної 

ввічливості 

стратегії позитивної 

ввічливості 

 

Схема 1. Модель дискурсивного компонента ACKNOWLEDGEMENTS 

 

Ці рівні, у свою чергу, складаються з підрівнів, що містять наступні критерії: 

  СТРУКТУРНИЙ/ ФОРМАЛЬНИЙ рівень включає орієнтаційний, мовний критерії та 

критерій ступеня клішованості ACKNOWLEDGEMENTS. За орієнтаційним критерієм 

визначається місце розташування ACKNOWLEDGEMENTS у тексті (передування, інтер- чи 

постпозиція щодо основного тексту, сноска, тощо). За мовним критерієм розглядаються 
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лексичні, граматичні та синтаксичні засоби вираження ACKNOWLEDGEMENTS. Критерій 

ступеня клішованості ACKNOWLEDGEMENTS залежить від кількості “кроків”, що 

складають вираження подяки; таким чином, стає можливим визначити одно-, дво-, 

триступеневі та навіть більш клішовані ACKNOWLEDGEMENTS; 

  СЕМАНТИЧНИЙ/СМИСЛОВИЙ рівень фокусує адресатів 

ACKNOWLEDGEMENTS, види підтримки, за яку дякують, та інтертекстуальні елементи 

ACKNOWLEDGEMENTS; 

  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ рівень демонструє інтенцію адресанта 

ACKNOWLEDGEMENTS, що актуалізується за допомогою стратегій негативної та позитивної 

ввічливості [3]. 

Насамперед, у межах даної роботи простежимо функціонування компонента 

ACKNOWLEDGEMENTS згідно запропонованої моделі у сучасному англомовному науковому 

письмовому та усному дискурсі. 

Компонент ACKNOWLEDGEMENTS у науковому дискурсі є представленим дуже 

широко – фактично, він є невід’ємною частиною таких типових жанрів письмового та усного 

наукового дискурсу, як наукова стаття, матеріали конференції, дослідницький проект, 

монографія, дисертація, автореферат дисертації, анотації наукових статей, книг та монографій, 

наукова енциклопедично-довідкова література та наукова промова, виступ на науковій 

конференції, усне наукове повідомлення, публічний захист дисертації та ін. відповідно [1]. 

Дослідимо модель функціонування компонента ACKNOWLEDGEMENTS у науковому дискурсі 

в межах жанрів наукової статті та дисертації. 

Наукова стаття. 

На формальному рівні за орієнтаційним критерієм спостерігаємо структурування 

дискурсу шляхом розміщення компонента ACKNOWLEDGEMENTS у типово-стандартних 

місцях – знаходимо компонент ACKNOWLEDGEMENTS у виносках на початку статті або 

окремим розділом або абзацем наприкінці статті. В одиничних випадках 

ACKNOWLEDGEMENTS розміщується як на початку статті (передування), так і наприкінці 

(постпозиція); у першому випадку це, як правило, подяка за фінансову допомогу, у другому – 

за інтелектуальну.  

Графічне виділення компонента ACKNOWLEDGEMENTS може виглядати як 

підзаголовок «ACKNOWLEDGEMENTS» полужирним шрифтом або курсивом, але у багатьох 

випадках такий підзаголовок відсутній. У такому разі орієнтиром для виділення 

ACKNOWLEDGEMENTS у окремий розділ стає запровадження типових, формульних 

конструкцій, що явно вказують на присутність компонента ACKNOWLEDGEMENTS у тексті. 
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У науковому дискурсі спостерігаємо досить великий ступінь клішованості компонента 

ACKNOWLEDGEMENTS. Ступінь клішованості залежить, вочевидь, також від наукової галузі 

дослідження. Так, наприклад, короткі, одно- чи двоступеневі ACKNOWLEDGEMENTS бачимо 

переважно у статтях медичного спрямування, у той час як автори досліджень з економіки, 

маркетингу, бізнесу, політології та філософії виявляються більш схильними до розгорнутого 

ACKNOWLEDGEMENTS у чотири, п’ять та більше “кроків”. 

За мовним критерієм на лексичному рівні спостерігаємо вживання дієслів to thank, to 

appreciate, to acknowledge, to express one’s gratitude/ thanks. На граматичному рівні 

просліджується широке використання герундія на позначення типу допомоги (sharing, giving, 

encouraging, designing and implementing та ін.) та форм умовного способу для збільшення 

ступеня ввічливості висловлювання (would like to acknowledge, would wish to express gratitude та 

ін.). На синтаксичному рівні – домінують безособові конструкції в одноступеневих 

ACKNOWLEDGEMENTS, де виноситься подяка за фінансову підтримку. 

За критерієм ступеня клішованості ACKNOWLEDGEMENTS можливо виявити наступні 

типові формульні конструкції на позначення подяки: 

I/We (would like to) acknowledge… 

I must/would like to thank… 

The authors wish to thank/ The author thanks… 

I/We (especially) thank… 

We appreciate (the contribution of)… 

I am/We are (very) grateful to… 

I am very obliged/indebted to… 

Special thanks… 

Earlier versions of this [report] benefit from comments by… 

I would like to express my thanks to… 

We acknowledge the dedicated effort of… 

На семантичному рівні порядок висловлення вдячності встановлюється в залежності від 

того, хто і за що отримує подяку. Адресатами ACKNOWLEDGEMENTS можуть бути: 

1) всі, хто приймав участь у роботі; 

2) вищий навчальний заклад, дослідницька база; 

3) наукові керівники та академічні радники; 

4) колеги, у тому числі і видавець; 

5) анонімні референти; 

6) учасники тематичних семінарів та дискусій; 
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7) ті, хто забезпечив технічну підтримку; 

8) спонсори проекту; 

9) перекладачі, лінгвістичні радники. 

Подяка висловлюється, відповідно, за інтелектуальну, технічну та фінансову підтримку. 

На протилежність цитатам або посиланням, у ACKNOWLEDGEMENTS у даному жанрі 

дискурсу відсутні посилання на конкретні праці чи навіть їх сторінки. Подяка висловлюється на 

доволі загальних засадах, досить нелегко визначити, наскільки має значення статус людини, 

якій дякують, у науковому співтоваристві. Найчастіше при поіменній подяці, імена та прізвища 

викладені у алфавітному порядку, без розрізнення статі чи посади: 

We thank David Becher, Rabikar Chatterjee, Harry DeAngelo, Linda DeAngelo, Shane Johnson, 

Steven Kaplan, Gershon Mandelker, Kevin Murphy, Mican Officer, Annette Poulsen, Robert 

Stambaugh (the editor), Shawn Thomas, Karen Wruck… [11] 

У інших випадках видається, що у першу чергу дякують жінкам: 

The author thanks Fiona Adamson, Risa Brooks, Nora Bensabel, Alex Cooley, Rachel Epstein, 

Greg Gause, Jonathan Kirshner, Jack Snyder, David Lake, Jim Lebovic…[14] 

Але загальна система не виникає, тому що нерідкі випадки, коли і чоловіки, і жінки 

перемежаються без будь-якого порядку: 

Earlier versions of this report benefit from comments by Nathan Brody, Linda S. Gottfredson, 

Robert A. Gordon, Lloyd G. Humphreys, Earl Hunt, Arthur R. Jensen, Julian C. Stanley, and Rose 

Mary Webb. [3] 

За видами підтримки в окремі семантичні групи чітко виокремлюються конструкції, що 

застосовуються для подяки за інтелектуальну та фінансову допомогу, а саме: 

 інтелектуальна допомога: 

– participated by their objections and expansions 

– provided helpful materials and indispensable views/ (helpful/ thoughtful) discussions, 

(insightful/critical) comments and suggestions 

– discussed many points 

– provided many helpful comments/ support and guidance throughout the project/ assistance 

with data/ research assistance 

– provided the English version of the paper 

- cooperation and interest in the study 

– gave close attention to our work and significant intellectual and moral support 

– provided constructive criticism/ helpful suggestions for improvement 

– critical reading of the manuscript/ earlier draft/ manuscript revision 
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 матеріальна допомога: 

– This material is based upon work supported by XX under Grant No XX 

– This research was supported/ funded by… 

– The support aspects […] were coordinated through XX by XX. 

– The packaging of this RM was facilitated through… 

– Partial support was provided by… 

– This study was financially supported by… 

– This work was sponsored by… 

– (Financial) support (for this study) was provided by… 

– The authors received financial support from… 

– XX was partially supported by a grant from … 

Інтертекстуальні елементи ACKNOWLEDGEMENTS в даному типі дискурсу 

спостерігаються на рівні посилань на попередні праці автора ACKNOWLEDGEMENTS або на 

попередні редакції тексту, елементом якого є ACKNOWLEDGEMENTS: 

An earlier working paper version circulated under the title “Financial Development, Financial 

cConstraints and the Volatility of Industrial Output (2004)”. [10] 

На функціональному рівні спостерігаємо стратегіі негативної – (Н10), (Н7), (Н1) – та 

позитивної ввічливості (П2), (П7), (П12), (П14), (П15). Вочевидь, інтенцією адресата, окрім 

обов’язкового вираження подяки, є також подальше співробітництво, з метою чого 

використовується досить велика кількість стратегій позитивної ввічливості. 

Дисертація. 

Особливістю функціонування ACKNOWLEDGEMENTS у даному жанрі дискурсу є те, 

що, з одного боку, він становить сталий та незмінний компонент будь-якої дисертації, а з 

іншого – засоби вираження подяки та адресати ACKNOWLEDGEMENTS виявляються 

достатньо різноманітними. 

На формальному рівні за орієнтаційним критерієм ACKNOWLEDGEMENTS у 

дисертації традиційно становить чітко визначений розділ на окремому аркуші із власним 

заголовком. Цей розділ, зазвичай, розташований ближче до завершальної частини дисертації, 

після загальних висновків, але перед списком посилань. У дуже незначній кількості випадків 

знаходимо ACKNOWLEDGEMENTS у передмові (PREFACE) – див. [16] 

Особливістю ACKNOWLEDGEMENTS у цьому типі дискурсу є дуже великий ступінь 

клішованості вираження подяки (в середньому 5-7 “кроків”, в окремих випадках сягає 10).  

За мовним критерієм спостерігаються ті ж лексичні та граматичні елементи, що й у 

дискурсі наукової статті. Відмінні риси, притаманні саме жанру дисертації, представлені менш 
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офіційним тоном висловлювання за рахунок відповідних лексичних одиниць (joy, love, “girl 

talk”, keep the funk alive!, etc). На синтаксичному рівні з’являється велика кількість паралельних 

конструкцій для запобігання повторів формул подяки: 

I would like to express my sincere gratitude to: 

Susanne Bredenberg, enthusiastic co-author and wonderful friend, for all the nice times in the 

lab and at the golf course. 

All my friends for lots of fun times. 

Hasse and Birgitta for being so wonderful, always caring for me. 

My parents, Gunnar and Gunvor, for being the best parents one could ever wish for and for your 

love and support throughout the years. ... [12] 

На семантичному рівні, як і в жанрі наукової статті, ACKNOWLEDGEMENTS 

покликаний виражати подяку всім, хто приймав участь у дослідженні та сприяв науковому 

прогресу. Зазвичай, подяку отримують у наступному порядку: 

  науковий керівник (їх може бути декілька): 

Professor Christer Nyström, my supervisor, for his encouragement and confidence in me and for 

sharing his deep knowledge and expertise in powder technology with me. 

Dr Helena Lennholm, my co-supervisor, for her positive attitude and support, for inspiring and 

creative discussions and for her friendship and faith in me. [7]; 

  співавтори та колеги у дослідницьких центрах та лабораторіях: 

The staff at Medivir AB for a pleasant atmosphere during my nine-months at your lab and 

afterwards, especially thanks to the super-chemist Jussi Kangasmetsä for all the good advice. [1]; 

  інтелектуальні радники та співрозмовники: 

Marianne Petrйn-Mallmin for sharing her knowledge and for co-writing of papers. 

Margareta Hedstrцm for stimulating discussions. 

Eva Bornefalk and Helena Salvesen for encouraging discussions. [4]; 

  консультанти з питань, що стосуються дослідження: 

Rajni Dyal, for teaching me the laboratory work, and Margareta Halin-Lejonklou, for help with 

the immunohistochemical stainings. [6]; 

  консультанти з лінгвістичних питань: 

Maud Marsden, for excellent linguistic revision of the manuscripts, making them readable. [9]; 

  обслуговуючий персонал бібліотек та дослідницьких баз: 

Information Science & Library, R&D Södertälje for professional work and excellent service. 

[17]; 
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  персонал, що забезпечує технічну підтримку: 

The PDC at KTH for computational support and facilities. Special thanks to Nils Smeds who 

worked so hard on MacroModel when we were the only users. [13]; 

  персонал, що забезпечує адміністративну підтримку: 

Per-Olow Sjödén, the head of the Section of Caring Science, for providing a highly professional, 

generous, and really creative environment. [15]; 

 студенти, що допомагають під час написання дисертації: 

All the students involved as part of their master’s thesis in various parts of the research projects 

on eating disorders, for stimulating discussions and questions: Marie-Louise Petterson, Malin Levin, 

Anna Lindström, Lotta Nyblad, and Maja Fläcke. [5]; 

 у разі необхідності проводження медичного експерименту чи дослідження людей – 

пацієнти лікарень та їх рідні: 

I would like to express my sincere gratitude to all patients and their relatives, without whose 

participation, interest and patience this study would not have been accomplished. [8]  

та ін. 

Відмінною рисою дискурсивного компонента ACKNOWLEDGEMENTS у такому жанрі 

наукового дискурсу як дисертація є високий ступінь емоційної наповненості, що може 

виражатися як у докладному описі безпосереднього внеску того, кому дякують, у проект, так і у 

дуже розгорнутому розділі, де подяка висловлюється не стільки за професійну, скільки за 

емоційну підтримку: автор згадує імена багатьох друзів, сусідів по кімнаті, родичів, коханих і 

навіть домашніх тварин: 

My parents in law, Inger Gustafsson and Tage Boqvist, for kind hospitality and good times. 

Malin Fjaestad and Anna Runberg, for “girl talk” in cosy coffee shops and for being such great 

friends always caring for me. 

All my other friends outside the department, especially my ”horse friends” at Karbytorp (four- 

as well as two-legged), for enriching my life in many ways. 

Dino, my beauty, for filling my life with so much joy and trouble. 

Mia, my sister and best friend in hard times and party times, what would I do without you? 

My parents, Eva and Göran, and my grandmother Anna, for always being there for me, 

supporting me, no matter what. I will do my best to spend more time enjoying the smell of the flowers 

through the path of life. 

Kjelle, my great love, gourmet-chèf and companion through life – you are simply the best! [7] 
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My friends outside the lab, in Västerås and in Uppsala, have also given me many happy moments 

during this time. You are all great friends! 

My family + Kajsa, the dog: Thank you for being there! 

Finally, to Emil: for always, always making me smile in the blackest and bluest of times, and for 

constantly teaching me that there is more to life than this. [2] 

З наведених прикладів стає очевидним, що автори англо-американського дисертаційного 

ACKNOWLEDGEMENTS демонструють високий рівень емоційної відкритості. 

Подяка за фінансову підтримку традиційно завершує ACKNOWLEDGEMENTS та різко 

контрастує за тональністю висловлювання з більш «жвавими» висловами на адресу друзів та 

колег: 

Financial support from AstraZeneca (Sweden), Pharmacia Corporation (Sweden), the Knut and 

Alice Wallenberg Foundation, IF Foundation for Pharmaceutical Research, the CD Carlsson Fund 

and the CR Leffman Scholarship Fund is gratefully acknowledged. [12] 

За рахунок високого ступеню індивідуалізації компонента ACKNOWLEDGEMENTS у 

жанрі дисертації та максимального наближення його змісту до особистого життя автора зростає 

завуальованість інтертекстуальних елементів ACKNOWLEDGEMENTS для загальної аудиторії. 

Необізнаний читач ACKNOWLEDGEMENTS наврядчи розуміє посилання на веселі вечірки, 

дружні розмови за келихом вина чи відчайдушні танці посеред ночі у лабораторії. 

На функціональному рівні з негативних стратегій широко застосовується лише (Н10), 

яку покладено у основу функціонування компонента ACKNOWLEDGEMENTS. Спостерігаємо 

також широке застосування стратегій позитивної ввічливості, а саме (П2), (П7), (П8), (П11), 

(П12), (П13), (П14), (П15). Таким чином, очевидною стає інтенція адресанта 

ACKNOWLEDGEMENTS щодо підтримання свого позитивного іміджу та прагнення до 

подальшого співробітництва з колегами і налагодження та підтримання особистих стосунків з 

близькими. 

Перспективою  і продовженням даного дослідження є послідовний аналіз 

функціонування дискурсивного компонента ACKNOWLEDGEMENTS згідно запропонованої 

моделі у різних жанрах сучасного письмового та усного англомовного дискурсу (зокрема, в 

академічному, кібер-дискурсі та ін.), що слугуватиме предметом подальших публікацій. 
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УДК 811.112’42 

МОВНА ДИСКРИМІНАЦІЯ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ 

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

І.О. Голуб (Харків) 

Стаття присвячена встановленню мовних засобів, за допомогою яких у німецькомовному публіцистичному 

дискурсі виражаються певні різновиди дискримінації. З’ясовано суть мовної дискримінації, розглянуто зв’язок 

стратегії дискримінації з поняттям дискурсу упередження. Робиться висновок, що певні лексичні, граматичні, 

стилістичні та інші індикатори дискримінації можуть впливати на надання висловленню імпліцитного смислу.  

Ключові слова: дискримінація, дискурс, імпліцитність, індикатор, упередження. 
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И.А. Голуб. Языковая дискриминация в немецкоязычном публицистическом дискурсе. Статья 

посвящена установлению языковых средств, с помощью которых в немецкоязычном публицистическом дискурсе 

выражаются различные виды дискриминации. Установлена суть языковой дискриминации, рассмотрена связь 

между стратегиями дискриминации и понятием дискурса предубеждения. Делается вывод, что определенные 

лексические, грамматические, стилистические и другие индикаторы дискриминации могут придавать 

высказыванию имплицитный смысл.  

Ключевые слова: дискриминация, дискурс, имплицитность, индикатор, предубеждение. 

 

I.A. Golub. Language discrimination in German journalistic discourse. The article deals with determination of 

language means with help of which in German journalistic discourse different kinds of discrimination can be expressed. 

The essence of the language discrimination is determined; the connection between discrimination strategies and the notion 

of prejudice discourse is analyzed. A conclusion is made that certain lexical, grammatical, stylistic and other markers of 

discrimination can influence acquisition of some implicit meaning in the utterances.  

Key words: discrimination, discourse, implicity, marker, prejudice. 

 

В умовах зростаючої ролі соціолінгвістичних досліджень у рамках сучасної когнітивно-

комунікативної парадигми лінгвістики та поширення певних упереджень щодо іноземців у 

німецькомовній лінгвокультурній спільноті особливої актуальності набуває звернення до 

мовних аспектів дискримінації та расизму. Дослідницька традиція цієї тематики сягає середини 

80-х рр. XX ст., коли співробітники Інституту мовознавства Віденського університету 

звернулися до різних типів дискурсу, що стосуються національних меншин в Австрії. З того 

часу основна увага в дослідженнях мовних аспектів проявів расизму в дискурсі, які проводяться 

на матеріалах засобів масової інформації, надається двом проблемам: 1) як формуються етнічні 

упередження; 2) як співвідносяться «мова і політика та мова в політиці» [1]. Сам термін 

«дискурс упередження» належить Т. Ван Дейку, який займався стратегічними аспектами 

расистського дискурсу [7]. Проте, проблема визначення засобів вираження дискримінації у мові 

й надалі залишається невирішеною, а саме, не з’ясовано, які мовні засоби використовуються у 

німецькомовному публіцистичному дискурсі для вираження стратегії дискримінації, не 

визначені їх кількісні та якісні показники.  

М е т а  цієї статті – окреслити коло мовних засобів, за допомогою яких у 

німецькомовному публіцистичному дискурсі виражаються різновиди дискримінації.  

О б ’ є к т о м  дослідження є німецькомовні висловлення, які відображають стратегію 

дискримінації та вивчаються на предмет  встановлення відповідних мовних засобів.  

Дослідження проводилося на м а т е р і а л і  німецькомовної преси кінця XX – початку 

XXI ст. з політичної тематики. 
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Під соціальною дискримінацією розуміємо категоріальний погляд на людину з точки зору 

національності та її негативне оцінювання [9, с.13]. Категоріальний погляд – це мовне 

«посилання» на людину за допомогою соціальних категорій, наприклад: «єврей», «турок», 

«циган» та ін. У цьому випадку людина, про яку йдеться, сприймається не як окремий 

індивідуум, а як носій певної соціальної категорії. Посилання може виражатися «прямо», із 

застосуванням звичайної назви соціальної категорії, або «непрямо», коли на походження даної 

людини натякується шляхом вказування на географічну назву: Korea ist ein unterentwickeltes 

Land, тобто для категоризації мовець застосовує тактики прямого (Was hat ein Türke hier zu 

suchen?) та непрямого посилання (Polen ist komisch). Крім цього, ми встановили й інші тактики: 

визначене позначення (Da wo ihr herkommt), пряме звертання (Ihr lernt das nie), ауто-

референційне посилання (Wir Deutschen sollten uns nicht für dumm verkaufen lassen), анафоричне 

посилання (Die lassen es sich gut gehen), неперсоніфіковане посилання (Alles, was von drüben 

kommt, ist arbeitsscheu), дистанційні вказівні займенники (Die dort sind ganz anders).  

Поряд із категоризацією, мінімальною семантичною складовою соціальної дискримінації є 

оцінювання. Зазвичай, оцінювання представників певної національності відбувається за 

допомогою виразів з негативною конотацією. Наш матеріал дозволяє виділити такі тактики 

оцінювання: негативне позначення категорії (Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlinge), 

приписування негативних якостей (Die sind faul), негативне ставлення до певних сторін людської 

діяльності (Die arbeiten nicht gerne), негативний опис дії (Ausländer bummeln bei der Arbeit), 

підсилення шляхом переліку (Bei mir arbeitet ein Ausländer: klein, stark und dumm), 

підпорядкування (Das sind Faulpelze), генералізація (Ausländer sind alles Faulpelze; Ausländer 

bummeln immer bei der Arbeit), позитивне зображення (Er ist ein fleißiger Ausländer), експліцитне 

порівняння (Ausländer machen ihre Arbeit nicht gleich gut wie Deutsche). Останній приклад 

ілюструє експліцитне вираження стратегії дискримінації, оскільки лексикалізуються усі три 

елемента порівняння: обидві соціальні категорії, що підлягають порівнянню, та критерій 

порівняння.  

Вважаємо важливим відокремити поняття «дискримінація» та «образа». Якщо оцінювання 

стосується категорії в цілому (Alle Ausländer sind faul) або конкретної людини як представника 

цієї категорії (Er ist so faul wie jeder Ausländer), ми маємо справу з дискримінацією. Якщо ж 

оцінюванню підлягає певна індивідуальна ознака людини, що не має жодного відношення до 

соціальної категорії, – з образою. 

  Мовна дискримінація реалізується у дискурсі упередження. Соціальний психолог Гордон 

Олпорт, класик досліджень проблем упереджень, дає таке визначення упередження: упередження 

– це ворожість, що лежить в основі міжлюдських відносин і спрямована проти цілої групи або 
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окремих членів суспільства [4]. Т. Ван Дейк детально розглянув роль засобів масової інформації у 

розповсюдженні расизму. Проаналізувавши тисячі газетних, телевізійних та радіо-новин в 

Британії та Голландії, він доходить висновку, що найчастіші теми, які стосуються расизму в 

пресі, відповідають переважаючим етнічним упередженням, що виражаються у повсякденних 

розмовах: імміграція як вторгнення, іммігранти і біженці як паразити, джерело злочинності та 

насильства, а також труднощі сприйняття іншої культури [7]. 

Упередження тісно пов’язані зі стереотипами, цінностями, принципами кожної окремої 

нації. За визначенням І. О. Стерніна, цінності – це соціальні, соціально-психологічні ідеї та 

погляди, що їх дотримується вся нація і вони передаються від покоління до покоління. Цінності 

– це те, що апріорі оцінюється етнічним колективом як щось «добре» і «правильне» та є взірцем 

для наслідування та виховання. Принципи – це конкретні стереотипи мислення та поведінки; 

«загальна думка, уявлення, переконання, сталі звички в діяльності, вони обумовлюють 

розуміння дійсності» [2, с. 108-109]. Проте на думку Рут Водак, яка разом з іншими 

співробітниками Віденського університету займалась дослідженням проблем упереджень в 

післявоєнній Австрії, саме стереотипи здійснюють функцію єдиного мовного регулювання для 

упереджених людей, вони є обов’язковими компонентами словникового запасу на позначення 

деякої меншості або групи аутсайдерів зі всією притаманною цим мовним одиницям палітрою 

невимовлених негативних оцінок, що маються на увазі" [1]. Страх перед всім чужим, перед 

напливом іноземців і злочинністю, перед безробіттям і насильством наростає у західному 

суспільстві. Все більш виразно позначаються в Австрії образи ворогів, зокрема це відбувається і 

у сфері офіційного дискурсу. Це цілком узгоджується з усвідомленням себе, що посилюється, 

тобто своєї національної ідентичності, з точною характеристикою інсайдерів і аутсайдерів, що 

дається відповідно ситуації. "Ми – це ми" – це гасло підтримує інший: "Човен повний!", 

внаслідок чого розповсюджується страх перед засиллям іноземців в Австрії. "Батьківщину 

треба захищати", – зазначається в засобах масової інформації Карінтії. Особливо помітно була в 

публічному дискурсі 1990 р. суперечність між ейфорією з приводу падіння залізної завіси і 

упередженнями, які з'явилися, як тільки австрійці зіткнулися з практичними проблемами 

іммігрантів [1, c 96]. 

Поставляючи лексичні засоби, що мотивують або просто пояснюють деякі дії, (наприклад, 

метафора «Човен повний»), стереотипи слугують закріпленню упереджень. У такий спосіб мова 

слугує розповсюдженню упереджень, упередження формуються і реалізуються за допомогою 

мови. [1, c. 97] Результати досліджень показують, що мовна форма висловлень, що виражають 

упередження, змінюється залежно від кола читачів, змісту і контексту. Приєднуючись до думки 

І.С. Шевченко та О.І. Морозової про те, що в реальному спілкуванні типи і підтипи дискурсу у 
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чистому вигляді зустрічаються доволі рідко [3, с. 236], вважаємо, що досліджуваний нами 

дискурс упередження також має риси інших видів дискурсу, наприклад, конфліктного, 

патріотичного, а реалізуватися він може у рамках побутового, політичного, публіцистичного 

дискурсу тощо. 

У мові соціальна дискримінація може з’являтися в експліцитній або імпліцитній формі. У 

тому випадку, коли лексикалізуються як окрема соціальна категорія (Die Ausländer), так і 

оцінювання, що до неї відносне (sind faul), ідеться про експліцитну дискримінацію, в зворотному 

випадку – про імпліцитну. Відповідно до цього і мовні засоби реалізації стратегії дискримінації 

поділяються на експліцитні та імпліцитні. Експліцитна дискримінація реалізується за допомогою 

лексем, які виражають негативну оцінку (Alles, was von drüben kommt, ist arbeitsscheu). Проте, наш 

матеріал засвідчує, що експліцитна дискримінація у публіцистичному дискурсі не є поширеним 

явищем. Це обумовлюється особливостями менталітету німців. Також опитування інформантів 

підтвердило, що експліцитна дискримінація в пресі є малоймовірною з причин політичного 

характеру. Щодо імпліцитної дискримінації, приєднуємося до думки Ф. Вагнера, який зазначає, 

що висловлення тоді є імпліцитним, коли у читача або слухача виникає враження, що йому 

(висловленню) бракує експліцитності (виразності, ясності) [9, с. 45]. Розуміння як імпліцитної, 

так і експліцитної інформації у тексті свідчить про культурну грамотність читача. 

Для позначення мовних засобів, що вказують на наявність стратегії дискримінації у 

німецькомовному дискурсі, ми користуємося терміном ‘індикатор’, який був уведений у 

прагмалінгвістику Дж.Л. Остіном (speech devices) [5, с.74]. Важливо підкреслити, що індикатор 

не повинен встановлювати однозначне або навіть оборотне однозначне відношення між 

виразом і змістом. Термін «індикатор» розуміється як «вказівка», а не як «однозначна ознака», 

тобто зв'язок між індикатором і феноменом не є ні однозначним, ні зворотно однозначним [9, с. 

100].  

Мовні індикатори імпліцитної дискримінації, зафіксовані у нашому корпусі, можна 

поділити на чотири різновиди: інтонаційні, риторичні, морфо-синтаксичні та лексичні засоби. 

Перша група не є релевантною для нашого дослідження, оскільки воно проводиться на 

матеріалі письмового публіцистичного дискурсу.  

Риторичні засоби представлені такими фігурами мовлення як натяк, іронія, метафора, 

гіпербола та літота. Приміром, гіперболічним є висловлення So viele Ausländer hier. Ich kann 

nicht glauben, dass das Deutschland ist! Метафоричне переосмислення ілюструє висловлення Die 

Ausländer überfluten unser Land. Das Boot ist voll.  

До морфо-синтаксичних засобів належать комунікативний тип речення, порядок слів, 

еліпс та умовний спосіб дієслова: Dabei könnte er froh sein, dass er hier leben kann.  
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Лексичні індикатори – сполучники, відносні займенники, епістемічні вирази, допоміжні та 

модальні дієслова, прикметники, частки, сполучники та сполучні прислівники. Особливого 

значення набуває в дискурсі упередження використання оцінних прикметників: In meiner Firma 

arbeiten noch immer viele Türken, sie arbeiten alle ordentlich.  

Окремі особові займенники можуть мати функцію зближення або віддалення. Дослідники 

підкреслюють, що в певних межах варіація особових займенників може мати мовно-

психологічне значення. Використання недоцільних займенників також має своє тлумачне 

значення [10, с. 21]. Т. Ван Дейк особливу увагу приділяє функції віддалення у деяких 

займенниках (these, those, such), які він називає demonstratives of distance. Він констатує, що ці 

займенники найчастіше використовуються з третьою особою множини з метою посилання на 

меншини [6, с. 137], наприклад: Those people will never be able to understand that.  

Частки та модальні слова як лексичні індикатори дискримінації вказують на тональність 

висловлення – зневажливе, зарозуміле ставлення до іноземців або, навпаки, співчуття та 

солідарність з ними:  

Natürlich wollen wir ein gutes Miteinander zwischen Deutschen und Ausländern in diesem 

Land, wobei klar ist, dass jeder Ausländer hier nach seinen eigenen kulturellen oder religiösen 

Vorstellungen leben kann;  

Man muss doch ganz offen und nüchtern feststellen, dass jeder Deutsche, der einen 

Verwaltungsgerichtsprozess führt und verliert, die Konsequenzen tragen muss, dass aber bei 

Ausländern, die als Asylbewerber hierher kommen und nicht als politisch Verfolgte anerkannt werden, 

die Konsequenz ausbleibt; 

Частотними є комбінації декількох індикаторів дискримінації, що спричиняє збільшення 

їхньої впливової сили: Von Bucaram weiß man, dass er täglich joggt, daneben auch leidlich singen und 

tanzen kann – wie aber sein Regierungsprogramm aussieht, bleibt bis heute ein Buch mit sieben 

Siegeln. 

Слід зауважити, що провідним серед чинників реалізації імпліцитності у дискурсі є 

дискурсивний контекст, на чому наголошують Дж.Л. Остін та Г.П. Грайс [5, 8]. Без 

дискурсивного контексту інтерпретація імпліцитних смислів у дискурсі є неможливою, 

оскільки він відіграє вирішальну роль в реалізації значень і смислів у будь-якому типі 

дискурсу. 

Аналіз індикаторів дискримінації дозволив виділити такі семантичні різновиди 

дискримінації як негативна, позитивна дискримінація та антидискримінація. 
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Негативна дискримінація – класичний випадок дискримінації, коли категоріальний погляд 

комбінується з негативною оцінкою:  

Wir dürfen nicht darüber hinwegtäuschen oder verwischen, dass natürlich alle Menschen gleich 

sind, und dass wir uns auch allen Menschen verpflichtet fühlen, aber das eben Frankreich für die 

Franzosen zuständig ist, Polen für die Polen, Italien für die Italiener, und die Bundesrepublik 

Deutschland für die Deutschen, und zwar für alle Deutschen; 

Sächsischen Akzent darf der Boy ruhig sprechen (viel schlechter versteht man Türken auch 

nicht), denn nicht jeder kann sich einen akzentfreien DDR-Diener leisten; 

Immer mehr Ausländer überschwemmen Deutschland, vergewaltigen deutsche Frauen, doch das 

wird in den Medien totgeschwiegen. 

Позитивна дискримінація – той випадок, коли категоріальний погляд комбінується з 

позитивною оцінкою, яка є для мовця незвичайною. У такий спосіб мовець виражає своє 

негативне ставлення до певної категорії іноземців:  

Vor allem aber – das wirklich vor allem – die Freude der Flüchtlinge, bei uns zu sein, in der 

Freiheit, in einem Lande, das ihnen nicht Perspektivpläne, sondern Perspektiven, das ihnen Zukunft 

bietet; 

Die Flüchtlinge und Umsiedler erwiesen sich sogar als die eigentlichen Motoren aller 

gesellschaftlichen Veränderung in der DDR; 

Ich finde, die Türken in den Geschäften in Kreuzberg sind sogar sehr freundlich;  

Er ist ein fleißiger Ausländer. 

Ці висловлення демонструють позитивну дискримінацію, оскільки, хоча в них не 

есплікується негативне ставлення до біженців, але мовець має на увазі імплікатуру «Зазвичай це 

не є так, але…». Цей імпліцитний смисл передається за допомогою таких прийменників з 

підсилювальною функцією як wirklich та sogar, або навіть без додавання підсилювальних 

елементів, як в останньому прикладі. 

Антидискримінація представлена висловленнями, які мають так саму структуру, як і 

негативна дискримінація, але в той самий час вони дистанційовані від категоріального погляду 

або негативної оцінки:  

Vergessen wird auch, dass Ausländer nicht nur bei uns lernen oder studieren, sondern auch 

unsere jungen Leute im Ausland Bildung erwerben. Vergessen wird manchmal, dass persönliches 

Glück, die Liebe, nicht vor Ländergrenzen halt macht;  

Und letztlich: Ausländer kann jeder von uns werden, er muß nur die Grenze passieren; 

Gerade Ausländer haben es besonders schwer, mit der neuen Situation zurechtzukommen.  



 116 

В останньому прикладі за допомогою частки gerade вказується на особливу ситуацію, в 

якій опинились іноземці, та апелюється до співчуття. Оцінювання не є однозначно негативним, 

але все ж воно вказує на матеріальну нездатність названої категорії іноземців і у разі зміни 

вибору слів набуло б негативного смислу. Проте вживання таких виразів, як haben es besonders 

schwer та zurechtzukommen спонукає до розуміння й співчуття та пов’язує це висловлення з 

антидискримінацією. 

Таким чином, нам вдалося з’ясувати суть мовної дискримінації, визначити дві її провідні 

складові – мовну категоризацію та оцінювання, розглянути зв’язок стратегії дискримінації з 

поняттям дискурсу упередження, виділити риторичні, морфо-синтаксичні та лексичні різновиди 

індикаторів дискримінації, проаналізувати їх вплив на надання висловленню імпліцитного 

смислу, виділити три семантичні різновиди дискримінації – позитивну, негативну та 

антидискримінацію. 

До перспектив  дослідження відносимо поглиблення аналізу окремих різновидів 

дискримінації, встановлення закономірностей їх реалізації, а також розгляд лінгвокультурних і 

лінгвопрагматичних властивостей імпліцитної дискримінації в порівняльному аспекті з метою 

визначення універсальних і етноспецифічних характеристик дискримінації в німецькій, 

українській та російській пресі.  
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УДК 811.111’42 

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА СЕМАНТИКИ 

АНГЛОМОВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ ТЕКСТІВ 

(на матеріалі текстів інтернет новин корпорації BBC) 

Козолуп М.С. (Львів) 

Стаття ставить за мету вивчення типології семантичної структури та основних композиційних параметрів 

англомовних текстів Інтернет новин. Структурно-семантичні особливості цих текстів розглянуто у контексті їхньої 

функціональної спрямованості та прагматичної установки з урахуванням комунікативної мети, специфіки носія 

інформації та взаємодії учасників комунікативного акту. 

Ключові слова: Інтернет новини, медіа-дискурс, медіа-текст, семантична макроструктура. 

 

M.S. Kozolup. The Peculiarities of the Structure, Composition and Semantics of English Web News Texts. 

The article aims at studying the typical semantic structure and basic compositional features of English web news texts. The 

structural and semantic peculiarities of these texts are regarded in connection with their functionality and pragmatics. The 

communication purpose, specific properties of the medium and interrelations between the participants of the 

communication process have been taken into account. 

Key words: internet news, media discourse, media test, semantic macrostructure. 

 

М.С. Козолуп. Особенности композиционной структуры и семантики англоязычных 

информационных Интернет текстов. Статья посвящена изучению типологии семантической структуры и 

основных параметров композиции англоязычных текстов Интернет новостей. Структурно-семантические 

особенности данных текстов рассматриваются в связи с их функциональной ориентацией и прагматической 

установкой с учетом коммуникативной цели, специфики носителя информации и взаимодействия участников 

коммуникативного акта.  

Ключевые слова: Интернет новости, медиа-дискурс, медиа-текст, семантическая макроструктура. 

 

Засоби масової інформації (ЗМІ) відіграють важливу роль у житті сучасного суспільства. З 

їх допомогою формується громадська думка, пропагуються певні системи цінностей, 

створюються відповідні картини світу. За останні роки набули поширення так звані 

«інформаційні» теорії розвитку суспільства, котрі розглядають зростання ЗМІ та подальше 

вдосконалення засобів масової комунікації (МК) як основні фактори, що визначають майбутні 

характеристики світової спільноти [5, с. 19]. У світлі таких тенденцій дослідження феномену 

масової комунікації та засобів масової інформації, як одного з її аспектів, набуває все більшої 

а к т у а л ь н о с т і  та інтердисциплінарного характеру. Сьогодні ми спостерігаємо поворот від 

вивчення мови, і зокрема мови ЗМІ як замкнутої системи до дослідження мови у її численних 

зв’язках та функціях [10, с. 13]. Проблемою масової комунікації загалом та різними 
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лінгвістичними аспектами засобів масової інформації зокрема займаються сучасні вітчизняні та 

зарубіжні дослідники К. Серажим, Г.Солганик, Т. Добровольская, Г. Почепцов, А. Белл, Т. ван 

Дейк, Д. Крістел, М. Макклюен та інші, однак швидкий прогрес інформаційних технологій у 

поєднанні із сучасними глобалізаційними процесами відкривають усе нові недосліджені 

ділянки, ставлять нові задачі перед лінгвістами, соціологами, культурологами, психологами та 

іншими вченими гуманітарного напрямку. Одним із найбільш стрімко прогресуючих аспектів 

сучасної комунікації є комунікація з допомогою мережі Інтернет. Зміни у суспільній свідомості, 

культурі, мові, які мають місце у зв’язку із поширенням та вдосконаленням Інтернет-

технологій, є перспективним напрямком сучасних досліджень. Саме тому о б ’ є к т о м  аналізу 

обрано проблеми особливостей інформаційних Інтернет-текстів. М е т о ю  даного дослідження 

є вивчення типології семантичної структури та композиції англомовних текстів інформаційних 

повідомлень на web-сторінках міжнародних інформаційних агентств та, зокрема, Британської 

корпорації ВВС. М а т е р і а л о м  для дослідження слугували тексти новин ВВС, які 

з’являлися на web-сторінці http://news.bbc.co.uk/ з 1 березня 2008 по 1 квітня 2009 року. 

Інтернет-тексти є однією із форм медіа-текстів. Поняття медіа-текст з’явилося відносно 

недавно і потребує чіткого визначення та співвіднесення із такими поняттями як «текст», 

«дискурс» та «медіа-дискурс». Існує багато дефініцій тексту. Розглянемо для прикладу одне із 

класичних визначень цього поняття наведене І. Гальперіним: «Текст – це твір мовотворчого 

процесу, якому властива завершеність, об’єктивований у вигляді письмового документа, 

літературно оброблений відповідно до типу цього документа, твір, що складається з назви 

(заголовка) і ряду особливих одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних різними типами 

лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, має певну цілеспрямованість і 

прагматичну установку» [3, с. 18]. Це визначення тексту чітко акцентує його лінгвістичну 

природу та вербальний характер. При перенесенні у сферу мас-медіа концепція тексту (медіа-

тексту) наближається до семіотичного трактування цього поняття, що передбачає послідовність 

будь-яких, а не лише вербальних знаків [6, с. 29]. На думку Я. Засурского медіа-текст існує у 

декількох сферах, у декількох середовищах: у паперовій формі, у звуковій, у візуальній. 

Завдяки сучасним мас-медіа текст набуває нових можливостей. Така багатоплановість, 

багатомірність тексту призводить до створення справді поліфонічного комунікативного 

продукту [8, с. 3]. Рівень масової комунікації надає поняттю «текст» нових відтінків, 

обумовлених медійними властивостями того чи іншого ЗМІ.  

Для досягнення певних комунікативних цілей та прагматичних установок недостатньо 

наявності мовних одиниць та їх поєднання у тексті. Без так званого «комунікативного фону» 

спілкування не може бути ефективним. Концепція комунікативного фону тісно пов’язана з 

http://news.bbc.co.uk/
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категорією дискурсу, яка об’єднує в одне ціле вербальну складову комунікації та її 

екстралінгвістичні компоненти як соціо-культурного так і ситуативно-контекстного характеру 

[6, с. 34]. За словами Т.А. ван Дейка «дискурс не є лише ізольованою текстовою чи діалогічною 

структурою. Скоріше це складне комунікативне явище, яке включає в себе і соціальний 

контекст, що дає уявлення як про учасників комунікації (та їх характеристики), так і про 

процеси створення і сприйняття повідомлення» [4, с. 113]. Концепція медіа-дискурсу, на думку 

Т. Добросклонскої, охоплює численні екстралінгвістичні фактори, пов’язані з особливостями 

створення медіа-повідомлення, його одержувача, зворотного зв’язку, культурообумовлених 

способів кодування та декодування, а також соціально-історичного та політико-ідеологічного 

контексту [7, с. 23]. Щодо розмежування понять «медіа-текст» та «медіа-дискурс», необхідно 

зазначити, що медіа-текст складає дискретну одиницю медіа-дискурсу, оскільки саме концепція 

медіа-тексту дозволяє впорядкувати та структурувати стрімкий рух медіапотоку 

інформаційного суспільства [7, с. 23]. 

З позиції функціональної лінгвістики текст як передусім інформативна та комунікативна 

одиниця потребує характеристик своєї структури у функціонально-смисловому плані [1, с. 73]. 

Функціонально-смисловий тип мовлення, за Н.С.Валгіною, є мовленнєвим способом передачі 

інформації, своєрідною моделлю комунікації. До сукупності конструктивних ознак 

мовленнєвого акту, які формують модель комунікації вона відносить: 1) комунікативну 

настанову, 2) предмет або зміст комунікації, 3) ознаки ситуації в межах якої здійснюється 

комунікація, 4) соціальну характеристику учасників комунікації. Сукупність даних ознак 

створює систему мовленнєвих ситуації, а тип мовленнєвої ситуації визначає конкретну модель 

комунікації або повідомлення. У межах кожного типу мовленнєвої ситуації формуються 

достатньо стандартні форми реалізації їх у тексті. Породжується стереотипність мовленнєвої 

поведінки, яка відображається в нормах мовленнєвої організації тексту. Текст набуває тієї 

форми, яка допомагає йому виконати комунікативне завдання. Чим стандартнішим є текст, тим 

яскравіше виявляються його ознаки, тим більш передбачуваною є його форма [1, с. 74-75]. 

Тексти новин, на думку однієї із провідних дослідниць медіа-текстів Т.Н.Добросклонскої, 

відзначаються ретельно відпрацьованою, високоорганізованою та надзвичайно стійкою 

структурою, що дозволяє розглядати ці тексти як глобально клішовані тексти масової 

інформації [5, с. 75]. Зупинимося детальніше на конструктивних аспектах породження текстів 

Інтернет-новин (ІН) та їх проявів у формальних змістово-структурних характеристиках цих 

текстів. За своєю комунікативною метою або авторською інтенцією, що реалізується через 

прагмаустановку тексту, Інтернет-новини представляють собою інформаційний тип тексту, 

спрямований на реалізацію головної функції – повідомлення. Йому властиві динамічність, 
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інформативність, прагнення до об’єктивності та нейтрального стилю викладу. Серед основних 

положень щодо політики та цінностей корпорації ВВС, задекларованих на їхній офіційній web-

сторінці у розділі “Policies, Guidelines and Reports” знаходимо заяву про те, що достовірність 

інформації, твердість позицій та неупередженість є головними принципами журналістики ВВС: 

“Accurate, robust, independent, and impartial, journalism is the DNA of the BBC… the BBC’s 

continuing commitment to impartiality is one of its most important core values and is the reason why 

the BBC remains one of the most trusted sources of information in our society” [16, с.4]. Така 

нейтральність та деперсоніфікованість новин виявляється у відсутності в них особи автора: 

авторство текстів ІН корпорації ВВС є колективним, ім’я автора ніколи не зазначається, а 

оповідь завжди ведеться від третьої особи. Крім того, у текстах новин відсутні оціночні 

елементи, властиві деяким іншим типам медіа-дискурсу. Зокрема, це виявляється у майже 

повній відсутності емоційно забарвленої лексики, суперлативів, стилістичних фігур, що 

вживаються для посилення емоційної напруги, тощо. У новинах також можна спостерігати 

підсилення дієслівної синтагматики, оскільки дієслово, яке несе у собі предикацію, краще 

виражає зв'язок оповіді з дійсністю [5, с. 87]. На синтаксичному рівні тексти новин 

відзначаються поширеним вживанням пасивних та безособових конструкцій. Прагнення до 

об’єктивної подачі інформації також виявляється у великій кількості цитат та посилань на 

джерела інформації, наприклад: the Austrian ministry said, president Obama on Thursday offered, 

experts believe, Dr. Chase explained.  

Розглянемо тепер особливості предмету та змісту комунікації текстів ІН, їх 

концептуальний простір, що реалізується через семантичний аспект текстів, їх медіа-топік. 

Змістовий аспект текстів новин у значній мірі задається так званою цінністю новини (news 

value) [5, с. 13], що визначається низкою факторів, таких як новизна, актуальність, просторова 

або психологічна наближеність до адресата, можливі наслідки для масової аудиторії, фактор 

людської цікавості, тощо [5, с. 72]. 

Традиційно, інформаційні повідомлення групують за змістом відповідно до двох 

дихотомічних категорій: “hard news” (повідомлення з твердою фактологічною основою, які 

відповідають на запитання «що?», «де?», «коли?») – “soft news” (повідомлення побудовані на 

факторі людського інтересу і зорієнтовані на те, щоб викликати співчуття, подив, захоплення, 

тощо) та “local news” – “foreign news” [5, с. 74]. Крім того, окремі повідомлення співвідносять з 

такими стійкими медіа-топіками (тематичними блоками) як політика, бізнес, культура, освіта, 

спорт, тощо. На web-сторінці новин корпорації BBC: BBC NEWS/ News Front Page використано 

подібні стратегії класифікації окремих текстів новин відповідно до двох принципів – 

географічного (за місцем події) та тематичного, при цьому застосовується інтегрований підхід 
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до такої класифікації. Так, політичні новини згруповано у окремі рубрики за географічним 

принципом і подано у алфавітному порядку: Africa, Americas, Asia-Pacific, Europe, Middle East, 

South Africa, UK. Інші інформаційні повідомлення згруповані за тематичним принципом і 

представлені у порядку поступового переходу від категорії hard news до категорії soft news: 

Business, Health, Science & Environment, Technology, Entertainment, Also in the news.  

Тепер звернемось до семантичної структури окремих інформаційних повідомлень. У її 

основу закладено так званий «принцип переверненої піраміди», згідно з яким стаття 

починається із висновку, далі подається найважливіша інформація і нарешті повідомляються 

дрібні деталі події [14]. Такий стиль є ефективним у мас-медіа і особливо у web-новинах, 

оскільки читач може зупинитися у будь-який момент читання, не прокручуючи сторінки, і все 

одно у його пам'яті залишиться найважливіша інформація, подана у статті. У цьому контексті 

варто також пригадати поняття структури релевантності, запроваджене відомим дослідником 

дискурсу новин Т.А. ван Дейком. На думку вченого, структура релевантності визначає 

розташування елементів тексту новин та вказує читачеві, яка інформація у тексті є більш 

важливою та значущою [4, с. 229]. 

Відповідно до принципу переверненої піраміди, або структури релевантності, 

найважливіша семантична пропозиція або головна тема повідомлення ІН представлена у 

заголовку. Заголовки проаналізованих нами текстів ІН відзначаються високою формальною 

стереотипністю. Це переважно короткі (4–6 слів) суб’єктно-предикатні конструкції, які 

називають головну подію повідомлення, наприклад: “Eurozone industrial output drops”, “France 

air gunman injuries eight”, “Russian officials predict growth”. Через свою структурну обмеженість 

заголовок переважно не містить інформації про час, місце та інші важливі аспекти події. Ця 

інформація представлена у підзаголовку (введенні) – короткому (15–25 слів), графічно 

виділеному жирним шрифтом, конструктивному елементі тексту, який разом із заголовком 

функціонує як резюме повідомлення, несе у собі його короткий зміст. Аналіз вибірки текстів ІН 

показав, що підзаголовки переважно містять інформацію про найголовнішу подію, її місце та 

основних учасників, наприклад: “A man has been bludgeoned to death by a group of Australian 

motorcycle gang members in full view of dozens of people at Sydney airport” [2] Іноді присутня 

вказівка на причини чи передумови головної події, а також на джерело інформації: “Security 

forces in the Tibetan city of Lhasa are rounding up dissidents, exiled Tibetans say, as a deadline 

approaches for protesters to surrender” [1]. Час події може експлікуватися, але частіше, часова 

референція здійснюється лише через дієслівну форму (переважно це видо-часова форма групи 

Present), що імпліцитно виражає актуальність (новизну) інформаційного повідомлення.  
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Подальше розгортання семантики тексту відбувається на більш низьких рівнях 

макроструктури (термін Т.А. ван Дейка [4, с. 129]), де поступово вводяться необхідні подробиці 

про місце, час, учасників, додаткові обставини, причини та наслідки події. Тут актуалізуються 

такі семантичні категорії як події, причини, наслідки, умови, вербальні реакції, фон, коментарі, 

та ін. Основний текст проаналізованих повідомлень часто ділиться на декілька (2–3) 

відокремлених, структурно виділених блоків, кожен з яких має свій міні-заголовок. У текстах з 

такою структурою фактологічна інформація про головну подію розгортається у першому блоці, 

після введення, а наступні частини тексту можуть зосереджуватися на реальних чи можливих 

наслідках головної події, вербальних реакціях або коментарях, представлених у формі цитат 

висловлювань осіб, дотичних до подій, а також фоновій інформації, такій як контекст чи 

передісторія події. Категорія фону, однак, представлена у текстах ІН у меншій мірі, ніж у інших 

мас медіа, що зумовлюється гіпертекстовою природою Інтернету. За словами Я. Нільсена, web – 

це інформаційне референційне середовище [14], а тому журналістам простіше створювати 

посилання на інші статті, ніж щоразу збирати фонову інформацію для кожної нової статті.  

Природа носія повідомлення, а також ситуація, в межах якої здійснюється комунікація, 

накладають значний відбиток на формально-структурні параметри тексту. На думку А. Белла, 

медіа-тексти далеко відійшли від традиційного уявлення про текст як про слова, надруковані на 

папері чорнилом, і набули ширших значень, які також включають усне мовлення, музику, 

звукові ефекти, візуальні образи, тощо. «Медіа-тексти, таким чином, відображають наявні 

технології, що використовуються для їх продукування» [11, с. 3]. Дослідник медіа-текстів Д. 

Крістел наголошує, що аксіомою комунікації є необхідність того, щоб користувачі 

усвідомлювали сильні і слабкі сторони обраного ними засобу комунікації, щоб максимально 

ефективно реалізувати свої комунікативні цілі [12, с. 24]. Інформаційні медіа-тексти як 

комплексні полікодові продукти організовані відповідно до принципу створення максимальної 

зручності для одержувача повідомлення. Тут важливими є такі аспекти як архітектоніка web-

сторінки, кореляція вербальних та невербальних елементів тексту, наявність інтер- та 

гіпертекстуальних зв’язків через систему посилань, та ін. Дослідження комплексної 

мультимедійної гіпертектсової структури ІН не вкладається у межі даної праці і потребує 

окремого дослідження. 

Ще одним фактором впливу на лінгвістичні параметри дискурсу є характеристики та 

відношення учасників комунікації. Взаємодія учасників комунікації через мас-медіа 

визначається 1) колективним авторством тексту; 2) територіальною віддаленістю адресанта та 

адресата; 3) дифузністю та масовістю аудиторії, а також відсутністю спеціальної підготовки 

адресата до розуміння тексту [2, с. 77]. Новини ВВС адресовані людям різних національностей, 
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віку, статі, політичних та релігійних переконань, людям з різним світоглядом та різною 

дискурсивною компетенцією. Це ставить перед авторським колективом нелегке завдання 

створення максимально простих, доступних, зрозумілих та однозначних текстів, які покликані 

викликати по можливості одинакові реакції в усіх реципієнтів. Саме тому стиль інформаційних 

повідомлень ВВС нейтральний, офіційний, присутність емоційно забарвленої та оціночної 

лексики зведена до мінімуму, синтаксичні структури прості і однотипні.  

Підсумовуючи, зазначимо, що структурно-семантичні особливості дискурсу ІН 

визначаються низкою таких конструктивних ознак як комунікативна мета повідомлення, тема 

комунікації, можливості носія інформації та взаємодія учасників комунікативного акту. Тексти 

інформаційних повідомлень відзначаються високою стійкістю формальної структури. Їхня 

композиція включає такі облігаторні компоненти як заголовок, підзаголовок (введення) та 

основну частину тексту. Інваріанти останньої можуть містити від одного до трьох тематичних 

блоків із власними міні-заголовками. Зміст повідомлення розгортається за принципом 

переверненої піраміди, відповідно до якого найвищий та найважливіший топік виражається у 

заголовку, вершина цілісної макроструктури тексту відображена у введенні, а основний текст 

реалізує більш низький рівень макроструктури, включаючи інформацію про час, місце, 

учасників, причини та наслідки головних подій, вербальні реакції, тощо. Таким чином 

відбувається лінійне розгортання семантичної макроструктури тексту „згори донизу”. 

Гіпертектсуальність та мультимедійність Інтернету накладають відбиток на формально-

структурні параметри текстів ІН. Дослідження співвідношень вербальних та невербальних 

компонентів у цих текстах та їх вплив на реалізацію окремих мовно-понятійних категорій є 

п е р с п е к т и в н и м  напрямком майбутніх досліджень. 
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УДК 811.111’42 

МАРКЕРИ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ПРЯМОМУ 

МОВЛЕННЄВОМУ АКТІ ПОРАДИ 

О.В. Наумук (Луцьк) 

 У статті досліджується проблема залучення маркерів суб’єктивної модальності у прямому мовленнєвому 

акті поради на матеріалі сучасної англійської мови. З’ясовано, що пряма експлікація поради уможливлює мовця 

відверто спонукати слухача до виконання рекомендованої дії. Варіативність лексичних маркерів націлена на 

досягнення мовцем бажаного перлокутивного ефекту. 

Ключові слова: маркери суб’єктивної модальності, мовець, перлокутивний ефект, порада, прямий 

мовленнєвий акт, слухач. 

 

О.В. Наумук. Маркери субъективной модальности в прямом речевом акте совета. В статье 

анализируется проблема привлечения маркеров субъективной модальности на материале современного 

английского языка. Прямая экспликация совета позволяет говорящему откровенно привлечь слушателя к 

исполнению рекомендации. Разнообразность лексических маркеров направлена на достижение говорящим 

желаемого перлокутивного эффекта. 

Ключевые слова: говорящий, маркеры субъективной модальности, перлокутивный эффект, прямой 

речевой акт, слушатель, совет. 

 

O.V. Naumuk. Markers of subjective modality in direct speech act of advice.  The article highlights the 

functioning of the makers of subjective modality in direct advice speech act. The direct expression of advice gives the 
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speaker an opportunity to make the addressee follow the recommended action. The variation of the markers is aimed at the 

achieving of the desired perlocutionary effect. 

Key words: addressee, advice, direct speech act, markers of subjective modality, perlocutionary effect, speaker. 

 

Сучасна прагмалінгвістика акцентує увагу на дослідженні мовних засобів прямого 

вираження різних мовленнєвих актів (Баландіна Н.Ф., Карчевскі Р.І., Куликова В.Г., 

Мирончук Т.А., Tsui A. B.M., Leech G., Svartvik J.), однак відсутнім є аналіз впливу маркерів 

суб’єктивності модальності (МСМ). Зважаючи на те, що дослідження дієвості МСМ у прямому 

мовленнєвому акті поради раніше не здійснювався, це зумовлює а к т у а л ь н і с т ь  нашої 

статті. О б ’ є к т о м  аналізу є МСМ у мовленнєвому акті (МА) поради. Досягнення м е т и  – 

з’ясування впливу маркерів суб’єктивної модальності на функціонування МА поради – 

планується завдяки вирішенню таких з а в д а н ь :  ідентифікація власне МСМ, їх особливостей 

в межах МА поради та з’ясування причини залучення мовцем того чи іншого маркеру. 

Різномаїття позамовних чинників функціонування висловлювань-порад зумовлює цілу 

низку взаємодіючих між собою прямих та непрямих засобів вираження поради. Вибір мовних 

засобів для експлікації прямого МА поради залежить від інтенції мовця, від норм мовленнєвого 

етикету, характерних для кожної окремої ситуації. У прямому МА поради іллокутивна сила 

безпосередньо співвідноситься зі структурно-семантичним змістом висловлювання. Зміст 

поради містить дієслово „радити”, інакше кажучи, МА поради реалізується констативом, де 

перформативне дієслово ”advise” вжите у першій особі однини дійсного способу та зазвичай 

супроводжується директивом, аргументацією тощо.  

Варто зазначити, що пряме вираження поради дієсловом advise дає можливість мовцеві 

запропонувати слухачеві одну з альтернатив для вирішення існуючої проблеми. Окрім того 

advise супроводжується детальним оглядом ситуації слухача з метою отримання переваги у 

подоланні труднощів, котрі виникли. Наприклад:  

 (1) "That's not good enough, Jake. You'll be a drunk, bankrupt, disbarred lawyer, living in a 

house trailer. You will be publicly disgraced. All of your friends, except me and Lucien, will forget 

about you. She'll never come back. It's over, Jake. As your divorce lawyer, I advise you to file first. Do 

it now, tomorrow, so she'll never know what hit her."  [7, c.173] 

У наведеному прикладі мовець – юрист, який спеціалізується на питаннях розірвання 

шлюбів, детально аналізує сімейну ситуацію адресата і радить негайно подати на розлучення з 

огляду на поведінку його дружини. 
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В окремих випадках прямий МА поради допускає у якості модифікаторів залучення 

засобів вираження суб’єктивної модальності: невпевненості / достовірності / щирості, таких як 

let me, would, must, have to, strongly, certainly, really, sincerely, with all my heart (див. табл. 1.). 

Таблиця 1 

Маркери суб’єктивної модальності у прямому МА поради 

 

маркери let me would must have to strongly certainly really sincerely with all 

heart 

Всього 

Абсолютна 

частотність 

194 157 161 135 39 16 19 38 26 785 

Відносна 

частотність 

(у %) 

24,71 20 20,5 17,19 4,96 2,03 2,42 4,84 3,31 100% 

 

Указані модифікатори сприяють посиленню іллокутивної сили та допомагають суб’єктові 

поради привернути увагу співрозмовника до спонукання, адже поряд з комунікативним наміром 

мовця і його емоційним ставленням до висловленого суб’єктивно-модальне значення утворює 

прагматичний зміст речення [1, c. 274]. Аналіз фактичного матеріалу показує, що досягнення 

бажаного перлокутивного ефекту вище за умови присутності маркерів суб’єктивної 

модальності у прямому МА поради (див. табл. 2.). 

Таблиця 2 

Досягнення перлокутивного ефекту у прямому МА поради  

за присутності / відсутності маркерів суб’єктивної модальності 

ДПЕ у ПМАП за 

присутності МСМ 

НПЕ у ПМАП за 

присутності МСМ 

ДПЕ у ПМАП за 

відсутності МСМ 

НПЕ у ПМАП за 

відсутності МСМ 

739 49 312 1207 

32,02 2,12 13,52 52,31 

(де ДПЕ – досягнення перлокутивного ефекту, НПЕ – недосягнення перлокутивного 

ефекту, ПМАП – прямий мовленнєвий акт поради, МСМ – маркери суб’єктивної модальності).  

Таке різноманіття прямого вираження висловлень поради дієсловом „advise” дає змогу 

пояснити інтенцію суб’єкта спонукуваної дії. Використання модифікатора-маркера let 

засвідчує, що мовець не наважується занадто категорично висловити пораду, а тактовно 

виражає рекомендовану дію конструкцією Let me advise you, яка надає висловленню тону 

прохання про дозвіл на пораду. Наприклад: 
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  (2) Cephelo and his small band began their descent out of the hills. Cephelo rode back to the 

wagon and stopped beside Wil. "This is where we part company, Healer," he announced. He pointed to 

the crossroads. "Your way lies south, down the smaller road. The path is clear-simply stay on it. You 

should reach the rim of the Hollows before nightfall."  

Wil started to speak, and the Rover quickly held up his hand. "Before you say anything, let me 

advise you not to ask that I go with you. That was not our bargain, and I have other obligations that I 

intend to satisfy." 

 "I was about to ask you if we might have some provisions to take with us," Wil informed him 

coolly. [5, c.76] 

У наведеному прикладі описується ситуація, коли ватажок банди намагається розділити 

людей на дві групи. Така поведінка Сефело неохоче сприймається оточуючими. Відтак, один із 

членів банди Ровер у знак протесту висловлює пораду Сефело – не спонукати команду 

слідувати за ним. Маркер let me дає змогу висловити лаконічно пораду до адресата, статус 

якого є вищим за статус мовця. 

Маркер would вказує, що мовець розглядає події з перспективи теперішнього часу, 

проектуючи їх у майбутнє: „Я б радив.” Дієвість прямого вираження поради «I would advise 

you» характеризується тим, що мовець робить припущення про можливі події, вчинки, 

поведінку свого співрозмовника. Відтак суб’єкт спонукання має намір застерегти свого 

співрозмовника від чогось неприємного та поганого, що на думку першого може очікувати 

слухача у випадку його необачної та нерозважливої поведінки. Наприклад: 

(3) “[...] If he is coming out here to see you, I would advise you to leave.” [9, c. 229-230] 

(4) I would advise caution how you emphasize your use of the term KGB. [10, c. 84] 

Даний маркер використовується для підкреслення домінантної позиції мовця у процесі 

інтеракції, його права вирішувати подальший хід подій. Така тактика мовця рекомендованої дії 

надає спонуканню звучання категоричної заборони. Наведемо приклади: 

(5) "Besides, there ain't no way I'm gonna sit this one out not with the cap'n in trouble-and with 

all due respect, Lieutenant, I'd advise you not to try to change my mind. You ain't nearly big enough-or 

mean enough." 

He waited until Armstrong gave a small, reluctant nod of agreement, then raised his voice again. 

[4, c.101] 

(6) "Very well, if you want proper authority, I'll get it! A call to General Blitzkrieg should settle 

this. I'd advise you all not to do anything rash until I get back." [4, c. 104] 

Ускладнення перфомативного дієслова advise модальними дієсловами must, can, have to 

забезпечує виконання умов успішності мовленнєвого акту, що несе інформацію про ставлення 
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мовця і сприяє реалізації принципу ввічливості [2, c.16]. Присутність модального маркера must 

у прямому МА поради підсилює значимість виконання слухачем рекомендованої дії та 

підкреслює моральний обов’язок адресанта вдатися до поради. Передусім це стосується 

застереження партнера по комунікації від неприємних для нього подій. Наприклад: 

(7) "But I must advise you that this mission is risky. You might lose your life, your love, or your 

very soul. […] "  [2, c. 183] 

(8) "We constructed it centuries ago, from the scattered islets of the region. It is low on magic by 

our preference. But on the mainland you will see a great deal of magic, if you wish. However, I must 

advise you that much of it is dangerous to the uninitiated. [3, c.18] 

На відміну від маркера must, маркер have to вирізняється насамперед тим, що нагальність 

рекомендованої дії обумовлена не просто розсудливістю мовця так зробити, але й тими 

обставинами, які склалися на момент вираження спонуки. Важливим є також і те, що в даному 

випадку модальне дієслово “to have to” відповідно до своїх змістових особливостей, засвідчує 

факт, що мовець є єдиною особою, яка може стати потенційним суб’єктом надання поради у 

момент інтеракції.  

Наприклад: 

(9) "I have to advise we don’t send the marines in. Given the size of the courtroom and the 

number of possessed, I’d estimate marine casualties of at least fifty per cent." 

"Agreed," the First Admiral datavised back. "The marines don’t go in. But are you certain 

everyone in there is now possessed?" [8, c.479] 

(10) Fernandez asked few questions and wrote steadily. Finally, she pushed the yellow pad aside. 

“All right. I think I have enough to get the picture. You're feeling slighted and ignored. And your 

question is, do you have a harassment case?” 

“Yes,” he said, nodding. 

“Well. Arguably you do. It's a jury case, and we don't know what would happen if we went to 

trial. But based on what you have told me here, I have to advise you that your case is not strong.” 

Sanders felt stunned. “Jesus.” 

“I don't make the law. I'm just telling you frankly, so you can arrive at an informed decision. 

Your situation is not good, Mr. Sanders.” Fernandez pushed back from her desk and began to stuff 

papers into her briefcase. “I have five minutes, but let me review for you what sexual harassment 

actually is, under the law, because many clients aren't clear about it. [6, c. 70] 

 У наведених прикладах простежується надання поради юристом своєму клієнтові, який 

збирається вчинити протизаконні дії (9) / звинувачується у серйозному злочинові (10). Порада 



 129 

зумовлена складністю ситуації, в якій опинився адресат. Маркер have to вжитий для експлікації 

спонукання та підкреслює, що мовець є єдиним радником за даних обставин. 

Маркер „strongly” вживається мовцем при вираженні прямої поради з метою надати 

категоричності висловленому спонуканню. Такий стверджувальний тон поради свідчить про 

впевненість мовця у висловленій інформації, що є запорукою якомога швидшого виконання 

адресатом рекомендованої дії. Наприклад: 

(11) "I’d strongly advise no further exposure to antagonistic environments for a while, as well. 

You can function at a reasonably normal level now, Erick, but only if you don’t stress your 

metabolism. Do not ignore warnings from your metabolic monitor program. Nanonic packages are not 

to be regarded as some kind of infallible safety net."    "Understood." [8, c. 269] 

Наявність у прямому МА поради модифікаторів-маркерів: certainly, really, sincerely також 

вказує на впевненість у спонуканні. Використовуючи емоційно-експресивний маркер certainly, 

мовець має на меті зацікавити адресата у пораді, тоді як really, sincerely передають щирість 

наміру рекомендувати певну дії. Наприклад: 

(12  "I would certainly advise we pursue that avenue, ma’am. [...] [8, c.567] 

(13) 'I really advise you all to return home,' said Granny Weatherwax. [8, c.212] 

(14) “I sincerely advise you to surrender at once.  [1, c.67] 

На даному етапі дослідження приходимо до висновку що, прямий МА поради вказує 

відверто на інтенцію мовця спонукати слухача до виконання рекомендованої дії. Залучення 

різних лексичних модифікаторів (let me – 24, 71%, would – 20%, must – 20, 50%, have to – 

17, 19%, strongly – 4, 96%, certainly – 2, 03%, really – 2,42%, sincerely – 4, 84%, with all my heart – 

3, 31%) експлікує щире прагнення мовцем бенефактивності для співрозмовника та на 18, 5% 

підвищує можливість досягнення бажаного перлокутивного ефекту, а ніж за умови відсутності 

даних маркерів. Прогнозування мовцем можливості виконання / невиконання спонукуваної дії 

змушує його вдаватися до непрямого вираження МА поради, що складає перспективу 

подальшого дослідження. 
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EXPRESSION OF UNCERTAINTY THROUGH HESITATION MARKERS  

IN CONFLICT TALK IN ENGLISH 

Sh. H. Paronyan (Yerevan) 

 

Hesitation is the linguistic formulation of a cognitive state – uncertainty in the process of verbal interaction. 

Hesitation markers have been treated as metacommunicative expressions of the speaker’s doubt, lack of confidence, words 

that soften the illocutionary force of the utterance, make the claims more polite. Hesitation phenomenon can also be 

regarded as a regulative procedural language strategy employed by speakers in order to control the process of interaction: to 

make a careful choice of words, to correct or reformulate something said before, etc. We claim that hesitation can also be 

treated as the linguistic expression of cognitive efforts employed by the speaker in order to regulate the process of 

interpersonal communication in conflict talk. 

Key words: conflict talk, cooperative strategy, hesitation, hesitation markers, metacommunicative expressions of 

doubt. 

  

Ш.Х. Паронян. Вираз невпевненості за допомогою маркерів хезитації в англійському конфліктному 

спілкуванні. Вагаання (хезитація) є мовним виразом когнітивного стану – сумніву в процесі мовної взаємодії. 

Маркери хезитації трактувалися як метакомунікативні вирази сумніву й відсутності впевненості, як слова, що 

пом'якшують іллокутивну силу висловлення, додають увічливості вимогам мовця. Явище хезитації трактується 

також як регулююча процедурна мовна стратегія, яка використовується мовцем для того, щоб контролювати 

процес взаємодії: зробити точний вибір слів, скоректувати або перефразувати сказане раніше тощо. У цій статті 

хезитація розглядається як мовний вираз когнітивних зусиль, використаних мовцем з метою врегулювати процес 

міжособового конфліктного спілкування.  

Ключові слова: конфліктне спілкування, маркери хезитації, метакомунікативні вирази сумніву, стратегія 

врегулювання, хезитація. 

 

Ш.Х. Паронян. Выражение неуверенности посредством маркеров хезитации в английском 

конфликтном общении. Колебание (хезитация) является языковым выражением когнитивного состояния – 

сомнения в процессе речевого взаимодействия. Маркеры хезитации трактовались как метакоммуникативные 
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выражения сомнения и отсутствия уверенности говорящего, как слова, которые смягчают иллокутивную силу 

высказывания, придают вежливость требованиям говорящего. Явление хезитации трактуется также как 

регулирующая процедурная языковая стратегия, которая используется говорящим для того, чтобы контролировать 

процесс взаимодействия: сделать точный выбор слов, скорректировать или перефразировать сказанное ранее, и т.д. 

В данной статье хезитация рассматривается как языковое выражение когнитивных усилий, используемых 

говорящим с целью урегулировать процесс межличностного конфликтного общения.  

Ключевые слова: конфликтное общение, маркеры хезитации, метакоммуникативные выражения 

сомнения, стратегия урегулирования, хезитация. 

 

It is well known that verbal interaction is governed by certain rules that provide effective 

exchange of information. The s u b j e c t  of the present paper concerns the cognitive-

metacommunicative aspects of language use. We shall focus on mental procedures contributing to 

successful performance of verbal interaction. In particular, o u r  a i m  is to examine the 

metacommunicative role of hesitation when expressing the cognitive state of uncertainty in the process 

of contradictory verbal exchange.  

 It should be stated that in cognitive linguistics a great deal of research work has been aimed at 

revealing, how speakers represent cognitive process in speech [1; 10; 11; 12]. Thus the portrayal of the 

inner state of uncertainty could also contribute to disclosing how cognitive process surfaces in speech. 

The object of our analysis is instances of conflict talk quoted from fiction in which the act of hesitation 

is displayed.  

Uncertainty can be described as a state of mind, which emerges when one cannot be sure or 

feel sure about something. The cognition of this mental condition by a speaker results in its explicit 

expression in speech through verbal or non-verbal tokens. The linguistic formulation of uncertainty in 

the process of interaction is hesitation. Hence, traditionally, hesitation markers have been treated as 

metacommunicative expressions of the speaker’s doubt, lack of confidence. They are also called 

uncertainty markers or hedges – words that soften the illocutionary force of the utterance, make the 

claims more polite.  

In general, speakers make use of hesitation markers to show signs of uncertainty in delicate, 

embarrassing communicative situations – when they need time to make a careful choice of words so as 

not to hurt the interlocutor or not to reveal a secret. Speakers also hesitate when they are not convinced 

in the truth condition of the proposition or when they want to correct, reformulate something said 

before. On the whole, hesitation is a complex, manifold regulative verbal action which is closely 

associated with various intrapersonal as well as interpersonal aspects of verbal behaviour. It can be 

attributed to different personal characteristics, traits of the speaker, as well as to his/her actual 

psychological state. Hence, hesitant talk may result from the speaker’s irresolution, equivocation, 



 132 

vacillation, vexation, perplexity, quandary, even shyness and timidity. Equally, certain interpersonal 

relations between speakers, such as age, sex, status, mutual background knowledge, familiarity can 

prove to be relevant when expressing one’s hesitation. In the following example from fiction the 

author describes the state of perplexity of the speaker through hesitant speech:  

She startled him with her question. “What’s you wife like, Mr. Hill?” “Excuse me? I…I’m 

sorry… what ever made you think I was married?” He looked horrified and then he laughed. 

For the first time, Elizabeth looked bemused, and he saw, that beneath the carefully coifed 

auburn hair, she was blushing. “I thought you said… you mentioned your sister-in-law earlier 

in the evening… I just assumed…” He laughed as she stammered over the explanation. “I’m 

afraid not. I was referring to my brother’s widow.” [S.D.S:71] 

It is obvious that Elizabeth, who loves Spencer, wants to make sure that he is not married. 

Shying away from inquiring him openly, she tries to get this information indirectly, sounding naïve 

and natural with her question:”What’s your wife like?” At first Spencer gets very surprised at her 

question. That is why his answer is equivocal by virtue of pauses and repetition:”I… I’m sorry…” 

After this he makes another move, asking for explanation: “what ever made you think I was married?”  

 Feeling perplexed and ashamed, Elizabeth does things that amuse her interlocutor. She blushes 

and tries to amend her communicative failure by using hesitation markers: she reformulates her words 

and repeats modal constructions, pauses and stammers,: “I thought you said… you mentioned your 

sister-in-law earlier in the evening… I just assumed…” 

 Furthermore, hesitation phenomenon, which belongs to the metacommunicative aspect of 

speech, can be a regulative procedural language strategy that is employed by speakers in order to 

control the process of interaction. Thus, hesitation markers may function as fumbles – as Willis 

Edmondson calls them – metacommunicative speech units which are similar to false starts and other 

hesitation phenomena. Fumbles are generally used for plugging speaking-turn-inturnal conversational 

gaps, that is to say, they enable the speaker to gain time and think over what to say next without losing 

the turn [2; 5]. 

As for its linguistic expression or verbal formulation, hesitation can be conducted both explicitly 

and implicitly. Studies carried out by different linguists have revealed various lexico-grammatical 

means of expressing hesitancy, the so-called hesitation markers [5; 8]. Since the complete set of these 

metacommunicative units has not been worked out yet, here are some of them:  

 non-lexical intrusive sounds such as um, uh, mmm, er, usually elongated in speech and 

accompanied by long pauses; 

  stutter; 

  omission of part of a word; 
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 word change or substitution;  

 word repetition; 

  sentence reformulation; 

  sentence incompletion.  

Hesitation can also be expressed by means of modal verbs, modal words and phrases 

(discourse markers), adverbs, pronouns which imply possibility and express the doubt of the speaker 

in the truthfulness of the given information, his indecision as to the fulfillment of a certain action (may, 

can, maybe, possibly, perhaps, scarcely, hardly, etc.). A number of sentence patterns can also serve as 

modal constructions whose metacommunicative function is to express the speaker’s equivocation: ( It 

seems…, I think…, I wonder…, I’m not sure…, It’s hard…, etc.). As we can see, all these 

metacommunicative expressions “portray” the speaker’s hesitation overtly. 

  In contrast, implicit ways of marking hesitation are related to implicit aspects of utterance 

meaning. In this case the speaker’s hesitancy is expressed through implicature, it may be implied by 

conscious flouting of Gricean maxims [7]. 

Presumably, another way of expressing hesitation implicitly could be the use of indirect speech 

acts. Indirectness is also treated as hedging which means hiding the illocutionary force of the utterance 

through pragmatic transposition of the communicative intent. Thus, in conflicting talk, if the speaker 

does not want to aggravate the offensive atmosphere of interaction or to escalate his negative attitude 

dramatically, he employs markers of hesitation which veil the negative perlocutionary effect of speech 

acts such as reproach, warning, refusal, threat, complaint, criticizing, etc. Obviously, hesitation 

markers also perform a social-regulative function and minimize the face-threatening effect of the 

above mentioned speech acts. 

  Since our paper concerns the cognitive-metacommunicative aspect of verbal behaviour, it is 

worth mentioning that in pragmalinguistics speech is considered to be a goal-directed type of action. 

Accordingly, the problem of communicative success/failure acquires considerable importance in 

discourse analysis. Directing their efforts to the successful realization of communicative goals, 

speakers presumably project their speech in a suitable manner, trying to perform the communicative 

task at its best, flawlessly. 

  As is well known, verbal communication, which makes civilized cooperation possible, is used 

to impart factual information, to convey our feelings, personal attitudes, and what is more, to regulate 

the process of communication itself. Hence, inferring some lack of success, figuring his possible 

failure in the process of communication, the speaker may employ certain cognitive efforts in order to 

regulate the process of interaction. For example, he may perform modifying metacommunicative 
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actions which are aimed at minimizing, weakening the negative perlocutionary effect of 

communicative confrontation. In view of this, we think that hesitation markers should also be regarded 

as a means of communicative amendment, or, to be more exact, repair, whose aim is to remodel the 

threaded flow of verbal interaction in a desired, that is, cooperative, direction.  

In this paper we propose one more possible interpretation of the regulative function of 

hesitation which can be revealed through the analysis of conflict talk. The latter is a communicative 

type of verbal interaction in which speakers stand in disagreement because they pursue opposing, 

controversial communicative aims [3; 4, 6; 9]. Thus, in this type of talk, in order to support his/her 

position or opinion, one of the speakers will try to criticize and undermine the standpoint of his/her 

partner. In view of this, the peculiarity of contradictory interaction is the fact that, eventually, one of 

the communicative partners becomes a loser. Therefore, this type of interaction necessarily involves 

face-threatening effect and communicative success of one of the opposing parties is achieved at the 

cost of failure of the other. We assume that the cognitive-metacommunicative role of hesitation in 

conflict talk is to minimize the negative effect of communicative failure, repair the distorted 

interactional equilibrium and perform a face saving act, preventing growth of communicative conflict.  

It is noteworthy that, after all, in some communicative situations speakers may employ forms 

of aggravating disagreement. They can use overt markers featuring contradiction – negative evaluative 

lexical items, speech acts producing negative perlocutionary effect, paralinguistic markers expressing 

resentment, nervousness, etc. Naturally, the employment of this kind of communicative tactics will 

lead to direct confrontation, that is, argument, quarrel, row. In contrast, when engaged in dispute, 

speakers may tend to avoid direct confrontation and bald-on record disagreement. In this case they will 

avoid making oppositional argumentative moves and will be likely to employ explicit or implicit 

hesitation markers which ease the disputatious, contentious atmosphere of interaction.  

We assume that markers of hesitancy can be used in speech events where some 

misunderstanding, disharmony springs up in the course of interaction but the speakers do not want to 

aggravate the negative communicative effect and conduct conflict talk. To prove this assumption we 

shall examine samples of conflict talk in which speakers employ hesitation markers. 

Let us examine exchanges in which speakers express their hesitation overtly, formulating it 

explicitly with the help of hesitation markers. In the following example, feeling discontented and 

annoyed because of his interlocutor’s vulgarity and impudence, the speaker expresses his wish to 

discontinue the conversation and leave:  

Nick: (Even angrier than before): And when my wife comes back, I think we’ll just… 

George (Sincere): Now, now… calm down, my boy. Just… calm… down. (pause)  

 All right? (pause).[A.A.W.:33] 
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   Obviously, no matter how angry Nick is, he does not want to provoke quarrel. That is why he 

conceals his negative attitude by using some hesitation markers that smooth the negative 

communicative effect: the modal construction I think, the modal particle just, and, finally, he makes a 

pause (...). Obviously, Nick’s pause performs the metacommunicative function of a fumble, he intends 

to find some suitable words in order to express his discontent mildly. Unexpectedly, the interlocutor, 

who is not interested in quarreling either, takes advantage of the pause and tries to modify the flow of 

interaction and avert conflict. His speech is highly hesitant: he repeats the starter now and the directive 

speech act “Calm down”, makes pauses, employs the modal particle just. Hence, we can conclude that 

both the interlocutors make cognitive efforts which are aimed at smoothing the negative effect of 

interaction and avoiding conflict talk.  

A nice illustration of the metacommunicative role of hesitation in speech can be found in 

dramas and fiction where the author’s comments come to help us decode the cognitive-

metacommunicative function of hesitation markers. The following example begins with an indirect 

speech act which is described by the author as an act of threatening.  

Nick (Threatening): I don’t think you’d better go on, mister. 

George: Do you not! 

Nick:( Less certainly): No. I…I don’t think you’d better. [A.A.W.:143]  

 As we can see in this exchange, Nick does not intend to get involved in a quarrel. That is why he 

hedges the illocutionary force of his threat and employs a modal construction: I don’t think. These 

hesitation markers make his speech less resolute, soften the negative effect of threatening. After 

George aggressively opposes Nick’s threat, “Do you not!” , the latter repeats it but this time he is less 

confident. Obviously, in his second remark Nick sounds more hesitant in that he employs word 

repetition, modal construction, as well as pause: “No. I…I don’t think you’d better.” Interestingly 

enough, Nick’s hesitancy is also marked in the author’s bracketing signal: ‘less certainly’. 

  In the following example we witness a questioning communicative situation which is aimed at 

disclosing some information.  

George: ( Not so friendly) What made you decide to be a teacher? 

Nick: Oh…well…, the same thing that…uh…motivated you, I imagine. [A.A.W.:31] 

The author’s bracketing signal which precedes the question, ”Not so friendly”, implies that the 

atmosphere of the ongoing interaction is confrontational. The interlocutor wants to reduce the tension, 

that is why, in answer to the speaker’s question he is so overtly hesitant: he begins the speaking turn 

with a starter, his speech is abundant in lexical intrusive sounds, pauses. We can conclude that the 

interlocutor tends to smooth the negative effect of interaction and avoid conflict.  
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  Since politeness was mentioned above, our analysis comes to prove that in some cases the 

speaker feels uncertain about how to express himself politely. As a matter of fact, the contemptuous, 

arrogant verbal actions of one of the speakers’ can cause conflict. Hence, if the interlocutor does not 

try to ease the negative communicative effect, the process of communication may evolve along 

contradictory interaction mode and, finally, result in quarrel.  

George: Did you really think I was going to kill you, Martha? 

Martha: You? Kill me? That’s a laugh. 

George: Well, now, I might… some day.  

Martha: Fat chance.[A.A.W:60] 

As we can see, in this speech situation contradiction emerges as a result of Martha’s arrogant 

answer to George’s hedged verbal action. George formulates indirect threat which has an interrogative 

communicative structure and sounds as simple as an inquiry: “Did you really think I was going to kill 

you, Martha?”  

Instead of giving him the necessary information, Martha performs an expressive speech act, 

displaying her contempt to the interlocutor’s vigour: “You? Kill me? That’s a laugh.”  

In answer to this challenging verbal action, the speaker, who does not want to engage in 

conflict talk, veils his aggressive disposition and negative evaluation with the help of another hedged 

illocutionary act: he employs a statement expressing indirect threat. The force of the hedged speech act 

is still more softened by uncertainty markers: starter, modal verb, indefinite pronoun, pause: “Well, 

now, I might… some day.” 

  In the following example the negative perlocutionary effect of the act of reproaching is hedged 

in a speech situation where speakers support oppositional standpoints: 

Kit: Thought you’d forgotten where you lived. 

Banner: I’ve been busy. You know how it is. 

Kit: No, I don’t know how it is. You can write, can’t you? [D.L.L.:19] 

Kit disapproves of her son’s behaviour and reproaches him indirectly for his misconduct. The 

utterance “Thought you’d forgotten where you lived” is an instance of indirect reproach which also 

contains an explicit lexical marker of hesitation: thought. Meanwhile, Banner tries to weasel out: he 

excuses himself with the help of statements in which he discloses the reason for his misconduct: “I’ve 

been busy. You know how it is.” This communicative act makes the speaker repeat his indirect 

reproach and increase its negative illocutionary intent with a question-tag: “You can write, can’t 

you?” 

The analysis of conflict talk enables us to conclude that speech acts having negative evaluation, 

some bad or harmful effect are more often hedged in conflict talk. Therefore, we can conclude that 
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trying to escape the growth of conflict the speakers cognitively modify the mode of interaction by 

hedging the illocutionary force of the utterance and sounding more hesitant, that is, less critical and 

irresolute. 

As we have already mentioned, another way of expressing hesitation implicitly is violation of 

Gricean maxims. In the following exchange the maxim of quality is violated: 

Benson:  Have you telephoned my office? 

Kitchen:  I have not. 

Benson:  On the recording machine this morning there was 35 minutes of personal abuse. 

Kitchen:  That’s not very long. 

Benson:  The voice is unmistakable.  

Kitchen:  I don’t know why they employ these machines. In my days a letter was a work of 

art. All anyone does now is scribble. [O.P.P.: 85] 

 In answer to the speaker’s indirect acts of accusation, “On the recording machine this morning there 

was 35 minutes of personal abuse”, “The voice is unmistakable”, the interlocutor tries to avoid 

conflict and escape responsibility. That is why, he chooses off-record tactics and hedges his response 

by flouting the maxims of relevance, quality as well as quantity.  

In the following example conflict is smoothed by flouting the maxim of relevance: 

 Charlie: For God’s sake, Seymour, don’t tell me you know who the hell he is! 

Seymour: I’m interested in that period – I’ve read quite a bit in it. [B.B.Ch.: 56] 

Feeling the danger of confrontation after the speaker’s highly resentful and emotively charged 

remark, the interlocutor tries to modify the mode of interaction by diverting the focus of 

communication: ”I’m interested in that period – I’ve read quite a bit in it.” In this statement the 

interlocutor flouts the maxim of relevance consciously, sounding irrelevant in the communicative flow 

of actual interaction. In this way he implies his unwillingness to conduct conflict talk and minimizes 

the risk of aggravating the negative atmosphere of interaction.  

As we can see in the exchanges analysed above, at least one of the communicative parties is 

interested in maintaining cooperative interaction and does not want to strain the situation. That is why, 

he/she conducts the conversation in a way full of hesitancy, equivocation, trying to veil the negative 

emotions present in the process of communication.  

  Our analysis leads to the c o n c l u s i o n  that the metacommunicative expressions of 

speakers’ hesitation are effective communicative means which regulate the process of interaction, 

smoothing certain baffling or tricky problems that hinder the rational exchange of thoughts. 

Eventually, in order to prevent contradictory perspectives in interaction, speakers use hesitation 

markers which reduce the negative effect developed in the process of communication. Hence, one of 
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the things revealed by the analysis of hesitation phenomenon is that the notion of successful interaction 

is linked not only with the realization of communicative goals but also with the social aspect of 

communication – leading a smooth and cooperative mode of interaction, avoiding communicative 

conflict and confrontation. A more detailed account of the strategies and tactics performed by 

hesitation markers belong to the sphere of  p e r s p e c t i v e s  of our analysis.  
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УДК 811.111’42 

КОНТЕКСТУАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ  

ЕТИКЕТНИХ МОВЛЕННЄВИХ СТЕРЕОТИПІВ 

 (на матеріалі усного науково-академічного дискурсу) 

І.Є. Шпенюк (Київ) 

У статті уточнюється сутність комунікативно-прагматичного контексту та розглядається його вплив на 

функціонування етикетних мовленнєвих стереотипів у американському науково-академічному дискурсі. У 

результаті дослідження зроблено висновок про те, що серед основних чинників контексту, які впливають на 
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використання етикетних одиниць, вирішальними є сфера комунікації, її учасники та комунікативний намір 

адресанта. 

Ключові слова: етикетні мовленнєві стереотипи, комунікативно-прагматичний контекст, науково-

академічний дискурс. 

 

И.Е. Шпенюк Контекстуальная обусловленность этикетных речевых стереотипов (на материале 

устного научно-академического дискурса). В статье уточняется сущность коммуникативно-прагматического 

контекста и рассматривается его влияние на функционирование этикетных речевых стереотипов в американском 

научно-академическом дискурсе. В результате исследования делается вывод, что среди основных факторов 

контекста, которые влияют на использование этикетных единиц, решающими являются сфера коммуникации, ее 

участники, а также коммуникативное намерение адресанта. 

Ключевые слова: коммуникативно-прагматический контекст, научно-академический дискурс, этикетные 

речевые стереотипы. 

 

I.E.Shpenyuk Contextual dependence of etiquette lexical bundles in scientific-academic discourse. The 

present paper specifies the essence of communicative-pragmatic context and shows its influence on the functioning of 

formulaic linguistic devices referred to as etiquette lexical bundles in scientific academic discourse. The results of the study 

have shown that the sphere of communication, its members and addresser’s communicative intention all together influence 

the use of etiquette formulas. 

 Key words: communicative-pragmatic context, etiquette lexical bundles, scientific-academic discourse. 

 

Вивчення етикетних мовленнєвих стереотипів як стійких одиниць мовного спілкування 

потребує дослідження у комунікативно-прагматичному аспекті, оскільки мова може стати 

зрозумілою тільки у контексті мовної діяльності, тобто через функціонування. Прагматичний 

аналіз мовленнєвих стереотипів направлений на дослідження внутрішніх закономірностей, 

яким підпорядковуються адекватний вибір та використання лексичної одиниці в типовій 

ситуації спілкування. Важливим також видається звернення до умов перебігу комунікації, 

розглядаючи їх не як сторонні характеристики мови, а як невіддільні риси спілкування [1, с.5]. 

Саме тому а к т у а л ь н о с т і  набуває вивчення контекстуальної зумовленості етикетних 

мовленнєвих стереотипів на матеріалі усного науково-академічного дискурсу, що дозволяє 

виявити закономірності використання цих одиниць у сфері науки. 

М е т а  с т а т т і  – з’ясувати сутність комунікативно-прагматичного контексту та 

проаналізувати його вплив на функціонування етикетних мовленнєвих стереотипів на матеріалі 

усного науково-академічного дискурсу. О б ’ є к т о м  д о с л і д ж е н н я  обрано сучасний 

усний американський науково-академічний дискурс. П р е д м е т  д о с л і д ж е н н я  

становлять мовні засоби вираження та функціональні характеристики етикетних стереотипів. 

Для а н а л і з у  були використані транскрибовані тексти лекцій, семінарів, колоквіумів 
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Мічиганського корпусу науково-академічного мовлення (MICASE – Michigan Corpus of 

Academic Spoken English). 

Поняття стереотипу походить з області соціології, де означає суспільно встановлені, 

стійкі уявлення та переконання людей про визначені явища, предмети чи особи, які 

складаються під впливом соціальних умов і попереднього досвіду, та передаються через членів 

суспільства. На сучасному етапі розвитку науки до аналізу стереотипів звертаються не тільки 

соціологи, але також і філософи, психологи, політологи, культурологи і, безумовно, мовознавці. 

Представники різних наук виокремлюють ті властивості стереотипу, котрі важливі для їх сфери 

дослідження, а тому сьогодні вивчаються соціальні, ментальні, етнічні, гендерні, вікові, 

культурні та деякі інші види стереотипів. Російська дослідниця В.В. Красних виділяє два 

різновиди стереотипів: стереотипи поведінки та стереотипи-розуміння. Перші являють собою 

інваріанти діяльності, визначають комунікативну (в тому числі і вербальну) поведінку в тій чи 

іншій комунікативній ситуації, тобто диктують визначену поведінку. Стереотипи-розуміння 

також пов’язані з поведінкою, але мовленнєвою, вербальною, вони «диктують не стільки саму 

поведінку, скільки набір асоціацій і визначають мовну форму, яка їх виражає» [3, с. 232]. До 

стереотипів поведінки належать стереотипи мовленнєвої поведінки або мовленнєві стереотипи, 

які вивчаються лінгвістами та лінгвокультурологами. Це постійно відтворювані в процесі 

мовного спілкування речення, які складаються із семантично чітко виділених частин та 

використовуються як цілісні, готові одиниці [9, с. 230]. Мовленнєві стереотипи тісно пов’язані з 

поняттям мовного етикету, оскільки, за визначенням Я. Радевич-Вінницького, мовний етикет – 

це система стандартних, стереотипних словесних формул, уживаних у ситуаціях, що безліч 

разів повторюються у повсякденні: вітання, прощання, вибачення, запрошення, побажання 

тощо [7, с. 5]. Характерною ознакою цих етикетних формул є те, що у процесі мовлення вони не 

створюються, а відтворюються, і це полегшує спілкування. У нашому дослідженні під 

етикетними мовленнєвими стереотипами розуміємо стійкі, часто повторювані одиниці 

мовного спілкування, які вживаються з певними етикетними цілями у тому чи іншому 

суспільстві/дискурсі. До етикетних стереотипів належать висловлювання привітання, 

прощання, привертання уваги, подяки, вибачення, похвали та компліменту, звертання, згоди, 

незгоди або заперечення, побажання та ін. 

При дослідженні функціональної сторони мовних одиниць важливу роль відіграє 

контекст. У сучасному мовознавстві існує чимало дефініцій терміну «контекст», що зумовлює 

різноманітність підходів до визначення його видів. Велику кількість типів контексту можна 

пояснити різноаспектністю підходів до визначення об’єкта: від вербального, тобто фіксуючого 
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безпосередньо мовне (словесне) оточення, – до комунікативного, що охоплює всі умови 

здійснення комунікації [6, с. 243].  

Українська дослідниця О.О. Селіванова виділяє три дефініції контексту. Перше 

розуміння звужує значення контексту до рівня текстового фрагмента, речення, 

словосполучення, які визначають семантику певної мовної одиниці [8, с. 252]. Такий тип 

контексту ще називають мікроконтекстом, тобто мінімальним оточенням одиниці, в якому вона 

реалізує своє значення [4, с. 238]. Ширший контекст, або макроконтекст – це оточення 

досліджуваної одиниці, яке дозволяє встановити її функцію у тексті в цілому [Ibid., с. 238], тому 

що лише цілісний текст забезпечує тлумачення змісту його одиниці [8, с. 252]. У найширшому 

значенні контекст прирівнюється до комунікативної ситуації, тобто при дослідженні 

враховується не лише текстовий масив, а й глобальні умови оптимального забезпечення 

комунікації, зокрема, її мета, рольова природа комунікантів, їхні тезауруси, соціальне й 

культурне середовище комунікації і т. ін. [Ibid., с. 252]. Контекст такого типу називають по-

різному. Так, Т. Слама-Казаку користується терміном “тотальний контекст”, який утворюється 

не тільки всіма засобами вираження – мовними і немовними – але і цілком всією ситуацією, яка 

оточує слово і визначає його смисл [14, c. 97]. З.Я. Тураєва вводить поняття глобального 

контексту, котрий містить всі фактори, які сприяють вербальній комунікації: ситуацію 

спілкування, сукупність культурних і соціальних умов, у яких відбувається комунікація та сітку 

контекстів, яка містить даний текст: контекст епохи, літературного напряму, жанру, 

індивідуальної авторської системи і т.д. [11]. О.М. Мороховський та інші мовознавці під 

ситуативним контекстом розуміють ті екстралінгвістичні умови, за яких відбувається акт 

комунікації, у межах якого можна виокремити одиничний ситуативний контекст, типовий 

ситуативний контекст та соціально-історичний ситуативний контекст [10, с. 32].  Необхідно 

зазначити, що деякі вчені (Н. Амосова, С. Ульман) наполягають на чіткому розрізненні 

контексту й мовленнєвої ситуації, адже в компетенцію лінгвіста повинні входити тільки реальні 

мовні та пов’язані з ними фактори, необхідні для реалізації заданого значення слова, яке 

використовується у мовленні [13, c. 159, 224-225; 15]. На наш погляд, у зв’язку з встановленням 

у лінгвістиці комунікативно-прагматичної дослідницької парадигми, контекст слід розглядати 

не тільки з лінгвістичної, але також із комунікативно-прагматичної точки зору, тобто при 

дослідженні потрібно враховувати всі умови (лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори), за 

яких здійснюється те чи інше висловлювання. До лінгвістичних чинників відносимо мовне 

оточення одиниці, яка досліджується, а екстралінгвістичними є сфера, предмет, мета та 

учасники комунікації. Таким чином, комунікативно-прагматичний контекст включає 

лінгвістичний контекст та комунікативну ситуацію. 
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Розглянемо вплив комунікативно-прагматичного контексту на функціонування 

етикетних стереотипів у науково-академічному дискурсі. Під науково-академічним дискурсом 

маємо на увазі особливий вид комунікативної діяльності, в процесі якої відбувається передача 

інформації з метою соціалізації нового члена суспільства, формування його світогляду, 

культури мовлення тощо. Учасниками дискурсу виступають викладачі та студенти, котрі мають 

чітко розподілені статусні та ситуативні ролі. У зв’язку з цим важливу роль у спілкуванні 

викладачів та студентів відіграє мовний етикет, який виступає, на думку О.М. Ільченко, 

специфічним регулятором суспільних відносин та важливим чинником міжкультурної 

комунікації [2, с. 8].   

Звертання до адресата можна назвати першоелементами мовного етикету, за допомогою 

яких встановлюється та підтримується мовленнєвий контакт із співрозмовником, регулюються 

уявлення про ситуацію спілкування в цілому та про рольові позиції партнерів, їх соціальні та 

особисті взаємостосунки [12, с. 197]. Основними функціями звертань є номінативна (називання 

адресата на ім’я), вокативна (заклик адресата, привертання уваги шляхом використання його 

імені), оцінна (вираження ставлення того, хто говорить до адресата), соціально-регулятивна або 

етикетна (індикація соціальних і міжособистісних відносин та етикетне оформлення мовлення) 

[5, с. 33]. Характерною ознакою усного науково-академічного дискурсу є використання 

звертань з метою надання дозволу говорити:  

– For most epidemiologists risk exists as a statistical construct. It's a product of analyzing 

aggregate data in a particular way yeah, Sue?  

– Is this idea of risk tied in at all to probability? Probability of certain variables playing out in 

particular (MAL).   

Таким чином, вживання цих мовних одиниць сприяє залученню присутніх до процесу 

спілкування та заохоченню до активної участі у навчальному процесі. 

Досить часто звертання використовуються для підтримки або пожвавлення уваги 

аудиторії, що є досить актуальним у ситуаціях тривалих розмов монологічного чи діалогічного 

характеру. У таких випадках звертання виконують важливу етикетну функцію, оскільки завдяки 

їм полегшується сприйняття потоку інформації: 

It’s assumed, that prosimians are more primitive primates than any of the other kinds of 

primates. A baboon is a monkey, an old world monkey that lives in Africa that you, guys, have seen 

and in actually some parts of the old world, but close relatives do, and chimps of course are an 

African ape that you, guys, are probably familiar with, they're the ones you see in circuses that ride 

bicycles and, they're very very smart and very very much like us in many ways (RHEL). 
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Мовленнєві стереотипи подяки відіграють важливу роль у підтримці ввічливих відносин 

між співрозмовниками. Окрім вираження вдячності висловлювання подяки можуть мати й інші 

функції в залежності від контексту. Однією з них є функція прощання, яка досить часто має 

місце у науково-академічній сфері. Викладач використовує подяку з метою закінчення лекції, 

висловлюючи доброзичливе ставлення до студентів:  

Next Thursday I’m also gonna assign, I mean this Thursday, next lecture I’m gonna assign 

practice problems for homework. Any questions before we wrap up...? Okay, that concludes it then, 

thanks (GIOEL).  

Ще однією не менш важливою функцією, яку виконують стереотипи подяки і яка доволі 

часто зустрічається в  усному науково-академічному дискурсі є функція «передзавершального 

сигналу» (pre-closing signal). У таких випадках висловлювання подяки виступають засобами 

вираження лінеарності, що зумовлено турботою про адресата. Використовуючи подяку, 

викладач у такий спосіб повідомляє про наближення завершення лекції чи семінару: 

 Yeah, that'll regularly, pattern like that. It’s only going to be a problem really if you're dealing 

with, first, um, declension nouns, because that's the only declension where the dative and the 

nominative are ambiguous. In every other instance you're not gonna have a problem. But yeah no I 

would make it fills that criterion, if it's abstract; it's not likely to be plural. So, okay, good. Well, thank 

you very much. I think we're done and thanks for allowing this to be videotaped, thank you.  

Assignment for Monday, we're moving on to lesson seventeen which is the genitive case, it's pretty 

easy, it resembles structure in English, almost exactly, and we have no quiz on Monday. So, have a 

nice weekend, a good holiday (ILL).  

Інколи адресант використовує подяку з метою висловлення ввічливого заперечення, для 

того, щоб не образити адресата: 

– Now what could you do to your perennial, to help it get through the winter?  

– Put it under cover.  

– Mulch it.  

– Mulch it. Why would we want to mulch it?  

– To keep it warm.  

– To keep it warm is the immediate imagined possible reason. But that would be wrong. But I 

thank Sven for offering that to us so that we can discuss it. Thank you, Sven.  What we're 

really trying to do it's just like the magnolia tree that we planted on the north side of the 

house (PBL). 

На особливу увагу в науково-академічній комунікації заслуговує функціонування 

етикетних стереотипів згоди та незгоди. В основі мовленнєвого акту згоди лежить погодження 
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з думкою співрозмовника, тоді як незгода – це висловлення адресантом непогодження з 

твердженням адресата. У різних лінгвістичних контекстах висловлювання згоди можуть 

виконувати такі функції, як схвалення, підтримка чи дозвіл. Стереотипні формули незгоди 

можуть також функціонувати як заперечення, виправдовування, протест, відмова або заборона. 

Важливу роль при цьому відіграє комунікативний намір адресанта. Так, наприклад, в усному 

науково-академічному дискурсі висловлювання згоди можуть виконувати функцію заповнення 

паузи: 

I’m assuming that this R adjusts and P and P-F are exogenous so I’m assuming that the E 

implicitly adjusts, to make that foreign exchange rate, or to make the foreign exchange market, in my 

picture from the first day, balance. So that the inflow and outflow of dollars, inflow and outflow of 

pounds from that, foreign exchange market, balance. Yes... so there's the model. Nine elements, three 

endogenous variables, three conditions here for equilibrium (GML).   

Oсновна мета компліменту полягає у вираженні позитивної оцінки мовця на вчинки та 

поведінку адресата, а також у захопленні певними рисами характеру співрозмовника. В усному 

науково-академічному дискурсі натрапляємо на випадки вживання компліменту з метою 

ввічливого прохання: 

It seems to me that you would be a wonderful person to do that (POC). 

Отже, аналіз досліджуваного матеріалу дозволяє зробити висновок про те, що 

комунікативно-прагматичний контекст значно впливає на функціонування етикетних 

мовленнєвих стереотипів. Серед основних чинників контексту, які змінюють функціональне 

навантаження етикетних одиниць, можна виділити сферу комунікації, її учасників та 

комунікативний намір адресанта. П е р с п е к т и в н и м и  вважаємо дослідження 

контекстуальної зумовленості етикетних стереотипів у писемному науково-академічному 

дискурсі. 
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ДО ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ МЕТАМОВНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ 
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У статті розглядається сучасне осмислення метамови. Автор робить попередній огляд головних 

класифікацій метамовних висловлювань і пропонує свій варіант їх систематизації. 
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П.Ю.Шопин. К проблеме категоризации  метаязыковых высказываний. В статье речь идет о 

современном осмыслении метаязыка. Автор делает предварительный обзор основных классификаций 

метаязыковых высказываний и предлагает свой вариант их систематизации. 
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Вивчення метамови як уявлень людини про природну мову та її функціонування є одним з 

а к т у а л ь н и х  напрямів комунікативно-прагматичної лінгвістики. О б ’ є к т о м  

пропонованого дослідження є метамова міжособистісного спілкування. П р е д м е т  

аналітичного розгляду становлять існуючі варіанти систематизації метамови, що експліцитно 

виявляються у дискурсах різних типів. М е т а  праці полягає в уточненні сучасних 

класифікацій і формулюванні авторського варіанта категоризації метамовних висловлювань у 

вимірі когнітивної парадигми мовознавства. 

Інтерес до вивчення метамовних явищ виник у гуманітарній науці вже достатньо давно: “… 

Підґрунтям побудови метамови є філософія логічного аналізу мови – напряму аналітичної 

філософії, завданням якого була розробка штучної, апріорної М. із метою виправити мову 

науки… Логічний аналіз мови склався в межах неопозитивізму й емпіризму наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст., коли деякі авторитетні філософи (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Вітгенштейн, 

Дж. Мур, Р. Карнап) висловили думку про те, що саме мову треба вважати головним об’єктом 

філософії як науки…” [7, с. 322]. У сучасній когнітивній лінгвістичній парадигмі прискіплива 

увага до аналізу метамовних висловлювань пов’язана з надією на розкриття психологічної 

загадки глибинних процесів, що відбуваються у самосвідомості кожної людської особистості: 

“мышление нельзя считать достаточно развитым, если оно не способно обращаться к анализу 

самого процесса мышления. Без рефлексивности и самонаправленности задача формирования 

самосознания была бы намного затруднена, ибо… самосознание предполагает, по крайней 

мере, некоторую способность думать о том, что оно само делает” [6, с. 284]. Людська 

спроможність розглядати природну мову як мову-об’єкт отримала назву “мовної рефлексії”, під 

якою лінгвістика та психологія сьогодні розуміють “осознание, осмысление собственного 

языкового поведения и языковой жизни общества, а также устройства языка и его отдельных 

языковых фактов; определяет особый тип отношения к языку, предполагающий осмысленное 

пользование им, языковые наблюдения, соотношение своих оценок с другими, нормой, узусом” 

[10, с. 809]. 

Термін “метамова”, що був введений до загального вжитку на початку XX століття 

польським логіком А. Тарським, набув статусу категорії першої величини в лінгвістиці з 

виділенням Р. Якобсоном метамовної функції у відомій доповіді Metalanguage as a linguistic 

problem. Метамовну діяльність вчений цілком слушно для тогочасного функціонально-

структурного підходу в лінгвістиці визначає як “the interpretation of one linguistic sign through 

other, in some respects homogenous, signs of the same language” [14]. До того ж Р. Якобсон 

помічає факт пробудження мовної свідомості при використанні метамови: “Взамен 
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бессознательно автоматизированных способов выражения метаязыковая функция вносит 

осознание речевых компонентов и их отношений…” [11, с. 21]. 

Незважаючи на популярність та важливість метамовних досліджень у сучасній науці про 

мову, дуже багато категорій цього напряму потребують значного уточнення та доповнення. 

Перш за все виникає невизначеність у розумінні об’єму лінгвістичного поняття “метамова”. Чи 

належать до метамови одиниці мови-об’єкта? Чи всі дискурсивні слова неодмінно є 

метамовними одиницями? Чи можна вважати мовні кліше засобами актуалізації метамовної 

свідомості? Початкове визначення А. Тарського виключає можливе ототожнення метамови та 

мови-об’єкта через звернення до штучної мови логіки, метою, якої постає формулювання 

істини: “we have to use two different languages in discussing the problem of the definition of truth 

and, more generally, any problems in the field of semantics. The first of these languages is the 

language which is “talked about” and which is the subject matter of the whole discussion; the 

definition of truth which we are seeking applies to the sentences of this language. The second is the 

language in which we “talk about” the first language, and in terms of which we wish, in particular, to 

construct the definition of truth for the first language. We shall refer to the first language as “the object 

language,” and to the second as “the meta-language” [16]. Необхідно зауважити, що у будь-якому 

разі терміни “метамова” і “мова-об’єкт” набувають відносного значення і можуть бути 

сконструйовані декілька рядів метамов в одній ієрархії, на чому потім буде наголошувати 

Р. Барт. Проте обмеження функції метамови та мови-об’єкта верифікацією стає неможливою 

абстракцією з розвитком логіки та лінгвістичної науки. Уже Р. Якобсон говорить про 

універсальний характер застосування та буття метамови: “Metalanguage is the vital factor of any 

verbal development” [14]. Якщо розглядати поняття функції, як це робить Ю.С. Степанов, то 

можемо сказати про те, що метамовна функція відображає залежність ефективності 

використання природної мови від рівня розвитку мовної свідомості людини. Саме мовна 

свідомість і рефлексія забезпечують контроль за використанням природної мови, тому сучасні 

метамовні дослідження обов’язково інкорпорують вивчення метамовної свідомості і повсякчас 

спираються на такі теорії мовної свідомості, як теорія системи мовного контролю Г. Ейгера [3]. 

Подальше уточнення понятійного апарата металінгвістичного опису дозволить більш 

ґрунтовно вивчити й поняття “метамова”, проте можемо констатувати той факт, що метамовні 

висловлювання з усією необхідністю охоплюють одиниці природної мови. Водночас існують і 

мовні засоби, які об’єктивно присутні в мові-об’єкті (мовні кліше), та індивідуально значимі 

засоби експлікації метамовної свідомості у дискурсі, який завжди зорієнтований на 

міжособистісне спілкування з приводу об’єктивного та суб’єктивного буття. Не всі дискурсивні 

маркери можуть бути зараховані до метамови, оскільки багато слів, що в традиційній 
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вітчизняній граматиці називають вставними, не розглядають мову-об’єкт як мовленнєву дію, не 

встановлюють дистанцію між мовцем і дискурсом, про що буде сказано докладніше при 

формулюванні висновків. 

Мовні одиниці, що можуть бути використані у мовленні задля побудови метамовних 

висловлювань, вивчаються на прикладі публіцистичного, художнього та повсякденного 

дискурсів. Аби полишити понятійну невизначеність в українській мові, вважаємо за потрібне 

використати терміни “оцінки мовлення” Б. Шварцкопфа або “мовні рефлексиви” І. Вепрєвої, 

що дозволить зробити наголос на аксіологічній і суб’єктивній природі метамови. Б. Шварцкопф 

визначає “оцінки мовлення” як “реакции говорящих и слушающих (пишущих и читающих) на 

использование языковых средств в процессе функционирования языка, как оценочные 

характеристики, даваемые в процессе речи ее участниками, относящиеся к ней самой (чужой и 

своей) и эксплицитно в ней выраженные” [9, с. 415]. Мовний рефлексив за І. Вепрєвою 

визначається як “метаязыковой комментарий по поводу употребления актуальной лексической 

единицы” [1, с. 76]. У той же час цілком виправданим видається включення до метамови не 

тільки одиниць з оціночним та актуальним значенням, але й дискурсивних маркерів, що 

звертають нашу увагу на об’єктивні характеристики мовленнєвої діяльності підчас виникнення 

дихотомії метамова – мова-об’єкт. 

Першим і наріжним критерієм для систематизації метамови стає розрізнення метамови 

лінгвістики та метамовних висловлювань середнього мовця. В. Кашкін висловлює думки, 

співзвучні герменевтичному підходу М. Гайдеґґера, про те, що метамовні висловлювання 

звичайного мовця спираються на міфологічне світобачення та свідомість: “metalanguage activity 

is governed by dynamic stereotyped patterns, which form a mythological picture of the life of language 

and of the life in language as environment. It is essential for understanding human language activity to 

disclose these implicit mechanisms. All words in language seem to possess a mythological nature. 

Besides, one can also distinguish mythologemes of general systemic and procedural character, without 

which language would not be able to exist and to be executed. Mythologemes of this kind constitute 

the language game as such: the “thingness” of words and the natural discreteness of their meanings” 

[15]. До того ж метамовні висловлювання письменників і поетів учені відносять до окремої 

категорії: “Между научной характерологией и лингвистическим мифом лежит пласт 

высказываний о языке, сделанных вне строго лингвистической системы координат” [8]. 

Потрібно зрозуміти, що метамова в такій ситуації набуває тієї ж самої функціонально-

стилістичної маркованості, що й мова-об’єкт. Дихотомія професійної метамови та наївних 

уявлень про мову може бути доповнена, і ми вважаємо цілком виправданим розгляд наукової, 

художньої, офіційно-ділової і т.д. метамови, що на сьогодні є надзвичайно плідним шляхом 
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аналізу через постійну увагу сучасної лінгвістики до дискурсивної природи мовленнєвої 

організації людини. Без висвітлення ролі метамовної свідомості у дискурсі неможливе 

створення єдиної комунікативної теорії. Дослідження метамовних висловлювань і уявлень про 

мову письменників, учених-лінгвістів, носіїв літературної норми та визначеного діалекту є 

надзвичайно актуальним і може принести корисні результати для функціонально-стилістичного 

впорядкування метамови і знаходження інваріантних і варіативних ознак метамовної свідомості 

у будь-якій лінгвокультурній спільноті. 

Б. Шварцкопф пропонує розрізняти самокритику й критику мовлення співрозмовника при 

аналізі метамовних висловлювань, що є другою універсальною дихотомією категоризації 

метамови: “по содержанию (направленности) основная масса оценок речи делится на два типа. 

Тип I: “речевая критика” (термин В.П. Григорьева) – эксплицитно выраженная реакция 

слушающего (читающего) на факт речи в чужом сообщении (отрицательная обратная связь в 

плане регулирования процесса общения), в аспекте а) “правильно – неправильно” и б) “уместно 

– неуместно”… Тип II: “аргументации употребления” конкретного средства в контексте 

(возникает в речи самого говорящего как результат своей речи к собеседнику и создания тем 

самым “образа слушателя”, как контркритика – способ предупреждения возможной речевой 

критики со стороны собеседника…)” [9, с. 417]. З одного боку, метамовні висловлювання мовця 

спрямовані на розуміння дійсності й самого себе, а також на співвіднесення повідомлення з 

адресатом, а з другого – на осмислення мовлення й суб’єктивних інтенцій, мотивів й установок 

учасників спілкування. 

У структурно-функціональному вимірі метамовні висловлювання класифікують 

М. Андерсон, Н. Батюкова, А. Вежбицька, М. Горяева, І. Вепрєва, В. Кашкін, М. Ляпон, 

А. Черняков, Б. Шварцкопф. Класифікація М. Андерсона, що заснована на глобальних функціях 

метамови в дискурсі, є найбільш прийнятною, проте не осягає концептуального виміру аналізу 

мови-об’єкта. М. Андерсон et. al. визначають п’ять головних класів метамовних висловлювань 

у діалогічному мовленні: 1) interchanges used to establish, track, and move between dialog states 

(TD); 2) interchanges used to establish communicative intention, or speaker meaning (SM); 3) 

discussions about or clarifications of items in the language itself (e.g. parts of speech, spelling, word 

meanings, etc.) (ML); 4) interchanges used to establish or monitor the match between language and the 

world (DT); 5) Discussions of or references to speech acts per se, including such things as their 

content, timing, style, appropriateness, effectiveness, etc (SA) [12]. Шляхом емпіричного 

дослідження значного масиву даних Британського національного корпусу було виявлено той 

факт, що метамовні висловлювання складають приблизно десяту частину всіх висловлювань у 

дискурсах різних типів, проте далеко не всі метамовні висловлювання у розумінні 
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М. Андерсона актуалізують роботу мовної свідомості та свідчать про чітке розмежування 

метамови й мови-об’єкта. 

І. Вепрєва при систематизації метамови в публіцистичному дискурсі обмежується 

дослідженням метамовних рефлексивів публіцистичного мовлення, об’єктом яких є лексична 

одиниця. Сам факт вибору певного рівня мови при систематизації метамовних висловлювань 

наштовхує на думку про подальше структурне співвіднесення метамовних висловлювань з 

нормативними системними рівнями мови. Головною ознакою для формування окремих класів 

стає у такому разі оцінка нормативності мовних висловлювань, і дослідниця говорить про такі 

види мовних рефлексивів у публіцистичному дискурсі, як динамічний, дериваційний, 

стилістичний та особистісний. Якщо ми поглянемо на логічну основу такої класифікації, то ми 

зрозуміємо, що всі чотири класи мають принципово різну природу. Як наслідок, ознаки 

класифікації постають зовсім не однорідними, що має бути пов’язано не тільки з 

“потенційністю” мовних явищ, про що у XX столітті писав В. Матезіус, а сьогодні говорять 

представники когнітивної парадигми в лінгвістиці [13, с. 28-29], а й з емпіричним характером 

пропонованої класифікації. Дериваційний і стилістичний критерії об’єднуються на ґрунті 

емпіричних даних, які були отримані І. Вепрєвою в ході дослідження, але складно співвіднести 

їх у межах однієї класифікації. Необхідно наголосити на тому, що виділення двох 

функціональних типів рефлексивів (комунікативних і концептуальних) може бути використано 

для проведення подальших метамовних досліджень. 

Функціонально-структурний ізоморфізм метамовних висловлювань і мови-об’єкта формує 

всі необхідні засади для категоризації метамови за рівнями природної мови, а також мовної 

особистості, які були вперше досліджені Ю. Карауловим [4]. Треба зауважити, що наш варіант 

класифікації не може мати чіткого виду ієрархії, в ньому розглядаються лексико-граматичний, 

комунікативно-прагматичний і концептуальний виміри актуалізації мови-об’єкта у мовній 

свідомості. Лексико-граматичний вимір завжди охоплює метамовні висловлювання відносно 

нормативної правильності мови-об’єкта і включає фонетичний, морфологічний, лексичний, 

словотвірний і синтаксичний рівні. 

Комунікативно-прагматичний вимір метамови характеризує природу дискурсивної 

діяльності людини, і такі метамовні висловлювання, що у більшості випадків є реакцією на 

комунікативну напругу у міжособистісному спілкуванні, можуть бути класифіковані згідно з 

тими категоріями принципу кооперації, які порушуються у висловлюваннях першого ряду. 

Принцип кооперації – не єдиний спосіб опису адекватності дискурсивної діяльності. На наш 

погляд, принцип ввічливості, що тісно пов’язаний з культурним й етичним вимірами 

міжособистісного спілкування, дозволить мовознавцям детальніше охарактеризувати 
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комунікативно-прагматичні висловлювання через призму метамови. У такому висвітленні 

метамова стає важливим чинником фатичного спілкування. Мовні коментарі виконують не 

тільки метамовну, а й фатичну функцію, коли обидва учасники спілкування намагаються 

знайти спільну мову. Проте не треба обмежувати об’єм застосування метамови в комунікації 

фатичним спілкуванням, оскільки “мова – це те середовище, де відбувається процес обопільної 

домовленості співбесідників і виникає обопільне розуміння з приводу самої справи” [2, с. 355], 

що допомагає нам у розумінні наступного виміру метамовної діяльності. 

У випадку актуалізації концептуальної природи мови-об’єкта можемо казати про суспільну, 

групову або індивідуальну значимість того, що коментується. Мовець обов’язково намагається 

якомога краще зрозуміти “саму справу” або “стан справ”, що знаходять своє відображення в 

мові, і їх розуміння здійснюється за допомогою метамови. Одним із варіантів концептуальних 

метамовних висловлювань є “блукання” навколо денотата [5, с. 81]. 

Задля правильного сприйняття проблеми категоризації метамови потрібно звернути увагу на 

характерну особливість сучасної науки: будь-які класифікації не витримують критичного 

аналізу через апріорність логічних понять, що стверджував уже Е. Гуссерль. Таким чином, ми 

змушені змінити принцип однозначної класифікації на когнітивну категоризацію. Саме 

категорії метамови були запропоновані до розгляду в нашій праці. 

Доцільність проведення метамовних досліджень видається цілком очевидною. При 

використанні метамови, мова-об’єкт набуває нових якостей, стає усвідомленим об’єктом 

цілеспрямованої категоризації й концептуалізації. Природна мова стає справжньою дійсністю, 

мовлення грає роль денотату в метамовних висловлюваннях, проте це свідчить лише про 

позірну неможливість ототожнення одиниць метамови та мови-об’єкта. 

П е р с п е к т и в и  подальших досліджень пов’язані з вивченням метамовних висловлювань 

у різних типах дискурсу для підтвердження гіпотези про потенційну можливість категоризації 

метамовної функції та висвітлення її характерних типологічних особливостей у різних мовах, 

що можуть сигналізувати про соціально-культурні передумови мовної рефлексії та умови її 

актуалізації в процесі міжособистісного спілкування. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / И. Т. Вепрева. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

2. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод; пер. з нім / Г.-Ґ. Ґадамер. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 1. – 464 с. 3. Ейгер Г. В. 

Механизмы контроля языковой правильности высказывания / Г. В. Ейгер. – Харьков: Основа, 1990. – 184 с. 

4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 264 с. 5. Ляпон М. В. 

“Грамматика самооценки” / М. В. Ляпон // Русский язык: Проблемы грамматической семантики и оценочные 

факторы в языке. – М.: Наука, 1992. – C. 75-89. 6. Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного 



 152 

/ М. Минский // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка / Под ред. Петрова В. В. и 

Герасимова В. И. – М.: Прогресс, 1988. – С. 281-309. 7. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна 

енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с. 8. Хайров Ш. “Если Бог для меня и существует, 

то это именно язык”: языковая рефлексия и лингвистическое мифотворчество Иосифа Бродского / Ш. Хайров // 

НЛО. – 2004. – № 67 // Электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/67/ha11.html. 9. Шварцкопф Б. С. 

Изучение оценок речи как метод исследования в области культуры речи / Б. С. Шварцкопф // Культура русской 

речи и эффективность общения. – М.: Наука, 1996. – С. 415-424. 10. Шмелева Т. В. Языковая рефлексия / 

Т. В. Шмелева // Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / Под общим руководством 

Л. Ю. Иванова, В. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева. – М.: Флинт: Наука, 2003. – С. 809-810. 11. Якобсон Р. К 

языковедческой проблематике сознания и бессознательного / Р. Якобсон // Якобсон Р. Язык и бессознательное. – 

М.: Гнозис, 1996. – С. 13-26. 12. Anderson, M., Fister, A., Lee, B., Tardia, L., and Wang, D. (2004) On the types and 

frequency of meta-language in conversation: A preliminary report. Proceedings of the 14th Annual Meeting of the Society 

for Text and Discourse. – Available at: http://www.cs.umd.edu/projects/metalanguage/results/std04_final.pdf. 

13. Evans, V., and Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. – Edinburgh University Press, 2006. – 830 p. 

14. Jakobson, R. Metalanguage as a linguistic problem – Available at: 

http://varenne.tc.columbia.edu//texts/jakbsromn85metalang.pdf. 15. Kachkine, V. B. Aspects of metalinguistic activity. – 

Available at: http://cogprints.org/221/0/EAspectsMeta.htm#1. 16. Tarski, A. The semantic conception of truth and the 

foundations of semantics. – Available at: http://www.crumpled.com/cp/classics/tarski.html#bib. 

© П.Ю. Шопін, 2009 

 

 

УДК 165.192+81’42 

ПОРІВНЯННЯ:  

ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ VS. МОВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ  

О.І. Шаля (Київ) 

У статті категорія порівняння розглядається з позицій лінгвістики та філософії. Ми виявляємо, як ментальні 

репрезентації порівняння виражаються у мовних формах у англо-американському науковому дискурсі.  

Ключові слова: категорія порівняння, компаративи, компаративні конструкції, науковий дискурс, 

порівняння. 

 

О.И. Шаля. Сравнение: логико-философский vs. лингвистический аспекты. В статье категория 

сравнения рассматривается с позиций лингвистики и философии. Мы выявляем, как ментальные репрезентации 

сравнения выражаются в языковых формах в англо-американском научном дискурсе. 

Ключевые слова: категория сравнения, компаративные конструкции, компаративы, научный дискурс, 

сравнение. 

 

O.I. Shalya. Comparison: philosophical vs. linguistic perspectives. The paper considers the category of 

comparison from two perspectives: linguistic and philosophical. We uncover how mental representations of comparison are 

revealed through the language forms. For that matter, we specifically address Anglo-American scientific discourse. 
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У широкому розумінні, кореляція мислення і мови, що її вивчає когнітивна лінгвістика, 

зумовлює необхідність розглядати мовні явища крізь призму логічних та пізнавальних – 

розумових (чи то ментальних) процесів. Не будучи тотожними, мова і мислення взаємодіють на 

етапі вербального мислення або комунікації, коли думки знаходять своє матеріальне втілення 

у мові. Як слушно зазначає А.Г. Руднєв, “змістом мови є життя думки” [цит. за 21, с. 251; 

переклад наш – О.Ш.]. Тісна взаємодія мови і мислення знаходить своє вираження у залежності 

структурної будови та семантичної організації мовних одиниць від сприйняття людиною 

навколишнього світу. Породженням думки та “вербалізованим результатом операціональної 

діяльності у пізнанні світу” [12, с. 20] є й компаративні конструкції, що відображають складний 

когнітивний процес порівняння. 

Тож вивчення мовної репрезентації категорії порівняння неможливе без розуміння 

когнітивної природи порівняння per se. З огляду на комплексний характер сучасних 

лінгвістичних розвідок, ми застосовуємо міждисциплінарний підхід до вивчення категорії 

порівняння, що передбачає дослідження порівняння як когнітивної операції мислення з позицій 

філософії й логіки та вивчення мовних засобів вираження порівняння у царині лінгвістики, 

у тому числі, когнітивної. Міждисциплінарний підхід широко використовується у сучасній 

лінгвістиці саме тому, що він дозволяє розглянути предмет дослідження крізь призму багатьох 

дисциплін. Про актуальність міждисциплінарних студій говорить зокрема О.О. Баженова: 

“з розвитком комунікативних напрямків мовознавства все більш актуальним стає перехід від 

власне лінгвістичної парадигми до міждисциплінарного дослідження...” [3, с. 3; переклад наш – 

О.Ш]. Лінгвістичні розвідки порівняння із залученням логіко-філософських засад проводилися 

небагатьма лінгвістами: А.В. Ніколаєвою [15] , Н.В. Малімоновою [14] та ін. Так, дослідження 

компаративних фразеологічних одиниць Н.М. Сідякової обмежується рамками лінгвістики, а 

порівняння як логічну категорію та один із методів пізнання, що відображає об’єктивну 

дійсність, вона відносить суто до предметів вивчення логіки та філософії [22]. 

М е т о ю  нашого дослідження є аналіз логіко-філософських засад складного явища 

порівняння та розгляд лінгвістичного компоненту категорії порівняння. О б ’ є к т о м  

є проблемно-оглядові статті у субмові електроніки сучасного писемного англо-американського 

наукового дискурсу. П р е д м е т о м  є мовні засоби вираження логічних операцій порівняння, 

як от уподібнення, ототожнення, протиставлення, та заперечення.  

Феномен порівняння як однієї з корінних структур мислення, що увібрала у себе 

конденсований пізнавальний досвід людства, формує процес пізнання навколишньої дійсності, 
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відображаючи у людській свідомості цілий спектр відношень, що реально існують у 

зовнішньому світі – відношення схожості та відмінності [9, с. 135]. Порівняння є механізмом 

усвідомлення сутності речей та інструментом пізнання світу. Так, Хосе Ортега-і-Гассет 

стверджує, що “універсальне відношення між суб’єктом та об’єктом можна осягнути, тільки 

уподібнюючи його якомусь іншому відношенню між об’єктами.” [16, с. 77; переклад наш – 

О.Ш]. 

Порівняння є одним із найдревніших видів інтелектуальної діяльності, що привертав 

увагу вчених ще з часів античності. Ритори та філософи античності (Цицерон, Аристотель) 

розглядали порівняння як поширену метафору, що слугувала для надання мові іллокутивної 

сили, жвавості та яскравості. Згодом ця думка була покладена в основу порівняльної теорії 

метафори. Здатність людського мислення до зіставлення та протиставлення була помічена ще 

Аристотелем. Виділяючи десять базових категорій мови та мислення у своєму класичному 

трактаті “Категорії”, Аристотель звернув увагу на те, що визначення сутності предмету, його 

кількості, якості та відношення до інших предметів неможливе без залучення порівняльної 

діяльності мислення: “…жодна річ не називається більшою чи меншою сама по собі, а тільки 

при її співвіднесенні з іншими…” [2, с. 8; переклад наш – О.Ш]. Очевидно, що категорія 

“співвіднесене” Аристотеля ґрунтується на засадах порівняння та протиставлення, тобто 

встановлення сутності речей відбувається шляхом зіставлення за схожістю чи відмінністю 

одних предметів дійсності до інших. 

Процес пізнання об’єктивної дійсності починається зі встановлення відношень схожості 

та відмінності, які становлять основу логічної операції порівняння. З огляду на те, що термін 

“порівняння” походить від слів “рівний”, “однаковий”, у процесі порівняння передусім 

відбувається якісне ототожнення, а потім кількісне розрізнення об’єктів [6, с. 22]. Порівняння 

утворюється на основі зіставлення за схожістю або відмінністю різних якостей та ознак 

предметів навколишнього світу [8, с. 83; 26, с.1]. Ця думка перегукується з міркуваннями 

А.В. Савінова стосовно первинності ототожнення в процесі порівняння “порівняння передбачає 

дещо спільне, а те, в чому немає спільного не можна порівняти” [20, с. 162]. Аналізуючи 

категорію порівняння та біном мови, М.І. Конюшкевич доходить висновку про те, що 

порівняння балансує на шкалі між схожістю та відмінністю, які відповідно складають біном 

мови. Вона також постулює, що розумова діяльність людини відштовхується від фіксації 

схожості до диференціації відмінностей [12, с. 20]. 

Порівняння як складний когнітивний процес відіграє важливу роль у процесі 

“конструювання буття” (термін Е. Касірера) в цілому та категоризації певної предметної області 

зокрема. Це означає, що через порівняння “як діалектичну єдність ототожнення та розрізнення” 
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[20, с. 162] відбувається осмислення та пізнання різноманіття світу. Умовивід про схожість чи 

відмінність речей є лише кінцевим результатом чуттєво-сенситивної обробки та когнітивної 

переробки інформації. Процес сприйняття інформації про навколишній світ первинно 

відбувається шляхом наочно-дійового (термін А.Р. Лурії [13]) або чуттєво-сенситивного аналізу 

оточуючих предметів, що здійснюється завдяки надходженню інформації через органи чуття. 

Згодом ця інформація надходить до мозку, де відбувається її вербально-логічна (термін 

А.Р Лурії [13]) або когнітивна обробка, у якій безпосередню участь бере мислення та 

свідомість. Чуттєво сприймані елементи включаються у цілісність свідомості та тільки в ній 

набувають свого значення [10, с. 29]. Результатом порівняльної діяльності мислення є не суто 

виділення спільних та відмінних рис об’єктів, а формування уявлень та суджень про 

навколишній світ, що закладаються у людській свідомості. Про первинність чуттєвого 

сприйняття у процесі створення людиною “інтелектуальних символів” говорив Ернест Касірер. 

Він зазначав, що при конструюванні буття останньою основою усієї сукупності явищ є чуттєво-

сприймане буття, конкретна “праречовина”; потім пояснення виходить у сферу ідеального і 

місце праречовини займає розумовий принцип виведення та обґрунтування [10, с. 11]. 

Логіка тлумачить порівняння “як один із основних прийомів осмислення людиною 

навколишньої дійсності” [6, с. 22], “як логічний процес, що здійснюється шляхом застосування 

дій ототожнення та розрізнення” [20, с. 159]. Логіки зафіксували досить суттєвий аспект 

процесу порівняння, що становить вагомий інтерес для лінгвістичного дослідження, – його 

гносеологічну та складну когнітивну природу. Логіки (А.І. Варшавська [6], І.М. Кондаков [11], 

В.З. Панфілов [17], А.В. Савінов [20]) спільні у думці стосовно того, що результатом 

порівняння двох предметів дійсності є з’ясування та встановлення взаємних відношень між 

предметами пізнавального процесу. Порівняння має трьохкомпонентну структуру та базується 

на зіставленні об’єктів дійсності за спільною ознакою, властивістю, що зветься основою 

порівняння, третім поняттям порівняння (tertium comparationis), або еталоном порівняння, яке 

служить сполучною ланкою між поняттям, що потребує пояснення (comparandum) та поняттям, 

що пояснюється (comparantum). Операція порівняння складається з трьох основних елементів, 

позаяк порівняння відбувається між двома об’єктами та потребує спільної основи. В результаті 

порівняння двох об’єктів за певною спільною основою (властивістю, ознакою) виникає поняття 

про відношення [6, с. 23].  

Лінгвісти трактують порівняння як суто синтаксичну категорію (Н.С. Федосєєва [24], 

І.М. Жилін [8], У.А. Жаркова [7]), що виходить за межі морфологічної категорії 

компаративності, як семантичну категорію (М.П. Айрапетова [1]), або цілісну одиницю 

семантичного рівня (І.В. Шенько [25]). І.В. Шенько зазначає, що порівняння базується на 
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семантичній схожості та позиційній суміжності експліцитно виражених теми та образу, що 

характеризуються наявністю лексеми, що виражає ідею схожості та вбачає основною функцією 

порівняння – приписування певних ознак об’єкту, які визначаються шляхом співставлення його 

з іншим поняттям. Інтерпретуючи порівняння як оцінку ступеня інтенсивності ознаки, 

О.В. Бондарко, очевидно, відносить категорію компаративності до сфери інтенсивності ознаки 

та стверджує, що всім частинам мови властива компаративність. Однак вони виражають різний 

ступінь інтенсивності ознаки. На думку О.В. Бондарко, яку поділяли більшість дослідників 

категорії компаративності, основним засобом вираження компаративності у мові є ступені 

порівняння прикметників [23, с. 12]. Ми не поділяємо цієї точки зору з огляду на те, що ми 

розглядаємо категорію порівняння як багатоаспектний мовний утвір, що виражається 

експліцитно та імпліцитно на різних мовних рівнях, фіксуючи відношення рівності та 

нерівності (кількісний аспект), схожості та несхожості (якісний аспект) між предметами – у 

найширшому сенсі. 

Попри те, що деякі лінгвісти (наприклад, Н.С. Федосєєва [24]) вважають розумове та 

лінгвістичне порівняння не тотожними одне одному, переважна більшість усе ж схиляється до 

думки, що терми гносеологічної операції порівняння знаходять своє вираження у структурі 

компаративних конструкцій. Мовні засоби вираження порівняння є продуктом порівняльної 

діяльності мислення. Вони фіксують ментальні репрезентації або концепти (визначення 

О.С. Кубрякової, В.З. Дем’янкова [4]), які виокремлюються у результаті логічного прийому 

порівняння, що передбачає аналіз об’єктів, що порівнюються, визначення їхніх ознак та 

виділення складових елементів [5, с. 19]. Розглядаючи порівняння як вихідну точку мови та 

свідомої думки, О.О. Потебня підтверджує ідею про зв’язок мови і мислення у відтворенні 

розумових процесів у категорії порівняння [18, с. 26]. 

Питання лінгвістичного статусу категорії порівняння залишається дискусійним. Так, 

приміром, Л.В. Прокопчук розглядає порівняння як складне мовне явище, специфіку якого 

становлять одиниці, що відображають відношення між явищами об’єктивної дійсності, в яких 

акти думки постають як результат асоціацій за схожістю одних предметів до інших [19, с. 7]. 

Вона виділяє такі параметри категорії порівняння як денотативна якісна та кількісна 

зумовленість порівнюваних предметів, зв’язок категорії порівняння з категорією модальності, 

що увиразнюється як у реальній та ірреальній модальності. У.А. Жаркова взагалі не вважає 

порівняння лінгвістичною категорію, зазначаючи, що порівняння – предмет вивчення логіки, 

адже воно являє собою логічний прийом, завдяки якому мислячий суб’єкт пізнає навколишню 

дійсність [7, с. 6]. 
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Незалежно від існування низки суперечливих та відкритих питань стосовно дихотомії 

мови і мислення, а саме, первинності однієї з субстанцій, ми схиляємося до думки, що мова і 

мислення знаходяться у постійній взаємодії, яка виражається на рівні мови у вигляді мовних 

засобів, що відбивають процеси мислення. Вони відображають дійсність у пізнанні людиною 

матеріальної природи речей. Так, категорії мислення та мови конвергуються, реалізуючись 

у значенні певних мовних одиниць. 

Порівняти, з одного боку, означає відрізнити дещо як рівне собі стосовно іншого. 

Водночас порівняти – це знайти в іншому те ж саме, що нам відомо, чи спільне з ним. На 

мовному рівні ця діалектична єдність знаходить своє вираження у мовних формах порівняння-

ототожнення, порівняння-уподібнення, порівняння-протиставлення, порівняння-заперечення, 

що уособлюють матеріалізацію операції мислення у мові та є різновидом порівняльних 

відношень. При цьому смислова межа між порівнянням-ототожненням та порівнянням-

уподібненням є досить розмитою, тобто смислові відтінки, що характеризують значення 

порівняння, є доволі схожими та близькими за значенням.  

Ототожнення являє собою спосіб вираження повної схожості, повного збігу ознак 

предметів. Порівняння-ототожнення, зокрема в англомовному науковому дискурсі, може 

виражатися за допомогою синтаксичної конструкції as….as: 

In an industry as old as electrical utility sector, this saying aptly describes the situation we now 

face in dealing with the modern smart grid and future demand growth [Power and Energy, IEEE, 

May/April 2009]. 

У згаданому типі дискурсу, порівняння-ототожнення у вигляді синтаксичної конструкції 

as….as у сполученні з запереченням та оцінними прикметниками може виражати завуальовану 

негативну оцінку якості матеріалів:  

Recycled paper isn’t as nice as newly printed paper, recycled steel isn’t as strong as newly 

forged steel [Spectrum, IEEE, October 2008]. 

Окремі слова у сполученні з відповідними сполучниками у мові науки можуть вживатися 

для вираження уподібнення. Так, конструкція for the same+N+as служить для вираження 

спільних рис між явищами [27, с. 11]: Such fakery will pass the bailiwick checks because the extra 

information is for the same domain as the bogus name that was being looked up in the first place 

[Spectrum, IEEE, February 2008]. 

 Порівняння-уподібнення полягає у прирівнюванні одного об’єкта до іншого, схожого на 

нього предмета. За допомогою підрядного речення, що вводиться сполучником like, автор 

уподібнює себе до більшості людей, які користуються старими антенами схожими на 

чудовиськ: Like most people who watch broadcast television, I get signals through an ancient antenna 



 158 

on my roof – a bent, cobwebbed, aluminium monstrosity that is, it turns out, optimized for VHF signals 

[Spectrum, IEEE, October 2008]. Метафора-уподібнення: ancient antenna – a bent, cobwebbed, 

aluminium monstrosity дуже яскраво візуалізує екcтер’єр старої антени та апелює до уяви читача. 

При уподібненні об’єкт може прирівнюватися до чогось, чим він насправді не є. Тоді 

уподібнення виражається через підрядне речення зі сполучником as if: A preface confesses the 

author’s childhood determination to become an electrical engineer, and one senses in him a childlike 

wonderment, as if these ancient inventions were the world’s newest marvels [Spectrum, IEEE, October 

2008]. Як бачимо, у цьому огляді книги, наведеному в американському науковому часописі, 

порівняння-уподібнення також виражається за допомогою словотвірних засобів, а саме, за 

допомогою прикметника childlike з суфіксом like, що має чітко виражену сему уподібнення. До 

того ж вживання суперлативу the world’s newest marvels має певну культурну специфіку 

у англо-американському науковому дискурсі, що виражає прагнення до перфекціонізму 

американської нації, прагнення американців до постійного вдосконалення. 

 Порівняння-протиставлення має на меті виявити протилежності та досить часто 

виражається експліцитними маркерами: by contrast, contrary to, but: This runs contrary to OVS’s 

philosophy, which in Dechert’s words is “You cast your vote in private, but it is committed in public” 

[Spectrum, IEEE, October 2008]. В даному випадку сполучник but служить підсиленням антитези 

in private – in public. DEPTHX by contrast is designed not for high speed but for complicated 

maneuvering in unfamiliar environments [Spectrum, IEEE, November 2008]. В цьому реченні 

протиставлення межує із запереченням, що підсилює їхнє значення та іллокутивну силу 

висловлювання. 

 Порівняння-заперечення може знаходитися як у межах одного речення, так і охоплювати 

декілька речень. У логіці заперечення розглядається як спростування іншого, та є істинним 

лише у тому випадку, якщо помилкове інше. Зауважимо, що заперечення може виражатися не 

тільки за допомогою заперечних часток у межах одного речення. У науковому дискурсі 

порівняння-заперечення дуже часто охоплює декілька речень та виражається через 

прислівники, наприклад alas: These circuits typically use passive devices like inductors or 

transmission lines on the chips to overcome the speed limitations of the transistors. Alas, such passive 

components have large footprints, which normally forces them to be places awkwardly for apart, their 

long interconnections creating lots of parasitic resistance, capacitance, and inductance [Spectrum, 

IEEE, February 2008]. Заперечення в рамках одного речення може виражатися за допомогою 

сполучника but та мати завуальований, евфемістичний характер: CMOS chips are much less 

expensive, but the lower speed of the transistors and poorer quality of the passive devices make 

designing the circuits exceedingly tough [Spectrum, IEEE, February 2008]. Аби уникнути 
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експлікації оцінки, що стосується якості мікросхем, використовується порівняння 

з інтенсифікатором much у сполученні із запереченням, імплікованим у підрядній частині 

речення. 

Отже, логіко-філософський компонент та лінгвістичний аспект порівняння 

є невід’ємними частинами архітектонічної структури цієї категорії. Порівняльна діяльність 

мозку, що породжує дуалістичні відношення з безліччю смислових відтінків, знаходить своє 

вираження у мові за допомогою різнорівневих мовних одиниць зі значенням компаративності, 

що мають вагомий потенціал для подальших досліджень у руслі когнітивної лінгвістики. 
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СОЦІОЛІНГВІСТИКА ТА КРОСКУЛЬТУРНІ СТУДІЇ 

 

УДК 811.111’37 

CROSS-CULTURAL STUDY ON VOCAL EXPRESSION OF EMOTIONS  

(on the material of Ukrainian, Russian and English languages) 

J.M. Zakharova, PhD in Philology (Kyiv) 

A cross-cultural study of 24 emotions based on self-report data of the GRID instrument was carried out to identify 

prosodic emotion expression features differentiating L1 Ukrainian- from L1 Russian speakers, and features that distinguish 

both groups from US English speakers. 12 vocal expression cues proposed in the GRID were analyzed and proved 

significant in intercultural communication process, as the revealed prosodic differences within the Ukrainian bilingual 

society and American English prosodic peculiarities can easily cause intercultural misunderstanding.  

Key words: bilingual society, emotional expression, self-report data, vocal-prosodic cues.  

 

Ю.М. Захарова. Кроскультурне дослідження вокального вираження емоцій (на матеріалі української, 

російської та англійської мов).Кроскультурне дослідження 24 емоцій на основі питальника GRID було проведене 

з метою виявлення просодичних ознак вираження емоцій, що відрізняють первинних носіїв української та 

російської мов, та ознак, що відрізняють ці групи мовців від носіїв американської англійської. Проаналізовано і 

доведено важливість 12 ознак вокального вираження емоцій для процесу міжкультурної комунікації. Виявлені 

просодичні розбіжності в українському білінгвальному суспільстві та просодичні особливості американської 

англійської можуть легко спричинити міжкультурні непорозуміння.  

Ключові слова: білінгвальне суспільство, вираження емоцій, вокально-просодичні ознаки, дані питальника. 

 

Ю.Н. Захарова. Кросскультурное исследование вокального выражения эмоций (на материале 

украинского, русского и английского языков). Кросскультурное исследование 24 эмоций на основе опросника 

GRID проведено с целью выявления просодических признаков выражения эмоций, отличающих первичных 

носителей украинского и русского языков, и признаков, отличающих эти группы говорящих от носителей 

американского английского. Проанализирована и доказана важность 12 признаков вокального выражения эмоций 

для процесса межкультурной коммуникации. Просодические отличия в украинском билингвальном обществе и 

просодические особенности американского английского могут легко привести к межкультурному непониманию. 

Ключевые слова: билингвальное общество, вокально-просодические признаки, выражение эмоций, данные 

опросника.  

 

 Ukrainian scientists actively speculate on the dilemma – whether we should speak about parity 

functioning of two cultures (Ukrainian and Russian) within the Ukrainian society or about existence of 

the undivided, comparatively integral bilingual culture in Ukraine. As some researchers assert, the 

interaction of languages and cultures within the Ukrainian society can be seen as a gradual 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3274581_1_2&ifp=1
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consolidation of closely-related languages and cultures within the same society. Ethnic differences 

between the two are neither of a fundamental nor of a confrontational character [8, p. 53].  

In Ukrainian linguistics, bilingualism is regarded in the context of L1 Ukrainian- or L1 Russian- 

bilingual practice. Bilingualism in Ukraine formed historically and has pronounced geographical and 

socio-cultural dimensions. Geographically, whereas Ukrainian-speaking practice roots in the 

traditional peasant culture and is used depending on the social status, profession, urban or rural origin, 

Russian-speaking practice is inclined to urbanism [4, p. 317]. At the macro-level, we can speak about 

Ukrainian-Russian bilingualism in the West of Ukraine (politically, socially and psychologically more 

active region) and Russian-Ukrainian bilingualism in the South and the East of the country. 

The socio-cultural dimension of bilingualism in Ukraine has been addressed by several studies 

[6, 7] that have demonstrated significant similarities in emotional experiences in different regions of 

Ukraine, as well as revealed several distinctive communication patterns. At the same time, Russian-

Ukrainian bilinguals have been shown to be culturally distinct from Russian-speaking Russians. 

Features attributed to L1 Ukrainian speakers include lyricism and dreaminess, tolerance, endearment, 

peacefulness, optimism, emotional sensitivity, compassion, empathy, mercy, individualism and love of 

liberty, rationality, respect for other people, altruism, among others [12, 13, 14]. The results of several 

anthropological studies [1, 4] enable us to speak about present-day (relative) peaceful co-existence of 

Ukrainian and Russian cultures (and languages). However, L1 Ukrainian population, ever since the 

collapse of the Soviet Union in 1991 which led to the Ukrainian language’s acquiring the status of the 

national language, faces the challenge of reconstructing Ukrainian national identity. This, among other 

things, includes the necessity to resist the Russian-language influence on Ukrainian, the so-called 

‘russification’. It is under these socio-political processes than Ukrainian, as several researchers assert 

[9], has turned into the language of spiritual and state-forming elite, while Russian language in the 

present-day Ukraine is positioned as the language of proletariat, grass roots, lower classes and trade. 

Therefore, speaking Ukrainian a person automatically uses an elevated style, formal courtesy, proper 

grammar and pronunciation. Switching to Russian a person tends to lower him/herself either to the 

street slang or to the familiar style. So, one can speak about a kind of branching of one society into two 

interdependent cultures having both common characteristics as well as differences. Therefore, this 

enables us to speak about everyday intercultural communication in present-day bilingual Ukraine, with 

interference phenomena such a contact entails. In addition, as many post-communist countries, 

Ukraine undergoes the process of Westernization. It results in borrowing Western (especially, 

American) behavioral patterns, system of values, norms and standards [2, p. 236]. 

Prosody has elements that are used linguistically for messages belonging to the arbitrary code of 

language, but many prosodic features are used to signal paralinguistic or speaker-specific information, 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3749197_1_2
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such as gender, age and physical condition, views, emotions, and attitude towards the topic, the 

dialogue partner, or the situation [23, 28]. The role of prosody is crucial as it may change the meaning 

of the discourse lexical content [11, p. 151]. Paralinguistic elements of communication are culturally 

determined, which makes them a convenient locus for the study of cultural aspects of emotional 

expression. A number of studies show that people are able to recognize vocal expressions from other 

cultures with the accuracy above chance [15, 20, 18, 19, 31, 32]. Scherer and associates contend that 

emotions are expressed through emotion-specific vocal profiles and the ability to decode these profiles 

is based on a psycho-biologically determined emotion mechanism, modified by cultural factors [27]. In 

cross-cultural interaction cultural discrepancies and interference phenomena can bring about 

misunderstanding or inadequate perception of an interlocutor [5, p. 203-204].  

Since the essential function of prosody is to express emotions, it is vital to identify cross-

linguistic similarities and differences in affective meaning of vocal (and prosodic, in particular) cues in 

closely-related and unrelated languages. Phoneticians often treat global prosodic parameters as 

universal, culture-independent cues for emotion, but suprasegmental features remain the least 

typologically studied phenomenon [3, 26]. Similar vocal profiles may signal a variety of affective 

meanings. For instance, higher pitch, increased loudness, and fast rate of speech are commonly 

associated with such diverse emotions as anger, happiness, joy, or fear. But the same emotions may be 

conveyed by a variety of different cues, depending on the speakers, the situation they are in, and their 

communicative intentions. We assess them in conjunction with lexical content, facial expression, body 

language, and, most importantly, context [26, p. 45].  

Prosodic cues are difficult to study cross-linguistically in unrelated languages as the languages 

under study can belong to different groups regarding the function of pitch – “dynamic stress” or “stress 

accent” languages (Ukrainian, Russian, English, German), tone languages (Vietnamese, Chinese, Thai) 

and “pitch accent” or “tonal accent” languages (Japenese), regarding the rhythmic structure – syllable-

timed (French, Spanish), mora-timed (Japanese) and stress-timed languages (Ukrainian, Russian, 

English, Arabic). Incorrect intensity of stress in the languages even of the same group (for instance, 

stress-timed languages – Russian and English) can lead to misjudgment and misunderstanding. 

Russian has more intense and dynamic stress system than English, so English speakers may perceive 

Russian speakers as being ‘angry’ or ‘critical’. Russian speakers in their turn may prosodically 

misinterpret English politeness for enthusiasm, and enthusiasm for impatience and skepticism [19]. 

Complex forms of verbal interaction – such as verbal humour, expressing assertiveness, signaling 

displeasure, frustration, or love – are hampered by non-native speakers’ lack of fluency in the second 

language, and, as the consequence – by prosodic interference.  
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The research on prosodic cues in closely related languages can also have its difficulties. One of 

the difficulties in emotional speech research is prosodic universality and specificity of emotional 

expressions in closely-related languages [11, p. 153]. Comparative studies of Slavic languages prosody 

[10, 11] have shown that there are some minor distinctive features in pitch contours, intensity, tempo, 

and word prosody that differentiate the languages within the group.  

 In this study we aim to analyze vocal-prosodic emotion expression features that differentiate L1 

Ukrainian from L1 Russian speakers, and consider how both groups differ from US English speakers. 

Another research question is to see if the results obtained with the self-report-based GRID 

methodology are congruent with the findings in empirical research on emotional prosody.  

For this study, we used the GRID instrument (the project of ICCRA, sponsored by the Swiss 

Center for Affective Sciences at the University of Geneva) where 24 emotion terms are rated on 144 

emotion features. The 24 terms are prototypical emotion terms commonly used in emotion research as 

well as in everyday life: positive – compassion, contentment, happiness, interest, joy, love, pleasure, 

pride, surprise, and negative – anger, anxiety, being hurt, contempt, despair, disgust, disappointment, 

fear, guilt, hate, irritation, jealousy, sadness, shame, stress. We analyzed the vocal expression of 24 

emotions by 12 vocal expression features provided in GRID instrument within the comparative cross-

cultural Russian vs Ukrainian vs American English study. Voice cues can be broadly divided into 

those related to (a) fundamental frequency (F0), (b) voice intensity, (c) voice quality, and (d) temporal 

aspects of speech. The GRID instrument proposed 12 “classic” cues for vocalic research that can be 

grouped in a similar way: (a) variability of F0 (the speaker changed the melody of his or her speech), 

(b) variability of voice intensity (the speaker decreased or increased the volume of voice), (c) voice 

quality (the speaker had a trembling voice or assertive voice; produced speech disturbances), (d) 

temporal aspects of speech (the speaker spoke slower or faster; fell silent), (e) amount of speech (the 

speaker produced a short or a long utterance), (f) no changes (the speaker did not show any changes in 

vocal expression). 

The semantic profiles of 24 emotion words have been obtained from two groups of respondents. 

The first group comprises bilingual L1 Russian-speaking Ukrainians judging Russian words, 166 

participants (102 females and 64 males), mean age 23.7. The second group consists of bilingual L1 

Ukrainian-speaking participants judging Ukrainian words, 147 participants (89 females and 58 males), 

mean age 22.3. All participants reported to have lived in Ukraine for all their lives. The third group 

consists of American English speakers judging English words, 182 participants, mean age 18.5. 

Each participant was given 4 emotion words randomly chosen from the set of 24, and asked to 

rate each in terms of the 144 emotion features. Using a 9-point Lickert scale ranging from extremely 

unlikely (1) to extremely likely (9), they rated the likelihood with which each of the 144 emotion 
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features can be inferred when a person from their cultural group uses the emotion term to describe an 

emotional experience. Each of the 144 emotion features was presented on a separate screen, and 

participants rated all 4 emotion terms for that feature before proceeding to the next feature [17, p. 

1050-1051]. For the comparison of the prosodic features in Ukrainian, Russian and English languages 

we used the data computed through a bootstrapping procedure. By using bootstrapping or resampling 

we can be reasonably certain that the population mean corresponding to the observed mean will lie 

within the confidence interval (CI) defined by the value for the .5 percentile and the 99.5 percentile 

(with a .01 p-level of significance). We took into consideration only those cases when the means are 

almost certainly different at the p < .01 level (A-case) and when the difference is meaningful and may 

well be statistically significant (B-case). 

Two research traditions that have most strongly influenced research on vocal expression (and 

emotion in general) are discrete and dimensional emotion theories [21, p. 10-11]. However, emotions 

are mostly considered as discrete categories. This view allows the use of identification paradigms. 

Considering intonation data concerning emotional speech within the theoretical framework of 

approaches to intonation helps us understand which meaningful variations convey emotions in speech 

[23].  

The results based on the GRID self-report method show that L1 Ukrainian and L1 Russian 

speakers report a number of significant differences in vocal expression of emotions. L1 Ukrainian and 

L1 Russian speakers have much fewer differentiating prosodic features than when each of the groups 

is compared to US English speakers. Our findings indicate that no vocal features distinguish L1 

Ukrainian and L1 Russian speakers in expressing pleasure, guilt, jealousy, and surprise. Jealousy 

turned out to be the least prosodically distinctive within the present study. Surprise expression has only 

one differentiating feature in the data: L1 Russian speakers scored significantly higher on the feature 

of short utterance production (the same trend is shown by American English speakers) and two 

differentiating features in the data comparing L1 Ukrainian speaking participants and US English 

speakers. Several perceptive phonetic studies [11, 30] have established prosodic universality of 

surprise expression and high likelihood of its identification by non-speakers. Only one or two vocal-

prosodic features differentiate between L1 Ukrainian and L1 Russian in expression of compassion, joy, 

love, as well as all proposed negative emotions with the exception of hate. In the case of love 

expression, the most pronounced difference concerns voice intensity – Russian-speakers report 

significantly higher probability of lowering the volume of their voice (A-case difference). Three 

prosodic characteristics differentiate L1 Ukrainian and L1 Russian speakers in expressing interest and 

pride. In vocal expression of interest, L1 Ukrainian speakers are less likely to decrease a volume of 

voice and more likely to speak in assertive voice than L1 Russian speakers participants. Russian-
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speakers, more than Ukrainian ones, tend not to show any changes in interest vocal expression. In the 

case of pride, L1 Russian speakers are more likely to decrease the volume of their voice but less likely 

to have a trembling voice quality. 

More vocal differences across the 3 groups under study can be found in the expression of 

positive emotions than of negative ones. Participants from both groups exhibited the most significant 

prosodic differences in expressing compassion, contentment, happiness, love and hate (Figure 1). 
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Figure 1. The most prosodically different emotions across the 3 compared groups 

Compassion vocal expression almost does not differentiate L1 Ukrainian and L1 Russian 

speakers, but it most drastically differentiates those from American English speakers. It highlights 

meaningful cultural and mentality differences. They are signalled by all main prosodic cues: voice 

intensity, voice quality, tempo and phonatory duration. Expressing compassion US English speakers 

are more likely to increase the volume of their voice than Ukrainian bilinguals. L1 Ukrainian and L1 

Russian speakers report significantly higher probability of lowering their voice (A- and B-cases 

respectively). US English speakers are more likely to speak in an assertive voice and less in a 

trembling voice (A-case difference with L1 Ukrainian speakers) than two others categories of 

speakers. They are also less prone to produce speech disturbances (A-case difference with L1 

Ukrainian speakers) than other two groups and more intent not to show any changes in vocal 

expression in comparison with L1 Russian speakers. US English speakers are more likely to increase 

the tempo of their speech and less likely to decrease it in comparison with L1 Ukrainian speakers. The 

abovementioned discrepancies may easily bring about intercultural misunderstanding as compassion of 

US English speakers may not be correctly decoded by Ukrainians; it may have rude, protectionist 

character. 
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Contentment vocal expression significantly differentiates L1 Ukrainian and L1 Russian speakers 

and more – L1 Ukrainian speakers and American English speakers. L1 Ukrainian speakers are more 

intent to increase the intensity and tempo of their speech and to speak in trembling voice than other 

two groups (A-case difference with US English speakers). They reported meaningfully higher 

probability to increase the amount of speech and to have pitch fluctuations than American English 

speakers, and significantly higher probability to produce speech disturbances than L1 Russian 

speakers. So, contentment expressed by L1 Ukrainian speakers is more prosodically prominent and 

may sound too emotional for the other two groups.  

Happiness vocal expression of L1 Russian speakers differs from that of L1 Ukrainian speakers 

and US English speakers in a very similar fashion. L1 Russian speakers are less likely to increase the 

intensity of their voice in comparison with L1 Ukrainian speakers and more likely to lower it in 

comparison with both other groups (A-case difference with US English speakers). L1 Ukrainian 

speakers and US English speakers are more intent to accelerate their speaking rate expressing 

happiness. L1 Russian speakers are more prone to produce short utterance compared to L1 Ukrainian 

speakers, and long utterance compared to US English speakers, they are also more likely to speak with 

trembling voice than the latter.  

Love vocal expression stands out American English speakers. They report meaningfully lower 

probability of decreasing intensity of their voice in comparison with both other groups (A-case 

difference with L1 Russian speakers). They are less inclined to speak in trembling voice than L1 

Russian speakers (A-case difference) and to have speech disturbances than L1 Ukrainian speakers. 

They also scored significantly higher on the feature of showing no changes in vocal expression 

compared to the latter. 

 So, Ukrainian self-report data exhibit more prominent prosodic characteristics in the speech of 

L1 Ukrainian speakers for expressing positive emotions. As far as hate vocal expression is concerned, 

the picture is similar to contentment expression. It significantly differentiates L1 Ukrainian- and L1 

Russian speakers and L1 Ukrainian speakers and American English speakers. L1 Ukrainian speakers 

are less likely to increase intensity of their voice in comparison with both other groups (A-case 

difference with American English speakers) and are more likely to speak in a lower voice than 

American English. The latter report significantly higher probability of using assertive voice quality, 

accelerating speech rate and producing long utterances compared to L1 Ukrainian speakers. 

Expressing hate L1 Russian speakers are more prone to speak in trembling voice, accelerate their 

tempo, have pitch fluctuations, and produce long utterances compared to L1 Ukrainian speakers. So, 

L1 Ukrainian speakers’ prosodic expression of hate is reported to be milder and less pronounced. 
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Meaningful differences between L1 Russian speakers and US English speakers are reported in 

vocal expression of contempt, disgust and guilt.  

The GRID instrument has revealed what prosodic cues can be considered decisive in 

intercultural communication. The majority of researchers [16, 22] denote that intonation contours and 

pitch modifications in general play the most important role in expressing emotions. Although an 

intonation contour does not directly express a denotative emotional meaning, but only the abstract 

position on the activation dimension of emotional meaning, and only in combination with other 

semantically defined factors such as the verbal or situational context this activation level can be 

interpreted as a concrete emotion or attitude [25, 29]. Representing only descriptive self-report data the 

GRID instrument proposed only one cue referring to F0 modification (the speaker changed the melody 

of his or her speech), and it didn’t prove to be decisive. It appeared a differentiating factor in hate 

expression within the two groups of Ukrainian bilinguals and in negative emotions expression (anxiety, 

disgust, guilt, hate and jealousy) in the comparison of Ukrainians and US English speakers. So, in 

positive emotions expression pitch fluctuations turned out to be universal for the target groups.  

The next most sensitive to emotional colouring vocal characteristic is voice quality [24, 33]. 

Three voice quality features proposed in the GRID (the speaker had a trembling voice or assertive 

voice; produced speech disturbances) proved to be decisive differentiating cues – 17 cases of 

difference within American English vs Russian comparison group, 16 cases of difference within 

American English vs Ukrainian comparison group, and 7 cases of difference within Ukrainian vs 

Russian comparison group. The results exhibit that L1 Ukrainian speakers are more intent to modify 

their voice quality while expressing emotions compared to both other groups, US English speakers 

stand out only in the case of more frequent use of assertive voice especially expressing negative 

emotions.  

It is remarkable that voice intensity (or its perceptual characteristic – volume of voice) variability 

turned out to be highly significant vocal expression characteristic signaling emotions within the current 

study based on the GRID. It worked out in 16 cases within Ukrainian vs Russian comparison group, in 

16 cases within American English vs Russian comparison group, and in 10 cases within American 

English vs Ukrainian comparison group.  

For the comparison of the GRID self-report-based results with the natural speech research 

results we chose Nushykyan study (1986). It is a cross-lingual discrete emotions study on the material 

of the English writers and playwrights (XIX-XX century) works translated into Ukrainian and Russian 

and read aloud by English-, Ukrainian- and Russian-speakers with emotion colouring and neutrally 

(the research was completed in Kyiv, so Ukrainian- and Russian-speakers were the representatives of 

the Ukrainian society). The object of the research was monologue units of dialogic speech within 30 
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emotionally-coloured texts. The selected texts expressed the emotions of joy, surprise, anger, anxiety, 

contempt, despair, fear, and sadness (those coinciding with the GRID list). The main task was to 

estimate the influence of the emotional state on the temporal and dynamic structure of speech that is 

why all the obtained values are relative. The results of the GRID study indicate that expressing 

positive emotions L1 Ukrainian speakers are more likely to increase the intensity of their voice and 

less likely to decrease it compared to L1 Russian speakers; the reverse pattern is observed in the 

expression of negative emotions – L1 Ukrainian speakers are more likely to decrease this parameter. 

These results are completely consistent with Nushykyan study data given in Table 1.  

Table 1 

Mean ratio of emotional speech intensity to neutral speech intensity  

in English, Russian and Ukrainian texts [11, p. 96] 

Emotion English Russian Ukrainian 

joy 1,65 1,26 1,37 

surprise 1,11 0,96 1,01 

anger 1,78 1,68 1,79 

anxiety 0,74 0,96 0,89 

contempt 1,23 1,12 1,06 

despair 1,19 1,28 1,36 

fear 0,75 0,82 0,79 

sadness 0,81 0,76 0,71 

 

In comparison with American English speakers, L1 Ukrainian speakers are more intent to 

increase voice intensity expressing contentment and happiness and to decrease it expressing 

compassion and love. Emotional expression of negative emotions is less marked with the intent to 

increase voice intensity. The most meaningful difference is observed within American English vs 

Russian comparison group: L1 Russian speakers are much more prone to lower their voice expressing 

almost all positive emotions, and much less prone to lower it expressing almost all negative emotions. 

As Table 1 data show, all 3 target groups tend to decrease voice intensity expressing anxiety, fear and 

sadness. Although this feature is stated to be universal, the GRID instrument is cross-cultural 

difference in the probability of this vocal-prosodic cue realization. For instance, as the GRID shows, 

expressing anxiety L1 Ukrainian speakers are more likely to decrease voice intensity than Russian-

speaking ones; Nushykyan study results (Table 1) prove the cross-cultural difference in this vocal cue: 

emotional speech intensity of L1 Ukrainian speakers is lower than that of Russian-speakers. 
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Phonatory duration of speech (GRID features – production of a short or long utterance) and 

tempo are also meaningful differentiating prosodic cues. Nushykyan [11, p. 89-93] revealed the 

influence of emotions on the temporal characteristics of speech having measured the relative 

informational duration parameter ( ): 

,
n

np







  

  – relative informational duration parameter; 
p

 – utterance sounding part duration (ms); 
n

 – 

pause duration (ms).  

The study established that switching from neutral to emotional speech,  -parameter decreases. 

As we can see from Table 2,  -parameter in emotional speech is the highest for L1 Ukrainian 

speakers and the lowest for American English speakers. The results show that L1 Ukrainian speakers 

tend to have the fastest data transfer rate. The GRID instrument showed quite similar results: L1 

Ukrainian speakers demonstrate the least probability to produce long utterances than other two groups 

and significantly higher probability to accelerate their speech rate than L1 Russian speakers. For 

instance, in the case of despair expression L1 Russian speakers exhibit higher probability of 

accelerating tempo compared to US English speakers and lesser probability compared to L1 Ukrainian 

speakers that can also be illustrated by Nushykyan study results (Table 2).  

Table 2 

Mean values of  -parameter in English, Russian and Ukrainian emotional speech 

Emotion English Russian Ukrainian 

joy 3,10 3,41 5,54 

surprise 2,88 4,00 5,78 

anger 2,65 3,90 4,93 

despair 2,87 3,90 5,40 

fear 2,87 4,47 6,54 

sadness 2,79 3,34 5,12 

 

The GRID descriptive self-report data turned out to be a powerful instrument in cross-cultural 

phonetic studies. The obtained results allow us to make the conclusion that emotional expression of L1 

Ukrainian- and L1 Russian speakers are prosodically different.  

In the paralinguistic features of such emotion as hate, contentment and happiness pronounced 

intercultural differences have been reported that potentially can result in misinterpretation of vocal 
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cures in intercultural communication. On the other hand, no vocal features distinguish L1 Ukrainian- 

and L1 Russian speakers in expressing pleasure, guilt, jealousy, and surprise.  

L1 Ukrainian- and L1 Russian speakers have much fewer differentiating prosodic features in 

comparison with American English speakers. More vocal differences across the three groups compared 

were found in the expression of positive emotions than of negative ones. Ukrainian self-report data 

exhibit more prominent prosodic characteristics in the speech of L1 Ukrainian speakers for expressing 

positive emotions. The representatives of the three compared groups exhibit the most significant 

prosodic differences in expressing compassion, contentment, happiness, love and hate. The vocal 

characteristics most sensitive to emotional colouring proved to be voice quality, voice intensity and 

temporal component of prosody. The results of the GRID study indicate that expressing positive 

emotions L1 Ukrainian speakers are more likely to increase the intensity of their voice and less likely 

to decrease it compared to L1 Russian speakers; the reverse pattern is observed in negative emotional 

expression. These results are entirely congruent with the natural speech research results [11]. Voice 

intensity decrease in the expression of anxiety, fear and sadness is stated to be a universal feature, but 

the GRID instrument helps to show cross-cultural difference in the likelihood of this vocal-prosodic 

cue realization. L1 Ukrainian speakers demonstrate the least probability to produce long utterances 

than other two groups and significantly higher probability to accelerate their speech rate than L1 

Russian speakers that proves the empirical research findings. L1 Ukrainian speakers are more intent to 

modify their voice quality while expressing emotions compared to both other groups, US English 

speakers are distinct for the other two groups only as concerns the frequency of use of an assertive 

voice, especially expressing negative emotions. 
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УДК 811’276.3 

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ МОВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ 

«ГРОШІ» В ПРОСТОРІЧЧІ МІСТА ЕССЕН (НІМЕЧЧИНА) 

Г.В. Пономарьова (Сімферополь) 

 

У цій статті розглядаються актуальні питання мовної ситуації в місті Ессен. Досліджуються засоби мовної 

реалізації поняття «гроші» у міському просторіччі з урахуванням впливу таких соціальних чинників, як стать, вік 

та соціальний статус.  

Ключові слова: міське просторіччя, локалізм, регіолект, соціальний фактор. 

 

А.В. Пономарёва. Социолингвистический аспект языковой реализации понятия «деньги» в 

просторечии города Эссен. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы языковой ситуации в городе 

Эссен. Исследуются способы лингвистической реализации понятия «деньги» в городском просторечии с учётом 

таких социальных факторов, как пол, возраст и социальный статус.  

Ключевые слова: городское просторечие, локализм, региолект, социальный фактор. 

 

G.V. Ponomarova. Social aspects of linguistic realisation of the notion “money” in the urban vernacular of 

Essen. This article deals with the actual problems of linguistic situation in the city of Essen. The social aspects of linguistic 

realisation of the notion “money” in the urban vernacular are being revealed. Such social factors as gender, age and social 

status are being taken into consideration.  

Key words: urban vernacular, local words, regional language, social factor. 

 

М е т а  даної статті полягає у дослідженні мовної ситуації в місті Ессен (Північний Рейн-

Вестфалія, Рурська область) та описі засобів мовної реалізації поняття «гроші» у міському 

просторіччі з урахуванням впливу соціолінгвістичних чинників.  

А к т у а л ь н і с т ь  пропонованої теми пов’язана з тим, що останнім часом об’єктом 

підвищеної уваги дослідників є не внутрішньосистемні мовні закономірності, а мовленнєва 

поведінка суспільства, живі процеси сучасної мовної ситуації. О б ’ є к т о м  дослідження даної 

статті є просторіччя міста Ессен. У якості м а т е р і а л у  обрано результати анкетування, що 

презентують мовну реалізацію поняття «гроші» в просторіччі Ессена. 

Місто Ессен має давню й славну історію, яка починається із заснування у 846 році 

жіночого монастиря. Приблизно у 1000 році до нього приєдналося купецьке селище, що 

отримало в 1041 році торгові привілеї. Вирішальний розвиток Рурської області вцілому і, 

зокрема, міста Ессен, випадає на період між 1870-ими роками й Першою світовою війною. У 

вищезазначений проміжок часу відбулося структурне зрушення, якого не спостерігалося раніше 

в інших областях Німеччини, села та містечка перетворилися на центри індустрії і великі міста 
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[5, с. 101]. Так, в Ессені у період з 1840 по 1871 рр. кількість людей, що мешкали в одному 

будинку, збільшилася більш ніж в два рази. Ще у 1880 році кількість корінного населення 

становила дві третини загального числа мешканців, але вже у 1910 році, внаслідок активної 

імміграції, лише одну третину. Перші переселенці були родом з довколишніх регіонів 

(Мюнстерланд, Східна Вестфалія, Гессен). З 1870-х років шахтарські співтовариства й 

промислові магнати привертали робочу силу з сільськогосподарських районів Східної Пруссії. 

Також працювали й інші іноземні громадяни зі Словаччини, Хорватії та Італії [9, с. 25]. Друга 

світова війна радикально змінила зовнішність Рурської області. Чисельність населення 

зменшилася на 37 відсотків, хоча незабаром знов зросла завдяки імміграції. Цього разу 

іммігрували не тільки робітники зі східних областей, але і біженці з окупованої радянськими 

військами частини Німеччини [2, с. 15]. У 60-80-ті роки 20-го століття почалася нова хвиля 

імміграції, пов’язана з нечуваною економічною експансією в регіоні. Цього разу велику частину 

прибулих склали іноземні робочі з менш розвинених країн Східної Європи (Італія, Іспанія, 

пізніше Греція, Югославія і Туреччина).  

У кінці 50-х років ХХ століття Ессен почав змінюватися, одна за одною закривалися 

вугільні шахти. Завдяки грамотній соціально-економічній політиці місцевої влади почався 

новий розвиток міста – без вугілля і сталі. На сьогодняшній день населення міста Ессен з 

площею в 2104 кв. км. складає 577.290 чоловік, серед яких близько 10% іноземців та 7,3% осіб з 

подвійним громадянством. 

У лінгвістичному відношенні Рурська область до сьогоднішнього дня так і не має чітко 

обкреслених меж. Географічно вона розташована в області розповсюдження нижньонімецького 

мовного ареалу, проте її центр (у північно-південному напрямку) перетинає важливий мовний 

рубіж між нижньосаксонським та нижньофранкським діалектами. На півдні від області, у 

західно-східному напрямку, розташований інший діалектний рубіж – «лінія Бенрата» (нім. 

Benrather Linie), яка маркірує перехід від верхньонімецьких до нижньонімецьких діалектів. 

Таким чином, східна частина Рурського регіону належить до вестфальського діалектного 

ареалу, а західна – до нижньофранкського ареалу [4, с.75]. Відносно панування діалектів, Ессен 

виявився розділеним на три частини. У північно-східній частині панував нижньонімецький 

діалект (переважно вестфальський), на мовну ситуацію північно-західної частини міста впливав 

ніжньофранкський діалект, а на півдні міста відчутний вплив мав шахтарський професійний 

жаргон [2, с. 47]. 

Починаючи з 19-ого століття, нижньонімецькі діалекти стрімко втрачають свою 

престижність, особливо для іммігрантів. Водночас, серед усіх верств населення стрімко зростає 

популярність літературної мови [4, с. 78]. Саме у вищезмальованій лінгвістичній ситуації й 
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виникає, у якості «мови примирення» (нім. Ausgleichssprache), особлива розмовна мова – так 

званий Ruhrgebietsdeutsch (далі скорочен. – RGD), що означає «рурський різновид німецької 

мови». 

До сьогоднішнього дня виникають складнощі з науковим визнанням RGD і визначенням 

його місця в лінгвістичній термінології. Перехідний стан даного мовного варіанту однозначно 

не відображений в традиційних лінгвістичних категоріях, що, зокрема, стосується наступного: 

- співвідношення RGD і літературної мови: RGD виражається й розуміється як близький 

до літературної норми, проте його відмінні риси виразно виділяються на всіх мовних рівнях; 

- співвідношення RGD і традиційних територіальних мовних варіантів: разом з 

відсутністю стародавньої історії, RGD не володіє відносно закритим і однорідним мовним 

ареалом, а також сталими фонетичними відмінностями від літературної мови, не будучи, таким 

чином, ні діалектом, ні говором. 

Найбільш коректно, на нашу думку, розглядати RGD як регіональний мовний варіант, 

тобто регіолект. Даний термін ввів в науковий обіг петербурзький дослідник О. С. Герд, 

розуміючи під «регіолектом» особливий перехідний тип між діалектом, з одного боку, і 

жаргоном, з іншого [1, с. 20-21]. Для позначення RGD цей термін вперше був застосований Х. 

Баузінгером в 1975 році, а пізніше також П. фон Полєнцом, який зазначав, що «регіолект – це є 

варіант німецької мови, який знаходиться у постійному розвитку та характеризується системою 

мовних відмінностей, прояв яких не є обов’язковим і може також мати місце за межами 

позначеного регіону» [10, с. 456].  

Згідно Е. Фекєлер-Лепсі [2, с. 67], мова мешканців таких міст, як Дуйсбург, Дортмунд і 

Реклінгхаузен відрізняється, що свідчить про те, що RGD не є однорідним і однаковим. Навіть 

порівнюючи мовлення сусідніх міст, можна побачити, що в кожному з них панує своє 

просторіччя з властивим лише йому лексичним складом. 

Мовні особливості деяких міст Рурської області неодноразово привертали увагу лінгвістів 

та діалектологів. Так, наприклад, Х.Нібаум [8] та А.Мім [7] досліджували мовний ландшафт 

міста Дуйсбург, У.Тіез вивчав особливості RGD у місті Бохум [11], а Х.Хелмут концентрував 

свою увагу на західній частині Рурської області, а саме, на місті Реклінгхаузен [6]. Проте місто 

Ессен жодного разу не було об’єктом дослідження лінгвістів, що, в свою чергу, свідчить про 

новизну представленого дослідження. 

З метою вивчення соціолінгвістичного аспекту функціонування просторічної лексики 

міста Ессен в рамках дослідження було проведено анкетування, в якому взяли участь мешканці 

даного міста. Вибірка інформантів (200 осіб) була збалансована за наступними параметрами: 

- вік – чотири групи по 50 осіб (13-25 років; 26-40 років; 41-60 років; 61-80 років);  
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- стать – 100 чоловіків і 100 жінок; 

- соціальний статус – вища, середня та нижча страти (або верстви) населення (62, 75 та 63 

особи відповідно). 

Слід відзначити, що подібна ретельно збалансована вибірка інформантів збільшує 

надійність отриманих результатів. Респонденти повинні були привести просторічні синоніми 

представлених літературних слів, які вони вживають в повсякденному спілкуванні. Розглянемо 

один з пунктів анкети, в якому потрібно було навести локальні просторічні засоби реалізації 

поняття «гроші». 

Всього інформантами було названо 48 лексем зі значенням «гроші». Частотний аналіз 

показує, що найбільш популярними є наступні лексеми: Knete (назвали 45% інформантів), Kohle 

(44%), Moneten (37,5%), Zaster (18%), Asche (16%), Mäuse (14,5%), Moos (14%), Schotter (11,5%), 

Kies (6%), Pinunsen (6%). Інші 38 варіантів було наведено не більш, ніж в 5% анкет. 

Відсутність залежності лексичного вибору від соціальних чинників була зафіксована лише 

у випадках використання трьох лексем: Knete, Kohle та Zaster. 

Вплив вікового фактору наочно проілюстрований в наступній таблиці, яка демострує 

залежність вживання тієї або іншої лексеми від приналежності до певної вікової категорії (див. 

табл. 1). 

Таблиця 1 

Залежність лексичного вибору від вікового фактору 

 

 

13-25 

  

Cash, Euronen, 

Money, Pada, 

Patte, Pinonsen, 

Scheine 

 Pinke, 

Tacken 

 

 

 

 

 

 

Knete, 

Kohle, 

Zaster 

  

 

26-40 

 Flocken, 

Frösche, Kies, 

Mammon, 

Möpse, 

Mücken 

Piepen, 

Zapatas 

 

Bars 

 

 

41-60 

 

 

Finanzen, 

Flöhe, 

Groschen, Heu, 

Knatter, Moos, 

Okylethen, 
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61-80 

Okus, Penunsen, 

Penunzen, 

Pinke-Pinke, 

Pinunsen, 

Pulver, Shotter, 

Tattas 

  Blätter, 

Eier,  

Marie, 

Schnee 

 

Згідно з результатами дослідження, інформанти у віці 41-60 років навели найбільшу 

кількість репрезентацій поняття «гроші» – 35% від загального спектру лексичних одиниць, у 

той час як група 61-80 років – 28%, група 26-40 років – 24% і група 13-25 років – всього лише 

13% від загального числа лексем. Отже, представники усіх вікових груп навели просторічні 

засоби вираження поняття «гроші», проте найбільшу кількість лексем використовують і знають 

представники вікової категорії від 41 до 60 років. Такі слова, як Blätter, Eier, Marie та Schnee 

зафіксовано виключно у мовленні представників старшого покоління, що свідчить про те, що 

вони фактично виходять з ужитку. 

Згідно з результатами анкетування, 30,5% від загальної кількості лексем 

використовуються незалежно від статі інформантів. Таку ж кількість (30,5%) складає чоловічий 

лексикон, а ось у жінок лексичний запас виявився дещо багатшим – 39% від загального числа 

наведених лексичних одиниць. Серед лексем, характерних для жіночого мовлення, наступні: 

Groschen, Scheine, Taler, Ocken, Tacken, Flöhe, Knatter, Frösche, Mammon, Schnee, Marie та інші. 

Чоловіки ж надають перевагу лексемам Euronen, Pada, Finanzen, Pulver, Möpse, Bars, Zapatas, 

Flocken, Blätter, Kies. 

Експериментально була доведена вельми суттєва кореляція між соціальним статусом 

інформантів і використанням просторічної лексики, що наочно представлено в приведеній 

нижче таблиці (див. табл. 2). 

Таблиця 2  

Залежність лексичного вибору від соціального статусу 

 

Вища 

 

 

 

Bars, 

Möpse 

 

  

Finanzen 

 

Середня 

 

Cash, Euronen, Flocken, 

Flöhe, Frösche, Heu, 

Knatter, Mammon,  

 

Patte 
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Нижча 

 Moneten, Moos, Ocken, 

Okus, Okylethen, 

 Pinke, Pinke-Pinke,  

Pinonsen, Penunsen, 

Penunzen, Scheine,  

Tacken, Tattas, Zapatas 

Blätter, Eier, Groschen,  

Moppen, Mücken, Pada,  

Piepen, Pulver, Schnee,  

Taler 

 

Представники нижчої верстви населення навели найбільшу кількість репрезентацій 

поняття «гроші» – 55% від загального спектру лексичних одиниць, в той час, як репрезентанти 

середньої верстви – 40% та особи, що належать до вищої страти – всього лише 5% від загальної 

кількості лексем. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що знання і використання просторічної 

лексики передусім притаманне жінкам віком від 41 до 60 років, які належать до нижчої верстви 

населення.  

З метою виявлення локалізмів, властивих виключно ессенському просторіччю, було 

проведено опит і анкетування мешканців інших міст Рурської області, а саме: Бохума, Боттропа, 

Дортмунда, Дуйсбурга, Оберхаузена та Реклінгхаузена. Всього було опитано більш ніж 400 осіб з 

урахуванням встановлених соціолінгвістичних параметрів (стать, вік, соціальний статус).  

Варто зазначити, що більшість мовних реалізацій поняття «гроші», що використовуються 

мешканцями міста в повсякденному спілкуванні, відома не тільки в Ессені, але і в інших містах 

Рурської області, а також наведена в словниках Рурського регіолекту. Проте наступні засоби 

вираження поняття «гроші» характерні тільки для мовлення мешканців міста Ессен: Eier, Blätter, 

Flöhe, Frösche, Groschen, Mammon, Marie, Möpse, Okus, Okylethen, Pulver, Schein, Schnee, Zapatas. 

Замість популярної серед молоді Ессена лексеми Bars в інших містах вживають варінти Bahres та 

Bares. Були також наведені такі варіації загальновідомого англійського слова Cash: Casch та 

Käsche. Крім того, в ході дослідження були виявлені наступні лексемі, характерні лише для 

мовлення окремих міст області: Piselinten (Дуйсбург та Оберхаузен), Lollis (Дортмунд), Steine 

(Боттроп, Дортмунд), Knöppe (Бохум), Plattmoos та Schickermoos (Дортмунд, Оберхаузен). 

З огляду на те, що життя суспільства, а разом з ним і мова, знаходяться в постійній 

динаміці і розвитку, матеріали словників часто втрачають свою актуальність і відповідність 

реальній дійсності. Так, 11 з 48 представлених реалізацій поняття «гроші» не були наведені в 

жодному зі словників або лексиконів Рурської області, а також у словнику розмовної мови 

міста Ессен [17]. Серед них наступні: Bars, Euronen, Flöhe, Heu, Mammon, Mäuse, Pada, 
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Pinonsen, Schnee, Tattas, Zapatas. Це, в свою чергу, свідчить про п е р с п е к т и в н і с т ь  

подальшого вивчення та дослідження міського просторіччя. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні в и с н о в к и : 

1. За останні 100 років місто Ессен зазнало стрімких змін, спровокованих 

індустріалізацією, що значно вплинуло на формування міської мовної ситуації. 

2. Рурський регіолект не є однорідним і однаковим, навіть порівнюючи мовлення сусідніх 

міст, можна відокремити лінгвістичні відмінності. Таким чином, можна стверджувати, що в 

кожному з міст панує своє просторіччя з властивим лише йому лексичним складом. 

3. Експериментально була доведена вельми суттєва кореляція між вживанням 

просторічної лексики і такими соціальними чиннниками, як стать, вік та соціальний статус 

інформантів. 

4. Більшість мовних реалізацій поняття «гроші» відома не тільки в Ессені, але і в інших містах 

Рурської області, проте деякі лексеми характерні тільки для мовлення мешканців міста Ессен. 

5. Майже чверть представлених реалізацій поняття «гроші» не була наведена в жодному зі 

словників або лексиконів Рурської області, що свідчить про актуальність вивчення та 

дослідження просторіччя міста Ессен. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАВИЧОК КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ  

У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УСНОЇ ПРАКТИКИ 

Я.В. Довгополова, канд. пед. наук (Харків)  

Статтю присвячено використанню інноваційних методик формування навичок культури мовлення у 

студентів на заняттях з усної практики. Виходячи з загальних положень дидактики, мовознавства і психології 

розроблені основні принципи методики навчання іноземній мові. Розв’язання завдань щодо вдосконалення 

мовлення майбутніх вчителів вимагало широкого використання різноманітних комунікативних вправ на заняттях з 

усної практики. 
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Довгополова Я.В. Методика использования навыков культуры речи у студентов на занятиях по 

устной практике. Статья посвящена использованию инновационных методик формирования навыков культуры  

речи у студентов на занятиях по устной практике. Исходя из общих положений дидактики, языкознания и 

психологии, разработаны основные принципы методики обучения иностранному языку. Решение задач 

относительно совершенствования речи будущих учителей требовало широкого использования разнообразных 

коммуникативных упражнений на занятиях по устной практике. 

 Ключевые слова: коммуникативное упражнение, компетенция, культура речи, методика обучения, 

навыки, устная речь.  

 

Dovgopolova Ia. V. Methodology of speech culture usage by the students at oral practice lessons. The article 

is devoted to the study of the innovative methodology of speech culture usage by the students at oral practice lessons. 

Proceeding from the principal proposition of didactics, linguistics and psychology, basic principles of methodology of 

foreign language teaching are developed. The solution of tasks in relation to perfection of future teachers’ speech required 

wide usage of various communicative exercises at oral practice lessons. 

 Key words: communicative exercise, competence, oral speech, skills, speech culture, teaching methodology.  

                                        

А к т у а л ь н і с т ь  дослідження зумовлена тим, що входження України в нові 

міжнародні відносини як самостійної, незалежної й перспективної європейської країни вимагає 
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більш високого рівня вихованості й освіченості фахівців, уміння пристосовуватися до 

соціальних умов, що постійно змінюються. Досконало володіючи мовою і технікою мовлення, 

фахівець може ефективно формувати й розвивати відповідні взаємовідносини з довкіллям, 

впливати на соціальне оточення. А маючи на увазі багатоплановість людської особистості 

взагалі й складність освітньо-виховного процесу зокрема, можна передбачити, що підвищення 

культури мовлення викладача забезпечить його гармонійне входження в систему 

загальнодержавних і міжособистісних  стосунків та досягнення успіху. 

Аналізуючи сучасну теорію і практику мовленнєвої підготовки майбутніх учителів, 

можна стверджувати, що в них ще недостатньо вивчено і розроблено теоретичні засади 

формування у студентів мовленнєвої компетентності. Існує нагальна потреба опрацювання і 

поширення результатів відповідних досліджень та досвіду з цього напрямку в університетській 

освіті, об’єктивної оцінки запропонованих технологій навчання й вивчення можливих шляхів 

удосконалення якості професійної мовленнєвої підготовки випускників вищої школи. 

Закономірно, що в цій ситуації необхідним є пошук нових рішень в царині професійної 

мовленнєвої культури майбутнього вчителя, вдосконалення механізмів, які регулюють якість 

його мовленнєвої діяльності. 

О б ' є к т о м  дослідження є професійно-педагогічна підготовка студентів як носіїв 

високої загальної культури.  

П р е д м е т  дослідження складають форми і методи формування навичок культури 

усного мовлення студентів в процесі вивчення іноземної мови. 

М е т а  дослідження полягає в тому, щоб теоретично обґрунтувати специфіку 

формування мовленнєвих навичок у студентів ВНЗ та експериментально перевірити 

ефективність реалізації системи мовленнєвої підготовки студентів у навчальному процесі 

університету. 

М а т е р і а л  дослідження включає теорію наукового пізнання культури і самопізнання 

та творчої самореалізації особистості (Б. Ананьєв, І. Бех,  І. Зязюн та ін.); системний підхід до 

професійного становлення особистості  (А. Бодальов, А. Капська та ін.); психолого-педагогічну 

теорію мовленнєвої культури та механізми її формування (С. Зарельська, В. Кан-Калік, В. 

Пасинок, Л. Савенкова, О. Штепа та ін.). 

Мова формує високий рівень духовності й інтелекту людини, а у практичній 

мовленнєвій діяльності формує її комунікативну поведінку. Цей фактор є особливо важливим 

для майбутніх вчителів, тому що їхня комунікативна поведінка впливає на створення емоційно-

психологічної атмосфери педагогічного спілкування, на характер взаємин між учителем та 

учнями, на стиль їхньої діяльності. 
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Педагогічна ефективність мовлення вчителя багато в чому залежить від рівня володіння 

мовою, вміння здійснювати правильний вибір мовних засобів. Професійне мовлення вчителя 

повинно відповідати вимогам культури мови. Це важливий показник рівня його інтелігентності, 

освіченості, загальної культури. Його умовою є знання мови, адже мовлення є засобом 

існування, використання мови.  

На підставі порівняльного аналізу праць таких авторів, як І. Білодіда, Р. Дружненко, 

С. Зарельської, А. Слободчикова [1, 3, 4], зроблено висновок, що мета навчання мові в сучасних 

вищих навчальних закладах полягає у формуванні мовної особистості, яка розвивається в 

етнічному середовищі, є носієм і транслятором культурних цінностей, активно наслідує 

традиції використання різномовних засобів у спілкуванні. 

У ВНЗ з багатонаціональним контингентом студентів доцільно застосовувати 

лінгвокультурологічний підхід у викладанні іноземної мови, зокрема під час вивчення лексики, 

оскільки національно-культурна картина світу чи не найповніше виражається на лексико-

семантичному рівні мови. Особливу увагу слід звернути на формування у студентів 

національних спільнот соціокультурної компетенції, а саме: розуміння національно-культурної 

специфіки мовленнєвої поведінки, звичаїв, правил, норм, соціальних умов, соціальних 

стереотипів того чи іншого народу, зафіксованих у мові, та вміння бачити спільне й відмінне у 

різних мовах, культурах, цінувати свою культуру, знати й поважати культури інших народів.  

Показником мовного розвитку особистості є комунікативність, тобто здатність 

спілкуватися, що зумовлює активне використання засобів мовлення, вміння сприймати та 

відтворювати зміст чужого висловлювання і продукувати власне, тобто вміння осмислено 

сприймати й продукувати усні й письмові тексти. Базою мовного розвитку є формування 

мовленнєвої компетенції студентів [2]. Мовленнєва компетенція охоплює систему мовленнєвих 

знань і вмінь, потрібних для спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності. 

Змістова частина іноземної мови як навчального предмету має забезпечити готовність 

випускників ВНЗ до подальшого навчання, самоосвіти, активної участі в громадському, 

виробничому, культурному житті держави. Важливим критерієм відбору лінгвістичного 

матеріалу стає його потенціал у формуванні мовної, мовленнєвої та комунікативної 

компетентності студентів. 

Проблема навчання студентів усному мовленню є однією з основних цілей, яка є 

найбільш складною у викладанні іноземних мов. Досягти практичного оволодіння мовою – це 

означає прищепити студентам навички і уміння розуміти і висловлювати думки так само, як і 

рідною мовою. Проблема полягає у тому, що навчання відбувається поза мовним середовищем, 

тому особливого значення набуває методика формування навичок культури усного мовлення. 
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Слід зазначити, що ця проблема останніми роками стала однією з центральних в дослідженнях 

учених-філологів, методистів і викладачів іноземних мов. Їй присвячені роботи В. Пасинок [6], 

Л. Савенкова [7], О. Штепа [8] тощо. 

Педагог для студента є перш за все носієм мови, що вивчається. Володіючи 

педагогічною майстерністю й сучасною методикою, він здатний створити найбільш оптимальні 

передумови для професійного оволодіння мовою студентами. Постійно контактуючи із 

студентом, він керує процесом навчання і шляхом застосування самих різних прийомів і засобів 

постійно удосконалює його культуру мовлення. У психолого-педагогічній літературі велика 

увага приділяється мистецтву спілкування педагога і студента як найважливішому чиннику 

навчання. Вважається, що процес спілкування є формою комунікативної взаємодії осіб, які 

здійснюють різні види діяльності. Розглядаючи навчання як взаємодію викладача і студента, 

дослідники підкреслюють, що воно ґрунтується на соціально-психологічних принципах, які 

визначаються єдністю соціальних, міжособистісних відносин, контактів і взаємодій. 

Найпоширенішою формою навчального процесу є вербальне (мовне) спілкування, яке широко 

використовується в діяльності викладача і студента. Воно є вищою формою узагальненого 

віддзеркалення дійсності, універсальним засобом взаємодії між людьми.  

Спеціального розгляду заслуговує питання про особливості процесу спілкування. 

Спілкування в навчальному процесі є органічною соціально-психологічною взаємодією 

педагога і об'єкта навчання, яке направлене на обмін інформацією, організацію взаємостосунків 

за допомогою комунікативних і інших засобів. Слід зазначити, що в сучасній педагогічній 

літературі підкреслюється рівність суб'єктів спілкування, викладач і студент розглядаються як 

суб'єкти навчального процесу. Таким чином, активній ролі студента, цілеспрямованості його 

діяльності, що визначає успіх навчання, приділяється важливе значення. 

Виходячи з загальних положень дидактики, мовознавства і психології розроблені 

основні принципи методики навчання іноземній мові.  

1. Принцип комунікативної спрямованості. Як було визначено вище, мовленнєва 

(вербальна) комунікація є найважливішим засобом навчання іноземній мові. У зв'язку з цим із 

самого початку навчання повинне мати комунікативну спрямованість з метою включення 

студентів в сферу реального спілкування. Вся система роботи викладача повинна створювати у 

студентів вмотивовані потреби в усно-мовленнєвій діяльності. Мовний матеріал, який 

відбирається для занять, повинен бути максимально наближеним до реального життя, 

природних потреб мовного спілкування. 

2. Урахування диференційованого усного мовлення. Цей принцип передбачає 

диференціацію мовного матеріалу з урахуванням основних форм усного мовлення. 
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Конкретизація цих форм і послідовність в їх вивченні дозволяє цілеспрямовано прищепити 

студентам навички мовленнєвої культури. Іншими словами, необхідний системний підхід до 

практичного засвоєння основних форм усного мовлення. 

3. Моделювання типових комунікативних ситуацій. Найважливішим чинником 

усного спілкування є комунікативна ситуація. Моделювання типових комунікативних ситуацій 

давно визнане одним з найефективніших прийомів навчання іноземній мові. Кожна тема, що 

вивчається, повинна бути представленою системою комунікативних ситуацій, відібраних 

відповідно до комунікативно-дидактичних цілей. Чим ширше і різноманітніше представлені 

типові комунікативні ситуації, тим значніше потенційні можливості для оволодіння навичками 

усного мовлення.  

4. Інтенсивна мовна практика. Процес навчання іноземній мові повинен бути 

безперервним з тим, щоб навички усного мовлення в результаті багаторазових повторень 

набували автоматичного характеру. Студенти повинні оволодіти основним корпусом лексики і 

синтаксичних конструкцій для того, щоб цілком вільно виражати свої думки. Успіх вирішення 

цієї задачі лежить у інтенсивній мовленнєвій практиці. 

5. Поетапність формування мовленнєвих умінь. Цей принцип відповідає загально 

признаному дидактичному принципу, що передбачає поетапність навчання. На кожному етапі 

навчання розв'язується одна конкретна задача, розвивається лише одна сторона мовленнєвого 

уміння. В результаті мовленнєвої практики засвоюється система умінь, що дозволяє студентам 

наблизитися до вільного володіння іноземною мовою. 

6. Адекватність вправ характеру сформованої дії. Адекватність вправ характеру 

сформованої дії означає, що вправа, яка використовується в навчальному процесі повинна 

максимально відповідати вирішенню поставленої викладачем задачі. Іншими словами, 

навчальні дії повинні максимально відповідати реальним комунікативним діям.  

Розв’язання завдань щодо вдосконалення мовлення майбутніх вчителів вимагало 

широкого використання інноваційних методів навчання іноземній мові. Провідне місце в ході 

занять з усної практики займали наступні комунікативні вправи: вправи на отримання відповіді 

на питання, реплікові вправи, ситуативні вправи, репродуктивні вправи, описові вправи, 

навчальні дискусії, усні розповіді, ініціативні вправи та інші.  

Вправи на отримання відповіді на питання є одним з найважливіших і  

найпопулярніших в методиці навчання усному мовленню. Це пояснюється тим, що він 

відображає найпоширеніший вид реального спілкування: люди постійно вступають в діалоги, 

які мають форму отримання відповіді на питання. Питання вимагає від співбесідника відгуку, 

тому ніби то спонукає його до мовленнєвої діяльності.  



 185 

Реплікові вправи. Вільна бесіда не завжди має форму відповіді на питання. Нерідко 

висловлювання співбесідників мають форму репліки – словесної реакції на думку того, хто 

говорить. У навчальних умовах важко запрограмувати реакцію студентів, проте необхідні 

спеціальні вправи, які стимулюватимуть здатність реагувати на мову співбесідника.  

Ситуативні вправи. Складнішим видом вправ є ситуативно-мовленнєва реакція на 

комплекс умовних або реальних обставин. Цю вправу називають навчально-мовленнєвою 

ситуацією. Створення її вимагає  серйозної підготовки, моделювання конфліктів і участі 

студентів в їхньому вирішенні. Навчально-мовленнєва ситуація складається з трьох основних 

компонентів: завдання, опису ситуації і мовленнєвої реакції. 

До репродуктивних вправ відносяться переказ, скорочено-вибірковий переказ  і 

драматизація. 

Переказ є однією з найпоширеніших репродуктивних вправ. Не дивлячись на те, що він 

вважається простою і доступною формою, він вимагає цілеспрямованої і кропіткої роботи 

викладача. Головна задача викладача – добитися від студентів розуміння тексту і вільної 

передачі його основного змісту. Переказ повинен бути засобом просування студентів в 

оволодінні культурою усного мовлення. Матеріал для переказу підбирається з урахуванням 

конкретних цілей щодо розвитку культури усного мовлення.  

Описові вправи ґрунтуються на словесному описі матеріалу, який сприймається 

візуально. Вони розрізняються особливостями матеріалу, який використовується: картинка, 

слайд, телебачення, комп'ютер тощо. Серед них слід виділити нерухомі, які дозволяють тривале 

сприйняття матеріалу, і рухомі, які вимагають напруги пам'яті, оскільки повторення рухомих 

картин ускладнене. Візуальний матеріал створює передумови для висловлювання студентами 

своїх думок і відчуттів, стимулює творче мислення і розвиток усного мовлення. 

Усна розповідь відноситься до числа одного з найважчих видів навчальної роботи 

студентів, який вимагає високого рівня підготовки, гарних навичок усного мовлення. Він є 

розгорненим монологом, за допомогою якого той, що говорить викладає певну інформацію. У 

ньому систематизуються всі види попередніх вправ.  

Ініціативні вправи розраховані на розвиток активності в спілкуванні: уміння вступити в 

контакт, зацікавити співбесідника, поділитися певною інформацією. Для розвитку цих умінь 

використовують такі вправи: питання, прес-конференція, діалог, інтерв'ю. 

Навчальна дискусія. Дискусія як вправа виконує важливу роль в мовленнєвому 

вдосконаленні студентів. Успіх її залежить перш за все від відповідності задач, які ставить 

викладач, рівню володіння мовою студентами. Спочатку задача повинна бути простою, в межах 

іншомовного матеріалу, відомого студентам.  
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Важливе місце після логіки та організації дискусії має культура мовлення. Адже не так 

вже й багато людей у ході суперечки вміють дотримуватися елементарної культури мовлення. 

Це в першу чергу стосується використання необразливих, дипломатичних формулювань і т.п., 

це стосується вміння висловлювати лаконічно свою думку, не припускатися двохзначного 

трактування своїх висловлювань і позицій.  

Розроблена технологія мовленнєвої підготовки майбутнього вчителя ґрунтується на 

взаємодії і взаємозумовленості визначених мети, змісту, форм і методів навчання, спрямованих 

на формування й активізацію комплексу знань та умінь, мовленнєвої культури, творчого 

мислення та стимулювання мовленнєвого самовдосконалення. Виявлено позитивний вплив 

активно-творчих методів – дискусії, рольових ігор, змодельованих ситуацій, пошукових завдань 

тощо – на збагачення знань студентів, на якість їх прояву у мовленнєвій та педагогічній 

діяльності, а також на формування позитивної мотивації студентів щодо вдосконалення 

власної мовленнєвої культури.  

П е р с п е к т и в и  дослідження ми вбачаємо у поглибленні й розробці цілісної системи 

розвитку особистості  через включення її  у різноаспектні види мовленнєвої діяльності.  
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В статье исследуется категория вторичности литературных и научных текстов, анализируется 

прагматический потенциал вторичных текстов в таких областях как литературоведение, библиография и методика 

преподавания иностранных языков.  

Ключевые слова: вторичность, вторичный текст, интерпретанта, категоризация, концепт, 

концептуализация, репрезентация. 

 

Т.М. Корж. До проблеми вторинного тексту у гуманітарних науках і методиці навчання іноземних мов. 

У статті досліджується категорія вторинності літературних і наукових текстів, аналізується прагматичний потенціал 

вторинного тексту в таких областях як літературознавство, бібліографія і методика навчання іноземних мов.  

Ключові слова: вторинність, вторинний текст, інтерпретанта, категоризація, концепт, концептуалізація, 

репрезентація. 

 

T.N. Korzh. To the problem of secondary texts in liberal arts and in ESL teaching. The article deals with the 

problem of secondary texts in literature and science. The pragmatic potential of the secondary texts for study of literature, 

bibliography and ESL teaching is analyzed. 

Key words: the category ‘secondary,’ categorization, concept, conceptualization, interpretant, secondary text, 

representation. 

 

Проблема вторичных текстов в последнее время получила пристальное внимание 

исследователей различных направлений – философов, филологов, переводоведов, 

библиографов, методистов. Специалисты разных областей человеческого знания, понимая 

огромный потенциал вторичных текстов, пытаются определить и оценить место и роль текстов 

этого жанра в творческой, информационной и образовательной сферах. Необходимость 

уточнить категорию вторичности применительно к текстам разных стилей, а также выявить 

общественно-значимую функцию вторичного текста в каждой из вышеуказанных сфер, 

определило а к т у а л ь н о с т ь  рассматриваемой темы. 

О б ъ е к т о м  настоящего исследования является вторичный текст в совокупности его 

внешних и внутренних характеристик, предметом – процесс создания вторичного текста. 

Настоящая статья преследует цель проанализировать различные точки зрения и подходы к 

пониманию роли вторичного текста в гуманитарных науках и практике преподавания иностранных 

языков н а  м а т е р и а л е  последних исследований в области когнитивной науки.  

Категория вторичности подразумевает продолжение, развитие, функцию исходного 

текста, его несамостоятельность. Термин «вторичный текст» (ВТ) в литературоведческую и 

филологическую практику был введен М.В.Вербицкой в 1983 году и под ним традиционно 

понимают произведение, опирающееся на системы других произведений, но 

характеризующееся стилистической несамостоятельностью и обладающее несомненной 
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эстетической ценностью [4]. Такие жанры литературных ВТ как стилизация, пародия, перифраз, 

пастиччо, мифы сознательно и последовательно воспроизводят характерные черты 

лингвостилистической и композиционно-образной организации уже существующего 

произведения, подражая стилистической манере другого писателя, произведения или 

литературного направления. Вторичность такого литературного текста, проявляющаяся в 

несамостоятельности формы текста, является главной, первичной по отношению к самому 

тексту и составляет его эстетическую ценность. Они представляют собой результат 

общественно полезного профессионального труда и нередко являются средством личного 

успеха. Следовательно, вторичной, т.е. несамостоятельной является форма нового 

литературного ВТ, содержательная же сторона сохраняет свою первичность, т.е. независимость 

и отличие от первичного текста (ПТ).  

Вторичный литературный текст может характеризоваться максимальной автономией от 

ПТ, не воспроизводя ни его форму, ни содержание. При обучении пониманию художественных 

текстов адекватность понимания не сводится к пониманию только его содержания, поскольку 

динамичная природа текста не предполагает наличие какого-то одного единственно 

правильного смысла, а содержит лишь потенциал для его развития, реализуемый в процессе 

диалога автора и читателя, в результате чего происходит создание читательского текста-

отклика [13]. Этот процесс представляет собой ментальный процесс взаимодействия читателя и 

текста, в котором отражаются особенности восприятия читателя, его жизненный опыт, система 

ценностей, фоновые знания и интересы, которые он привносит в свой текст [13, с. 14]. Другими 

словами, текст-отклик не есть повторение содержания авторского ПТ, а иногда может и не 

совпадать с позицией автора, отражая особенности восприятия читателя. Как разновидность ВТ 

текст-отклик характеризуется сочетанием свободы читателя и внимания к авторскому 

намерению при порождения смысла собственного текста и может меняться по мере 

перечитывания и размышления над текстом. Вторичным элементом в таком случае остается 

только тема произведения, сюжетная линия.  

Что касается взглядов библиографов на информативные (научные и технические тексты), 

то они менее радикально разводят ПТ и ВТ. Эту точку зрения разделяют также и методисты. 

Научные ВТ, по определению В.Е.Чернявской, служат средством распространения информации 

о новых достижениях и выполняют, прежде всего, коммуникационно-посредническую 

функцию [14, с. 39]. Поэтому основная черта научных ВТ – это семантическая адекватность 

основному содержанию ПТ, ограниченная меньшим объемом.  

Признавая тот факт, что научный ВТ является производной, дериватом исходного ПТ, и 

новым, никогда ранее не существовавшим речевым произведением, он все же рассматривается 
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как смысловая переработка (компрессия, свертывание, сжатие, сокращение, конденсирование, 

реконструкция) содержания ПТ и имеет своей целью передать не только то, что изложено в 

первоисточнике, но и дать ответ на главный вопрос: в чем состоит основная идея и новизна 

материала, изложенного в данном первичном документе. Многие исследователи (назовем Е.Э. 

Баринову, Н.Д.Голева, В.Е.Чернявскую и др.) сходятся на том, что при составлении ВТ автор 

«имеет самые большие возможности проявить себя творцом лингвистически первичного (хотя и 

вторичного по содержанию) реферативного текста, принимая решение о порядке, способе, 

протяженности, языковой форме изложения тех и иных аспектов содержание текста первоосновы, 

исходя из своей научной компетенции, опыта реферативной деятельности, индивидуального стиля 

письма» [2, с. 15]. Поэтому вторичность научного текста (его зависимость, несамостоятельность) 

будет выражаться в его содержании, а по форме это будет лингвистически ПТ.  

В понимании терминов «первичный» и «вторичный» наблюдаются существенные 

расхождения, по той причине, что, предпринимая попытку определиться в понятиях 

«первичности» и «вторичности» с точки зрения методологии этих терминов, исследователи не 

проводят четкую грань между процессом создания текста и его конечным продуктом – 

собственно ВТ. Акцентируя внимание на ВТ как на конечном результате определенной 

пероцептивно-мыслительной деятельности, как филологи, так и библиографы выпускают из виду 

сам процесс их создания, рассмотреть который возможно только лишь с позиций методики.  

Рассматривая понятия первичности и вторичности, такие исследователи как И.В.Арнольд, 

С.П.Анохина, Л.В.Ганецкая, считают, что ПТ – это тексты первичной информативности, а ВТ – 

вторичной [1; с. 6] и что коренное отличие ПТ от ВТ заключается в том, что ВТ возникают в 

результате вторичной обработки информации, «которая является средством упорядочения и 

обобщения познанной действительности и носит более логизированный характер, что 

накладывает отпечаток на структуру ВТ» [5, с. 30]. Другие авторы разделяют тексты научной 

коммуникации на первичные и вторичные в зависимости от содержания сообщаемого события: 

ПТ сообщают первичные научные сведения, а ВТ содержат конечный результат аналитико-

синтетической переработки ПТ [14, с. 39].  

Данные точки зрения не имеют под собой веского основания, поскольку, во-первых, 

информативность – это та информация, «которая, скорее всего, станет достоянием его 

реципиента» [7, с. 96], т.е. она есть относительная величина (а не первичная или вторичная), 

зависящая от параметров самого текста и от характеристик реципиента [7, с. 36]. Во-вторых, 

любое познание (в нашем случае это чтение) является первичным для воспринимающего 

(читающего). При чтении идет обработка представленной в тексте информации, и она для 

читателя всегда является первичной, поскольку за ПТ стоит «изменяющийся мир событий, 
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ситуаций, идей, чувств, побуждений, ценностей человека – реальный мир, существующий вне и 

до текста (или создаваемый воображением автора текста, но столь же реальный, если не более 

реальный для читателя» [11, с.142], и с самого начала читатель оперирует тем, что стоит за 

текстом. Стоящий за ним мир может быть увиден и осмыслен реципиентом по-разному в 

зависимости от того, что ему нужно увидеть, с какой целью он «всматривается» в текст. 

Читатель не просто понимает текст, а, как правило, использует его в качестве ориентировочной 

основы для иной деятельности, которая качественно отлична от восприятия текста и включает в 

себя это восприятие как свой структурный компонент, т.е. «из текста извлекается информация, 

превосходящая ту, которую извлекают чисто лингвистическим путем» [10, с. 22-23]. 

Результатом понимания ПТ будет его интерпретация как перевод понятого содержания и 

концепта в словесно-знаковую форму, т.е. во ВТ. 

Более корректна, на наш взгляд, точка зрения А.Л. Никифорова [12], который различает 

первичную и вторичную работу. Мы в дальнейшем будем называть ее первичной текстовой 

деятельностью и вторичной текстовой деятельностью. Первичная текстовая деятельность 

определяется как  творческая, совершающаяся свободно под влиянием внутреннего интереса 

над новой для автора темой или проблемой, результат которой выражает взгляды, идеи, вкусы 

автора, доставляет удовольствие. Вторичная текстовая деятельность побуждается не 

внутренним личным интересом, а внешними обстоятельствами, и возможности творческого 

самовыражения в ней весьма ограничены. То есть, несмотря  на полифоничность содержание 

текста, множественность степеней свободы его понимания, и на то, что каждый читатель 

«вычитывает» из текста несколько разное содержание [3], существует предел числу степеней 

свободы и этот предел, и есть объективное содержание или объективный смысл текста, его 

концепт.  

Естественно, тип текста предполагает различную степень обязательности 

(конвенциональности) такого концепта, и чем больше данный текст ориентирован на 

определенный узкий способ понимания, тем однозначнее его интерпретация [11, с. 141-144]. 

Понимание предваряет и программирует интерпретацию, устанавливет ее правила. 

Разнообразие форм вынесенности во внешний план может зависеть также и от целей чтения. 

Именно определенная целенаправленность и прагматическая установка чтения будет 

определять форму ВТ. Таким образом, вторичностью обладает вынесенность понятого во 

внешний план, т.е. его интерпретация как вербализованный этап понимания, которая может и 

не иметь место, как при чтении «для себя», для удовольствия (т.е. собственно понимание – 

«способность постичь смысл текста»). Именно вербализация прочитанного, вынесение 
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понятого во внешний план и составляет суть ВТ и их методическую ценность. Поэтому ВТ с 

позиций методики – это понимание читаемого, вынесенное во внешний план. 

По наблюдениям С.В Ионовой [9] процесс вторичной текстовой деятельности сводится к 

трем основным действиям: вторичной категоризации информации, представленной в ПТ, ее 

вторичной концептуализации и вторичной языковой репрезентации. Существует, по меньшей 

мере, две разные модели построения ВТ. В первой из них построение проекции сопровождается 

компрессией содержания, его переосмыслением и ведёт к вторичной репрезентации текста: 

вторичная категоризация → вторичная концептуализация → вторичная репрезентация. Вторая 

модель основывается на готовой текстовой форме, трансформация элементов которой ведет к 

вторичной концептуализации и категоризации содержания: вторичная репрезентация → 

вторичная категоризация → вторичная концептуализация. В приложении к нашему анализу 

можно сказать, что первая модель относится к построению вторичных информативных текстов 

(научно-технической прозы), тогда как вторая модель больше подходит к процессу создания 

литературных ВТ. 

 Рассмотрим процессы создания ПТ и ВТ. Очевидно, что закономерности создания ВТ не 

могут быть полностью идентичны закономерностям создания оригинальных текстов. Автор, 

обладающий определенной концептуальной картиной мира, личным опытом познания 

действительности и имеющий определенные фоновые знания в конкретной профессиональной 

сфере описывает ситуацию, представляющую для него интерес. Описываемая ситуация имеет в 

своей основе некий инвариант, отражающий ее типические, повторяющиеся признаки, т.е. 

концепт, который и является той информационной сущностью, которой должны обменяться 

автор – читатель в процессе коммуникации – чтении. Производство ВТ, как отмечает Н.Д. 

Голев, «имеет деривационный характер по той причине, что в его основе лежат процедуры 

свертывания и развертывания, коррелирующие с двумя взаимосвязанными речемыслительными 

процессами - восприятием и воспроизводством речевого сообщения [6]. При восприятии текста 

происходит его свертывание в некий "смысловой сгусток" (инвариант), который при 

репродукции развертывается в новую текстовую форму (варианты) (Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия). 

«В результате мы можем квалифицировать ВТ как своеобразные "кодовые трансформации", в 

основе которых заложен субъективный момент, придающий производным текстам не столько 

жестко детерминированный, сколько статистико-вероятностный характер, а потенциальная 

вариативность вторичных текстов делает актуальным ее первый компонент» [6, с. 7].  

Читатель, в свою очередь, приступая к чтению текста, имеет определенную цель. Он также 

опирается на свою концептуальную картину мира, свой личный когнитивный опыт, 

определенные фоновые и профессиональные знания, которые могут и не совпадать с 
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авторскими. В результате чтения и понимания текста его концепт перерабатывается читателем, 

преобразуясь в конструкт, продукт отражения действительности, но уже обработанный в 

результате мыслительной деятельности. Это положение стало одним из важнейших девизов 

когнитивизма: «Мир и в самом деле не дан нам в непосредственной эмпирии; и здесь вполне 

уместно сказать, что мы созидаем мир с помощью нашей психики» [10, с.16], т.е. словами 

Е.С.Кубряковой  мир не отображается, а интерпретируется, и «человек не просто воспринимает 

мир, но конструирует его» [там же]. Эта же мысль подчеркивается в работах Р. Лангакера: мир 

не дан человеку непосредственно, а созидается им (is construed) и интерпретируется [16]. 

Таким образом, процесс создания ВТ – это понимание научного текста на концептуальном 

уровне: восстановление стоящей за текстом его ментальной модели, которая является, по сути, 

ментальной моделью автора текста. Понимание текста на этом уровне позволяет читателю 

создавать интерпретанту научного текста, которая связана «с восстановлением ментальных 

структур (когнитивных и концептуальных), позволяющих представить домен той или иной 

науки через входящие в него понятия самого высокого уровня абстракции» [8, с. 38-39]. 

Созданный конструкт уже становится частью концептуальной система читателя, смыкаясь с 

авторским концептом. Схематично эти процессы можно представить следующим образом 

Факторы, влияющие на создание вторичных текстов 
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иностранным языкам, поскольку создание ВТ заключается в том, что, с одной стороны, этот 

процесс в определенном смысле повторяет процесс познания, в ходе которого научное 

открытие "переоткрывается" читателем, а, с другой - формируются навыки и умения 

иноязычного чтения и письма.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что процесс создания ВТ – это понимание ПТ на 

концептуальном уровне: возобновление той ментальной модели, которая стоит за текстом, 

являющейся, в сущности, ментальной моделью автора текста. Понимание текста на этом уровне 

позволяет читателю создавать собственную интерпретанту текста, связанную с 

восстановлением ментальных структур (когнитивных и концептуальных), присущих той или 

иной науке. Следовательно, так или иначе, каждый читатель, в процессе осмысления 

прочитанного, создает свой текст, вторичный относительно авторского, первичного текста. 

Таким образом, процесс создания ВТ является когнитивным процессом, формирующим не 

только профессиональную компетенцию специалиста, но и иноязычную языковую личность. 

Данный вывод, несомненно, открывает более широкую п е р с п е к т и в у  для использования 

ВТ в практике преподавания иностранных языков. 
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 Статтю присвячено визначенню основних напрямків та тенденцій в організації науково-дослідницької 

діяльності студентів у ВНЗ України на сучасному етапі. Досліджується зв’язок між законодавчими положеннями, 

що регулюють таку діяльність та власне навичками, якими має оволодіти студент для успішного проведення 

наукового дослідження. Надається алгоритм виконання такого дослідження. 

 Ключові слова: науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС), організація НДДС у ВНЗ, навички 

науково-дослідницької роботи, етапи проведення наукового дослідження. 

 

 О.А. Черновол-Ткаченко. Научно-исследовательская деятельность студентов в вузах Украины: 

содержание и задания. Статья посвящена определению основних направлений и тенденций в организации 

научно-исследовательской деятельности студентов в вузах Украины на современном этапе. Исследуется связь 

между законодательными положениями, которые регулируют такую деятельность и собственно навыками, 

которыми должен овладеть студент для успешного проведения научного исследования. Приводится алгоритм 

такого исследования. 
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The paper focuses on the connection between legal provisions regulating this type of activity and actual skills a student is to 

develop for the purpose of fruitful research. An algorithm of such a research is provided. 
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М е т о ю  статті є визначення провідних напрямків розвитку науково-дослідницької 

діяльності студентів у ВНЗ України на сучасному етапі. 

Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) вищих навчальних закладів України 

є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю 

[3]. Саме це формує а к т у а л ь н і с т ь  дослідження цього чинника у межах вищої освіти. 

О б ’ є к т о м  розвідки є зміст та задання НДДС у відповідності до чинного 

законодавства України та сучасних соціальних умов. П р е д м е т о м  дослідження є основні 

національні напрямки та загальні тенденції щодо вдосконалення НДДС як ефективного чинника 

у підготовці науково-педагогічних та наукових фахівців. 

Поняття «науково-дослідницька діяльність студентів» включає в себе два 

взаємопов'язаних елементи: 

• навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової 

творчості; 

• наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів і викладачів. 

Для НДДС вищих навчальних закладів характерним є єдність цілей і напрямів 

навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів наукової роботи 

студентів, що реалізуються в навчальному процесі та в позанавчальний час. Це забезпечує їхню 

участь у науковій діяльності протягом усього періоду навчання, тісно пов'язану із науково-

дослідницькою діяльністю, що проводиться підрозділами ВНЗ [1]. 

Зміст і структура НДДС забезпечує послідовність її засобів і форм відповідно до логіки і 

послідовності навчального процесу, що зумовлює спадкоємність її методів і форм від курсу до 

курсу, від кафедри до кафедри, від однієї дисципліни до іншої, від одних видів занять до інших, 

поступове зростання обсягу і складності набутих студентами знань, умінь, навичок у процесі 

виконання ними наукової роботи. Реалізована в комплексі науково-дослідницька діяльність 

студентів забезпечує вирішення таких основних завдань: 

• формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового 

дослідження; 

• надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого 

професіоналізму; 

• розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних 

завдань; 
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• прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності; 

• розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, 

залучення найздібніших студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве 

значення для науки і практики; 

• необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань; 

• розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця; 

• створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у стінах вищого 

навчального закладу резерву вчених, дослідників, викладачів . 

Чітка організація НДДС у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню 

студентами спеціальних навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою 

індивідуальність, сформувати власну думку щодо кожної дисципліни. При цьому особлива 

увага приділяється залученню студентів до збору, аналізу та узагальнення кращого практичного 

досвіду, проведення емпіричних та експериментальних досліджень, підготовки доповідей і 

повідомлень. 

Відзначимо також, що науково-дослідницька робота студентів поза навчальним 

процесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. При 

цьому необхідно розуміти, що сучасна система вищої освіти на Україні спирається на низку 

чинників, які є провідними у формуванні державної політики в області розвитку науки та 

технологій, а саме: 

 розвиток фундаментальної науки, найважливіших прикладних досліджень та 

розробок; 

 удосконалення державного регулювання в області розвитку науки та технологій; 

 формування національної інноваціонної системи. У цьому контексті 

інноваційною вважається діяльність, спрямована на отримання нового або 

удосконаленого технологічного процесу, що використвується у практичній 

діяльності. Інновація (нововведення) – кінцевий результат такої діяльності ; 

 підвищення ефективності використання результатів наукової та науково-

технічної діяльності; 

 збереження та розвиток кадрового потенціалу науково-технічного комплексу; 

 інтеграція науки та освіти; 

 розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва. 

 Згідно з Постановою президії Академії наук України «Про розвиток науки та 

трансформацію суспільства: концепція для України», провідною метою наукової, науково-



 197 

технічної та інноваційної політики системи освіти є: забезпечення підготовки спеціалістів, 

наукових та науково-педагогічних кадрів на рівні світових кваліфікаційних вимог, ефективне 

використання її освітнього, науково-технічного та інноваційного потенціалу для розвитку 

економіки та вирішення соціальних завдань [4]. Для досягнення означеної мети в концепції було 

сформульовано такі основні задачі: 

 розвиток наукових досліджень як основи фундаменталізіції освіти, бази 

підготовки спеціаліста; 

 органічне поєднання фундаментальних пошукових та прикладних досліджень; 

 пріоритетний розвиток наукових досліджень, що мають спрямованість на 

вдосконалення системи освіти всіх рівнів; 

 удосконалення системи планування та фінансування наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності ВНЗ. 

Для досягнення таких задач пропонуються такі напрямки роботи зі студентами: 

 розвивати систему наукових олімпіад, конкурсів на кращу наукову роботу 

студентів, наукових студентських шкіл та конференцій; 

 забезпечити академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, розробити 

систему підтримки та заохочення обдарованих молодих науковців; 

 удосконалити організацію учбової та науково-дослідницької роботи в системі: 

школа – ВНЗ – аспірантура – докторантура. 

Програма магістерської підготовки у ВНЗ з гуманітарних спеціальностей складається з двох 

частин: освітньої та науково-дослідної. До останньої частини ставляться такі вимоги: 

- магістр має вміти визначати проблему, формулювати гіпотези та задачі 

дослідження; 

- розробляти план дослідження; 

- обирати необхідні та найбільш оптимальні методи дослідження; 

- опрацьовувати результати, що було отримано, аналізувати та осмислювати їх з 

урахуванням існуючих наукових досліджень; 

- вести бібіліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій; 

- представляти висновки наукового досідження у вигляді рефератів, звітів, наукових 

статей. 

Для успішного виконання згаданих вище видів робіт студент має володіти конкретними 

навичками науково-дослідної роботи, а саме: 

- обирати тему та розробляти план дослідження; 
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- визначати оптимальні методи дослідження; 

- відшукувати наукову інформацію та працювати з інформаційними джерелами; 

- збирати, аналізувати та узагальнювати наукові факти, матеріали за конкретною тематикою; 

- теоретично проробити досліджувану тему, аргументувати висновки, обґрунтовувати 

рекомендації та пропозиції; 

- оформити результати наукової роботи. 

При цьому студент не є зобов’язаним виконувати деякі види НДР, наприклад, його не 

можна змусити займатися у науковому гуртку, виступати з доповіддю на конференції або 

приймати участь у конкурсі на кращу наукову роботу. Однак йому слід пам’ятати, що 

завдання, які виконує сучасна наука, є настільки складними, що їх вирішення вимагає 

певних дослідницьких навичок. Важливим є розуміння того факту, що поняття «науково-

дослідницька діяльність студентів» є складеним та містить два основних елементи: 1) 

навчання студентів елементам дослідницької праці, привчання їх до навичок такої праці та 

2) власне наукове дослідження, що проводиться під керівництвом професорів та 

викладачів. НДРС є продовженням та поглибленням навчального процесу, одним з 

важливих та ефективних засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою. 

Цілями наукової роботи студентів виступають перехід від засвоєння готових знань до 

оволодіння методами отримання нових знань, надбання навичок самостійного аналізу 

соціально-правових явищ з використанням наукових методик. 

Основні задачі наукової роботи студентів: 

а) розвиток творчого і аналітичного мислення, розширення наукового кругозору; 

б) прищеплення стійких навичок самостійної науково-дослідницької роботи; 

в) підвищення якості засвоєння дисциплін, що вивчаються; 

г) вироблення уміння застосовувати теоретичні знання і сучасні 

методи наукових досліджень в практичній діяльності. 

Наукова робота студентів підрозділяється на учбово-дослідницьку, включається в учбовий 

процес і проводиться в учбовий час (УДРС), і науково-дослідницьку, виконувану у позанавчальний 

час (НДРС). 

Учбово-дослідницька робота виконується студентами згідно з учбовими планами під 

керівництвом професорів і викладачів. Форми цієї роботи: 

а) реферування наукових видань, підготовка оглядів по новинках 

літератури; 

б) виступ з науковими доповідями і повідомленнями на семінарах; 

в) написання курсових робіт, що містять елементи наукового дослідження; 



 199 

г) проведення наукових досліджень при виконанні дипломних робіт; 

д) виконання науково-дослідних робіт в період учбової 

практики і стажування. 

Науково-дослідна робота студентів, виконувана у позаучбовий час, включає: 

а) роботу в наукових товариствах і проблемних групах, створюваних при кафедрах; 

б) участь в науково-дослідних роботах по кафедральних темах; 

в) виступи з доповідями і повідомленнями на науково-теоретичних 

і науково-практичних конференціях, що проводяться у вузі; 

г) участь у внутрішньовузівських, міжвузівських, регіональних і республіканських 

олімпіадах і конкурсах на кращу наукову роботу; 

д) підготовка публікацій за наслідками проведених досліджень. 

Для успіху наукового дослідження його необхідне правильно організувати, спланувати і 

виконувати в певній послідовності. Ці плани і послідовність дій залежать від вигляду, об'єкту і 

цілей наукового дослідження.  

Відповідно до вимог технології проведення наукового дослідження прийнято 

дотримуватися таких його загальних етапів: 

1. ознайомлення з проблемою дослідження та обгрунтування актуальності його 

теми; 

2. вибір об’єкта й обгрунтування предмета дослідження та постановка його мети; 

3. аналіз стану розробленості проблеми дослідження та постановка його завдань; 

4. висування гіпотези та розробка теоретичних передумов проведення дослідження; 

5. розробка програми й методики та постановка окремих питань 

експериментального дослідження; 

6. безпосереднє виконання теоретичного чи експериментального дослідження; 

7. обробка й аналіз результатів експериментального дослідження і визначення їхньої 

надійності (достовірності); 

8. практична апробація ефективності результатів дослідження та їхнє узагальнення; 

9. оформлення наукової роботи за результатами дослідження, її публікація та 

захист. 

Виходячи з факту існування загально прийнятної алгоритмічної послідовності процедур 

реалізації технології конкретно-наукових досліджень [2: с. 9-43], розглянемо детальніше 

пізнавально-технологічні операції, що входять до неї, тобто визначимо змістовне насичення 

основних етапів алгоритму виконання наукових досліджень . 
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На першому етапі відбувається знайомство з проблемою дослідження. Наукові 

проблеми, як відомо, випливають з потреб розвитку суспільства і відрізняються від усіх інших 

проблем тим, що їхнє вирішення можливе лише на основі проведення відповідних наукових 

досліджень. Джерелом виникнення наукових проблем слугують суперечності між розвитком науки 

й станом реальної практики та її потребами. 

Другий етап  охоплює процедури вибору об'єкта та обґрунтування предмета 

дослідження, а також постановки його мети. Процедура вибору та обґрунтування об’єкта 

дослідження з методологічної точки зору є центральним і одним з найбільш відповідальних етапів 

наукової праці. У результаті виконання цього етапу формують об'єкт-предметну структуру, яка, 

лишаючись незмінною під час дослідження, визначає правомірність, логіку й послідовність 

використання в науковій роботі тих чи інших теоретичних та експериментальних засобів. 

Таким чином, об'єкт-предметна структура виступає надалі як основа формування мети, змісту, 

програми та методики усього дослідження. 

Третій етап спрямовано на аналіз стану розроблення проблеми дослідження та 

постановку його завдань. 

Четвертий етап включає процедури висування гіпотези та розробки теоретичних 

передумов проведення дослідження. Гіпотеза виступає у вигляді припущення, що висувається 

для роз'яснення явища, яке вивчається, його суті, структури, зв'язків, закономірностей 

функціонування, рушійних сил розвитку й таке інше. Тому гіпотеза як конкретна форма 

наукового передбачення посідає центральне місце у дослідженні. 

П ' я т и й  етап передбачає постановку та формування системи питань дослідження, 

що витікають безпосередньо з його завдань, сформульованих під час виконання третього 

етапу. У процесі проведення експериментальних або прикладних наукових робіт конкретні 

питання дослідження відображаються у їхніх програмах і методиках.  

Шостий етап охоплює безпосереднє проведення теоретичного чи експериментального 

дослідження, розробку його понятійно-термінологічного апарату. 

Сьомий етап передбачає обробку та аналіз результатів експериментального 

дослідження і визначення їхньої надійності (достовірності). 

Восьмий етап передбачає практичну апробацію ефективності та достовірності результатів 

дослідження. 

Дев’ятий етап спрямовано на оформлення наукової роботи за результатами дослідження та 

захист. Це передбачає упорядкування результатів окремих дослідів, їх обробку та уточнення 

зв’язків між ними, а також порівняння результатів теоретичного та експериментального 
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досліджень за допомогою синтезу й теоретичної інтерпретації експериментальних даних, 

одержаних у дослідах.  

Зазначимо, що в реальній практиці дослідження наведені етапи можуть об'єднуватися у 

більш укрупнені блоки робочого алгоритму, ряд операцій якого виконують одночасно. Проте 

логіка їхнього виконання і зміст розглянутих процедур не зазнають при цьому істотних змін. 

П е р с п е к т и в а м и дослідження можуть стати вивчення шляхів підвищення мотивації 

студентів щодо проведення науково-дослідної роботи та розробка системного підходу до такої 

роботи у ВНЗ. 
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TEACHING CULTURAL CONCEPTS VIA TABOO ISSUES 

N.O. Diachuk  (Lviv) 

The major goal of the analysis rests on the review of educational pro- and contra- arguments for dealing with taboo 

issues as cultural concepts. In the present investigation we frame the capacities of the acceptable in practical application 

and topics utilization for employing this area in the context of target language studies.   

Key words: cultural concepts, сultural rules,  pejorative vocabulary, taboo, taboo issues. 

 

Н.О. Дячук. Викладання концепцій культури за допомогою табуйованих питань. Головна мета аналізу 

полягає в огляді аргументів за та проти використання в освітніх цілях табуйованих питань як концепцій культури. 

У представленому дослідженні ми окреслюємо грані допустимого у практичному застосуванні та  тематиці при 

зверненні до даної сфери у контексті вивчення іноземної мови. 

Ключові слова: концепції культури, пейоративна лексика, правила культури, табу, табуйована тематика. 

 

Н.О. Дячук. Преподавание концепций культуры посредством табуированных вопросов.  Главная цель 

анализа состоит в предоставлении  аргументов за и против  использования в образовательных целях 

табуированных вопросов как концепций культуры. В представленном исследовании мы определяем грани 
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допустимого в практическом использовании и тематике при обращении  к данной сфере в контексте изучения 

иностранного языка. 

Ключевые слова: концепции культуры, пейоративная лексика, правила культуры, табу, табуированная 

тематика. 

 “…Anyone… will now have a clear idea of just 

how crap and confusing English can be. But, above all, 

he/she/they will also have an understanding of what 

great fun it can be … when you break the rules. 

Remember, English is like an omlette – to make it you 

have to break some e.g.s.”   

(A.Parody) 

    When we teach a language, we must teach the cultures in which it exists. Teachers of adult 

students face a challenge to keep a course work current and simultaneously make it culturally relevant. 

“Cultural rules,” or prescriptions for the ways in which one should behave, are always more obvious to 

those who have grown up in a particular culture. We expect the content of culture to have clear 

parallels with the content of language, which is a kind of cultural system in itself. So, in considering 

the content of culture, we must take account of an entire range of phenomena that enter the human 

experience and that are the subject matter of learning. According to P.Ya.Galperin’s language-

consciousness theory  ‘gaining command of a foreign/second language as a means of communication 

requires students’ acquisition (interiorization) of those internal attitudes to perception of, and outlook 

upon the facts of linguistic and extralinguistic reality that characterize the representatives of the target 

language community’ [15, c. 197]. Target-language consciousness forms the psychological basis of the 

ability to speak in the target language and to understand it the way native speakers do.  

     The present study assumes the v i e w  that cultural
 

knowledge influences the translation 

performance of students. The observations found that they often lacked sufficient
  

 acquaintance of 

English-speaking countries’ lifestyles to deal with widely-used as well as limited cultural
 
concepts. 

The findings suggest that factual reference sources and authentic materials have an
 
important role to 

play in translation activities, and what is more - the process-oriented
 
classroom approaches are 

necessary to detect overtly correct
 
solutions based on deficient cultural knowledge.

  
 This view is well 

supported by P.S. Perkins when she writes: “Most people are unaware that what they are speaking is 

just a replay of something they have been taught to think, right or wrong, healthy or unhealthy” [31, c. 

19]. M.A.K. Halliday’s viewpoint lies in relating ‘language primarily to one particular aspect of human 

experience, namely that of social structure [23, c. 4]. 



 203 

     Taboos (vocabulary and issues), being the o b j e c t  of   present s t u d y, are a key element of 

every culture, so there is no reason to disregard them. On the contrary, nowadays there exist an urgent 

need to give them due attention and elaborate investigation, as well as to proper consideration and 

application for educational purposes in the course of mastering a foreign language and translation 

studies. M a t e r i a l of our investigation rests on published articles of modern linguists and 

methodologists, involves personal observations, offers practical worked-out ways to implement taboo 

issues. Due to our observations this aspect has not received enough scientific support in the literature 

and tends to be overlooked. In this respect we consider a c t u a l i t y of the article with its twofold     

a i m to  attract attention of educators to this quite controversial set of issues and to outline possible 

means of approaching them in the classroom setting. Strong language and swearing are all part of 

everyday spoken English. Many popular films are full of examples of what we call ‘bad language’. 

The ‘f word’ is now not uncommon in some types of music. O u r   a n a l y s i s    r e s t s   o n  the 

review of educational pro- and contra-arguments for dealing with taboo issues. Furthermore, we frame 

the capacities of the acceptable in practical application and topics utilization for those teachers who 

venture employing this area in the context of language studies.   

     ‘The word ‘taboo’ is of Polynesian origin, and signifies the prohibition of a practice, contact with a 

person, use of an object, consumption of a type of food, or access to a place, which may be considered 

sacred, dangerous or unclean by a specific society. A violation of the taboo is often believed to bring 

misfortune or punishment to the perpetrator’ [28, c. 201]. In cultural studies taboo areas have been 

identified in a variety of cultural texts and practices. Taboos can be found in words, gestures, topics 

(Appendix 1), social and cultural behaviour, body language and personal space. Dictionary  definitions 

contain explanation of this notion  as ‘ something that people do not do or talk about because it is very 

offensive or shocking’ or ‘prohibition…generally of the use or practice of anything’.  In linguistics this 

term is qualified as ‘a total or partial prohibition of the use of certain words, expressions, topics, etc., 

esp. in social intercourse’ [35]. Taboos vary from culture to culture. Taboos change as societies 

change, so as time flows some topics may not be as taboo as they used to be.  Interestingly enough, 

almost no universal taboos have ever been identified, but many are shared by almost all cultures (e.g. 

incest, patricide and cannibalism).   

     The definitions cited provoke reflections relevant for educators as to whether it is right to teach 

taboo language to learners and whether it is right to use taboo topics to teach language. Neither of 

these questions have a simple answer, or one of common agreement. Modern studies show that 

reference to and discussing controversial issues in respectful and supportive classroom contexts 

increases political engagement and tolerance toward others. Thus, in our view, in order to foster a 



 204 

culture of openness and curiosity  teachers should start referring to disputable issues quite early, 

ideally within the capacities of almost every topic. 

    The reasons to deal with taboo subjects at language classes will serve as a starting point for studying 

this restricted cultural area:  

     1. As learners rarely master a language for purely academic reasons, but also to  communicate with 

native-speakers, to be efficient in different discourses they have to know what language is appropriate 

and what is not  [2, c. 83-119]. 

     2. Not understanding taboo and topics is dangerous for those who live and work in an English-

speaking country, as they will encounter both [31, c. 162-168]. 

    3. Nowadays, being constantly exposed to taboo language and topics, learners are in need of proper 

guidance. When teachers decide to use taboos, they should weigh the level of support they give to a 

class aims, and their appropriacy in distinction to other teaching materials.  

     4. Using taboo topics can be highly productive, as they often generate tremendous levels of interest 

and involvement in learners [21; 25; 34].  

     5. Sharing the taboo language and topics of native culture in comparison with that of a different 

society, which is something  students do not see in coursebooks, provides some  special and unique 

learning experience [3; 12; 13; 14]. 

   6. Discussing the taboos of learner cultures together means real communication on genuinely 

motivating topics [18]. Debating on sensitive areas urges using skills in negotiation, agreeing, 

disagreeing, explaining opinion, justifying, etc.  [26; 27].  

     7.Taboos are a rich area of language. Considering taboos as teaching material means for example 

thinking about euphemisms, slang, formal and informal language, double meanings, pejorative 

vocabulary, body language and politically correct terminology.  

     8. The motivational value of materials on taboos reflect the real world. Because the topics are 

controversial and regularly in the news, it is easy to find related sources by a quick search of the 

internet.  

     Equally well there are several issues to be considered prior to application of taboo issues, that is to 

say, the arguments against :   

     1. Taboo areas of language and topics, which are prohibited by a society for reason, when used  in a 

classroom might cause enormous risks of offending learners in the most profound ways possible: 

religious and political belief, sexuality, morality.   

     2. Taboo language is extremely difficult to use correctly and appropriately, which demands a 

certain level of brevity on a trainer’s part. By instructing learners as to this kind of language teachers 

must not just give them a loaded gun, but be obliged to  show them how to use it safely.  
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     3. Taboos topics may provoke extreme reactions which can cause problems, no matter how well the 

activity could be managed. A discussion can turn into a conflict in any moment.   

     4. Teacher’s role is not to provoke extreme emotional responses from learners, although some may 

think that a provocative role is the right one. In order to teach language systems and skills there are 

many other effective ways apart from exploiting areas that learners would never discuss, not even in 

their own language.   

     Even if some are skeptical, critical or suspicious, and advocate positions against teaching taboos or 

using them to teach language and cultural issues, there is an undeniable interest in  the ways of 

exploiting this area.  In the rest of this paper we propose acceptable approaches to utilising it foк 

educational purposes:  

     1. Looking at how taboos are managed in a culture, e.g. euphemism, innuendo, double meaning, 

formal and informal equivalents  [9, c. 43-344; 30, c. 68-69].  

     2. Discussing what is appropriate and what is not, both at a language and content level. For 

example, if it is right to ask questions about taboo topics when you meet someone for the first time; 

which ones are appropriate or improper; who is allowed to ask those kinds of questions. 

     3. Analyzing causes of funny examples of mistranslations and misinterpretations [20; 30]. e.g. The 

intercourse between trams should not be about 6 minutes. or  The town has a small stone bitch.  

     4. Pondering over the reasons why certain writings (inscriptions, slogans, signs, etc.) seem 

humours, like in e.g. Don’t let worries kill you, let the church help. or Dog for sale: eats anything and 

is fond of children [16; 30].  

     5. Investigating the grounds of black humour in: (e.g. a faulty translation in a Russian Orthodox 

monastery) You are welcome to visit the cemetery where famous Russian and Soviet composers, artists 

and writers are buried daily except Thursday. 

     6. Considering what is acceptable in learner's culture as to body language, gestures, personal space 

(proxemics), non-verbal codes of touching (haptics), non-verbal code of smell (olfactory) [1, c. 106-

114; 5, c. 164-165, 249-251; 9, c. 260-261; 31,  c. 45-52].  

     7. Looking at modern slang and informal language - rich, challenging and always changing, or, on 

the contrary – vulgar and impolite [4; 10; 11; 24].  

     8. Introducing ‘word-warps’ and distinguishing them from other better-known figures of speech.  

Word-Warps are essentially visual puns, standing arrogantly astride the borders between a pair (or 

more) of languages and cultures. Spelled precisely the same in both languages but with remarkably 

different meanings, they have the potential for stirring up international misunderstandings. For 

example, mist in English becomes ‘manure’ in German, an ape becomes a ‘bee’ in Italian, pain 
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becomes ‘bread’ in French. Some of them are considered to be false friends of translators and 

interpreters. Grammarians term such an aberration as an ‘interlinguistic homograph’ [36]. 

     9. Looking at politically correct language (e.g. fat=horizontally challenged, lazy=motivationally 

deficient, uneducated=alternatively schooled), professionalisms (e.g. cleaner=environmental 

technician, housewife=domestic engineer, typist=digital data executive), socio-cultural peculiarities of 

this units of language use´ [5; 8, c. 156-167; 20; 30, c. 69].   

     10. Starting learner-led discussions on an apparently sensitive area important to them. Teacher’s 

role here is to facilitate, guide and ensure that there is no negative impact on other learners.  Modern 

methodologists reiterate this by suggesting that communication on the grounds of authentic language 

resources offers a link between classrooms and society, providing an enormous fount of vocabulary 

and realia [1, c. 114-121; 17]. 

      11. Looking at taboo language in context, e.g. movie viewing (Appendix 2) and modern literature 

and press readings [19]. Genuine visual and written text samples are coherent pieces of real 

discourse, written or spoken for a communicative purpose. If carefully selected, they motivate 

learners and involve them in critical thinking about real-life problems and situations.   

     12. Discussing registers and degrees of formality in application of neologisms, abbreviations, 

acronyms (e.g. DINKYs=young, upwardly mobile professionals, and standing for double income 

no kids yet) and portmanteaux words/word-blends (e.g. crunk=crazy and drunk, dramedy=drama 

and comedy) [6, c. 29-33; 29, c. 1-5]. 

     13. Supplying students with authentic reading and viewing material on provocative issues with 

an aim to boost further discussions on comparison and contrast of banned issues in different 

cultures and lifestyles. 

     14. Making students (especially shy and timid ones) express themselves in writing and position 

their reflections on provocative topics. (e.g. Discuss the change of definition of the word 

‘chauvinism’ since its origin. or Write a fictional narrative about a young person covering up 

what he\she really feels  or  Advocate the opinion that no one escapes feeling guilty about 

something) [32; 37]. A student who wishes to remain silent must have their right to do so respected.  

      We express an opinion that our in-depth discussion o p e n s   p r o s p e c t s   f o r   f u r t h e r    

s t u d y and adaptation  of   taboo issues in teaching materials via numerous activities. The 

educational design of the absorbing cross-cultural activities  is prone to encourage  fairly advanced 

learners to analyze texts and information heard and seen more clearly and critically as well as to 

develop their own voices, points of view and sharing personal position. A collection of topical 

proverbs, sayings, celebrity styled quotations, contemporary aphorisms, bushisms, notorious 

mistranslations and modern film fragments, may lay the basis of numerous tasks and offer EFL 
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learners a wealth of linguistic and cultural information to be relied on in the process of mastering 

language skills – authentic, non-trivial and thus motivating. It would not be wrong to claim that taboo 

topics will be increasingly popular and become a more regular feature in language classrooms in the 

near future. Therefore, it is time to ask  why we keep ignoring controversial issues and at what 

expense. Prior to making the decision to take taboos into one’s classroom  a teacher should consider 

his/her own classes, reexamine what students are asked  to think about, and respond to.  Only on 

having a strong feeling that the best way students can achieve the learning aims of a class is by looking 

at taboo subjects, they can use them as an important resource of cultural concepts. As educators, we 

must  also strive to model openness and to honor students' individual beliefs, all the while encouraging 

them to learn from one another, and from us.  
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Appendix 1.   LIST OF TABOO AND ETHICAL ISSUES 

  compiled on the basis of  ‘Random House Word Menu’. [22] 

 abortion 

 addictions 

 AIDS 

 alcoholism 

 animal ethics and rights 

 anxiety 

 begging and beggars 

 bribery 

 burial and funerals 

 cannibalism 

 capital punishment 

 changing sex 

 charity 

 child-killers 

 contraception 

 corruption 

 cosmetic surgery 

 crime 

 curses 

 death (funerals, home 

burials) 

 death penalty 

 depression 

 divorce 

 drugs 

 drug abuse 

 eschatology 

 euthanasia 

 female circumcision 

 fights 

 forced marriage 

 gay families 

 immigration 

 incest 

 insanity 

 insults 

 honour crimes 

 human cloning (or baby 

design) 

 human organs sale 

 juvenile delinquancy 

 life after death 

 lying 

 magic and the occult 

 male circumcision 

 marriage of  convenience 

 mental disturbances 

 nicotine 

 nonsense words and 

cutesies 

 nudity 

 obscene gestures 

 one-parent families 

 perversions 

 political freedom 

 poligamy 

 pornography 

 politically incorrect 

behaviour and language 

 prison and imprisonment 

 prostitution 

 racism 

 rape 

 religion 

 revenge 

 same-sex marriages 

 sexuality and libido 

 sexual harassment 

 slavery 

 spells 

 spiritual attainment 

 spying on peoples private 

life 

 stereotypes 

 suicide 

 swearing 

 taboo conversational topics 

 terrorism 

 torture 

 uncivil actions 

 unequal ( in terms of age)  

marriages 

 violence 

 violent actions, war 
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Appendix 2 

LIST OF MODERN FILMS ON (OR PICTURING IN THEM) 

TABOO AND ETHICAL ISSUES 

original film title film title in our counry original film title film title in our counry 

 All is Illuminated  Свет вокруг 
 Laws of Attraction 

 

Законы привлекательности 

 Bridget Jones’s Diary  Дневник Бриджет Джонс 
 Spanglish 

 

Испанский английский 

 By Car, by Plane, by 

Automobile 

 

Самолетом, поездом, 

машиной  

 The Curious Case  of 

Benjamin Button 

 

Загадочная история  

Бенджамина Баттона 

 Changeling 

 

Подмена 
 The Ladykillers  

 

Игры джентльменов 

 Chocolat 

 

Шоколад 
 The Fur 

 

Мех 

 Death at the Funeral 

 

Смерть на похоронах 
 The Lives of Others 

 

Жизнь других 

 Devil’s Advocate 

 

Адвокат Дьявола 
 The Read Violin 

 

Красная скрипка 

 Eyes wide Shut 

 

С широко закрытыми 

глазами 

 The Reader 

 

Читатель 

 Four Weddings and a 

Funeral  

  

Четыре свадьбы и одни 

похороны 

 The Story of Us 

 

История о нас 

 I am Sam 

 

Я-Сэм 
 The Secret 

Секрет  

(документальный фильм) 

 Lock, Stock and Two 

Smoking Barrets  

Карты, деньги, два ствола 
 The Thomas Crown 

Affair  

Дело Томаса Крауна 

 Notting Hill 

 

Ноттинг Хилл 
 Terminal    

Терминал 

 Milk 

 

Молоко  Vicky, Cristina, 

Barcelona  

Вики, Кристина, 

Барселона 

 Prime 

 

Мой лучший любовник 
 Wicker Park  

Одержимость 
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 Revolutionary Road 

 

Жизнь сначала  Perversion for Profit. 

“In the beginning … was a 

word” 

В начале было слово 

«ФАК» 

(документальный фильм) 
 Slumdog Millionaire 

 

Миллионер из трущоб 

 

© N.O. Diachuk, 2009 
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МІЖМОВНА ТА ВНУТРІШНЬОМОВНА  

ГРАМАТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

А.О. Коваленко (Харків) 

  Спираючись на результати спеціального зрізу щодо визначення рівня навичок вживання форм 

давноминулого часу французької мови майбутніми філологами, які вивчають її як другу іноземну, авторка 

формулює висновок про вплив внутрішньомовної граматичної інтерференції на формування іншомовних 

граматичних навичок і пропонує враховувати його при розробці типології вправ.  

  Ключові слова: внутрішньомовна інтерференція, граматичні навички, форми давноминулого часу, 
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  А.А. Коваленко. Межъязыковая и внутриязыковая интерференция в процессе усвоения 

французского языка как второго иностранного. Опираясь на результаты специального среза для определения 

уровня навыков употребления форм давнопрошедшего времени французского языка будущими филологами, 

изучающими его как второй иностранный, автор формулирует вывод о влиянии внутриязыковой интерференции на 

формирование грамматических навыков и предлагает учитывать его при разработке соответствующих 

упражнений.  

  Ключевые слова: внутриязыковая интерференция, грамматические навыки, формы давнопрошедшего 

времени, французский язык как второй иностранный.  

 

 A.O. Kovalenko. Interlanguage and intralanguage interference in the process of learning French as a 

second foreign language. Basing on the results of a special cross-sectional test analysis to establish the level of the past-

tense structures command of students majoring in Philology, and learning French as their second foreign language, the 

author offers a conclusion about the impact of intralanguage interference in the process of the foreign language grammar 

subskills development and suggests taking it into consideration in the development of appropriate exercises.  

  Key words: foreign language grammar subskills, French as a second foreign language, intralanguage interference, 

past-tense structures.  

 

 Формування іншомовних граматичних навичок, як вважається [1], неминуче пов’язано з 
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інтерференцією з боку інших мов, засвоєних індивідом раніше. Зокрема, прибічники 

ортодоксальної форми контрастивної гіпотези засвоєння іноземної мови вважали міжмовну 

інтерференцію єдиною причиною труднощів та помилок у засвоєнні іноземної мови [7, с. 186], 

чинником, що спричинює постійну конфронтацію між двома (чи більше) мовами у свідомості 

учня [9, с. 150], змушуючи, зокрема, граматичну систему раніше засвоєних мов протидіяти 

розбудові відповідної системи мови, що засвоюється [4, с. 236].  

 Пізніші дослідження, однак, поставили під сумнів категоричність положень згаданої 

гіпотези. Зокрема, зрізи у парі «чеська мова – англійська мова» показали, що ступінь міжмовної 

інтерференції коливалася залежно від мовного аспекту і найбільше проявлялася у порядку слів, а 

на морфологічному рівні питома вага інтерлінгвальних (які можна однозначно пояснити 

міжмовною інтерференцією) помилок склала усього 12% [5]. Схожі результати були одержані і 

на матеріалі інших пар мов у низці інших досліджень [3; 6; 8; 10], де частка інтерлінгвальних 

помилок коливалася від 5% [6] до 21% [10].  

 Таким чином, питання про співвідношення міжмовної та внутрішньомовної інтерференція 

у процесі засвоєння іноземної мови є суперечливим. Що ж стосується досліджень з впливу 

згаданих видів інтерференції на формування граматичних навичок майбутніх філологів, що 

вивчають французьку мову як другу іноземну в українських вищих закладах освіти, де у 

свідомості студентів взаємодіють системи, як мінімум, чотирьох мов (українська, російська, 

перша та друга іноземні), то подібні роботи відсутні взагалі, що й визначає а к т у а л ь н і с т ь  

нашої статті. 

 М е т о ю  нашого дослідження було встановлення порівняльного впливу різних видів 

інтерференції на майбутніх філологів, що вивчають французьку мову як другу іноземну, при 

вживанні граматичних структур давноминулого часу, а також визначення рівня володіння ними 

такими структурами. О б ’ є к т о м  вивчення був процес функціонування франкомовної 

граматичної компетенції у майбутніх філологів, що вивчають французьку мову як другу 

іноземну, а п р е д м е т о м  – джерела труднощів, що впливають на них при вживанні 

франкомовних граматичних структур давноминулого часу. 

В межах даної статті м а т е р і а л о м  аналізу була граматична форма 

давноминулого часу Plus-que-parfait, а результати аналізу щодо решти структур минулого 

часу подані в іншій нашій публікації [2]. Досліджуваними були 55 студентів (50 жінок та 5 

чоловіків віком від 20 до 25 років) 3-5 курсів англійського відділення факультету іноземних 

мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, що вивчали французьку як 

другу іноземну. На час дослідження досвід студентів у вивченні французької мови коливався 

від 2,5 до 4,5 років із середнім навантаженням в 7 академічних годин на тиждень. 
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Дослідження проводилося у формі зрізу, що включав 80 завдань, 10 з яких перевіряли ступінь 

володіння структурою Plus-que-parfait, а решта стосувалася вживання інших структур 

минулого часу французької мови і виконували функцію дистракторів. Під час зрізу 

студентам пропонувалося заповнити пропуски в реченнях, поставивши дієслова в дужках у 

потрібному граматичному часі (див. приклади далі).  

 Загальний відсоток правильності заповнення пропусків у 10 реченнях, де слід було 

вжити форму Plus-que-parfait, склав 66,2 %. Нижче викладено результати аналізу згаданих 

заповнень у кожному реченні. 

У реченні 1 (Quand Pascal est revenu chez lui, on lui a dit que quelqu`un lui _______ déjà 

_________ (téléphoner). – Коли Паскаль повернувся додому, йому сказали, що хтось йому вже 

телефонував) очікувалося вживання дієслівної форми avait téléphoné. Правильність заповнення 

пропусків склала 78%. У 67% хибних замін зафіксована внутрішньомовна інтерференція за 

функцією з боку інших форм минулого часу, зокрема, Passé composé (a téléphoné). Ще у 8% 

хибних замін, які також викликані згаданою інтерференцією, спостерігалося змішування форм 

третьої та першої осіб однини допоміжного дієслова, внаслідок чого пропонувалася форма ai 

téléphoné. Інші студенти (17% помилкових замін) намагалися вжити дієслівну форму 

давноминулого часу, але помилялися при виборі допоміжного дієслова, пропонуючи форму était 

téléphoné. У частині випадків (8%) хибний вибір допоміжного дієслова супроводжувався ще й 

помилкою при виборі його форми (est téléphoné). Таким чином, в усіх помилкових замінах у 

реченні 1 спостерігається вплив внутрішньомовної інтерференції за функцією з боку Passé 

composé, який у третині випадків доповнюється інтерференцією за формою при виборі 

допоміжного дієслова або його форми.  

 Заперечне речення 2 (Tes amis se sont fachés parce que je ______________(ne pas vouloir) 

reconnaître ma faute hier. – Твої друзі розсердилися, бо я не захотів визнавати свою помилку 

вчора), де очікувалося застосування форми n`avais pas voulu, виявилось складним для студентів 

(лише 25% правильності). Значна кількість помилок (64%) пов’язана з внутрішньомовною 

інтерференцією за функцією з боку структур Passé composé внаслідок чого студенти вживали 

форму ai voulu. Ще у кількох випадках згаданий тип інтерференції доповнювався 

інтерференцією за формою, внаслідок чого досліджувані пропонували структуру a voulu (16%) 

(змішування форм допоміжного дієслова avoir – третя особа однини замість першої) або avez 

voulu (змішування форм першої особи однини та другої особи множини допоміжного дієслова) – 

2,5% помилкових замін, або n`avais pas été voulu (неправильна дієслівна форма у дійсному стані) 

– 5%. Внутрішньомовна інтерференція за функцією не обмежувалася впливом з боку структур 

Passé composé. У 5% хибних замін студенти вживали форми Subjonctif Passé (aie voulu чи ais pas 



 

 

 

214 

voulu) внаслідок помилкової орієнтації на вживання Subjonctif після дієслів із значенням волі, 

бажання тощо, хоча у даному випадку після дієслова vouloir вимагалося застосування 

інфінітивної конструкції. Ще у 5% випадків зафіксовані спроби вжити теперішній час (veux), 

хоча час у цьому реченні вказувався у явному вигляді (hier – учора). Нарешті у 2,5% хибних 

замін зафіксоване ізольоване вживання форми voulu (другого елементу Passé composé, хоча 

допоміжне дієслово avoir у цих випадках не вживалося). Таким чином, як і в попередньому 

реченні, переважна більшість помилок у реченні 2 пояснюється впливом внутрішньомовної 

інтерференції за функцією з боку Passé composé, Subjonctif Passé і навіть Présent, які 

супроводжуються хибами у виборі допоміжного дієслова або його форм, спричиненими 

внутрішньомовною інтерференцією за формою.  

 Правильність заповнення пропуску 2 у реченні 3 (Je (1) t`___ __________ (téléphoner) 

à huit heures, mais tu (2)____ déjà_____ (partir). – Я тобі телефонував о 8 годині, але ти вже 

поїхав), де очікувалося вживання дієслівної форми étais déjà parti, склала 68%. У 16% 

помилкових замін студенти пропонували структуру était parti, змішуючи другу особу однини 

допоміжного дієслова з третьою, що пояснюється внутрішньомовною інтерференцією за 

формою. Велика група помилок пов’язана з внутрішньомовною інтерференцією за функцією з 

боку Passé composé. В 11% хибних замін спостерігалася проста заміна форми Plus-que-parfait на 

форму Passé composé (es déjà parti), ще у 26% випадків такі спроби, під впливом 

внутрішньомовної інтерференції за формою, супроводжувалися помилковим вибором 

допоміжного дієслова (est parti) або хибним утворенням форми смислового дієслова (est partie) 

– 5%, або невірним вибором допоміжного дієслова (avoir замість être – avait parti), яке могло 

супроводжуватися змішуванням форм невірно вибраного допоміжного дієслова (avais parti – 

21%) або одночасно форм допоміжного й смислового дієслів (a partit – 5%). Зафіксовані також 

нечисленні випадки (5%) застосування форми partirait, що можна пояснити інтерференцією за 

функцією з боку Futur dans le passé.  

 В реченні 4 (Marthe est partie et je suis resté pour leur expliquer ce qui _______________(se 

passer) avant-hier. – Марта поїхала, а я залишився, щоб пояснити їм, що сталося позавчора), де 

очікувалося вживання дієслівної форми s`était passé, зафіксовано 77% правильності. 

Внутрішньомовна інтерференція за функцією з боку Passé composé пояснює значний відсоток 

(64%) вживання форми s`est passé. Цей вид інтерференції в інших випадках доповнювався 

внутрішньомовною інтерференцією за формою, яка пояснює невірне відмінювання 

займенникових дієслів, що спричинило вживання форми est passé (9%); змішування 

допоміжних дієслів être і avoir, внаслідок чого пропонувалася форма m`a passé (9%); одночасне 

змішування форм допоміжного й смислового дієслів (s`étaient passées – 9%); змішування 
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схожих за формою, але різних за значенням дієслів passer та partir, результатом чого був варіант 

s`était parti (9%).  

 Правильність заповнення пропуску 2 у реченні 5 (Gaston (1)______________(ne pas 

participer) à ce match avant-hier parce qu`il (2)________________(se casser) la jambe. – Гастон не 

приймав участі у цьому матчі позавчора, бо він зламав ногу), з очікуваною формою s`était cassé, 

знаходиться на такому ж рівні, як і в попередньому реченні (77%). Прогнозовано 

найпоширенішими виявилися помилки, викликані внутрішньомовною інтерференцією за 

функцією з боку Passé composé: вживання форми s`est cassé, тобто проста заміна форми Plus-

que-parfait на форму Passé composé (77% хибних замін). У 15% випадків студенти намагалися 

використати Plus-que-parfait, але помилилися при відмінюванні займенникового дієслова (avait 

cassé). В решті помилкових замін (8%) спостерігалася інтерференція за формою з боку схожих 

структур, що спричинювала відхилення в обох компонентах дієслівної форми: etait casse (де, 

по-перше, не вказано, що це займенникове дієслово, а по-друге, невірно вжито форму 

дієприкметника минулого часу). 

 У реченні 6 (Il (1) _____________(rater) son examen il y a deux jours, pourtant il 

(2)________ (réviser) ses leçons. – Він не склав іспит два дні тому, хоча повторив уроки.), де 

необхідно було вжити дієслівну форму avait révisé, правильність заповнення пропуску 2 склала 

60% . У більшості випадків (44% помилкових замін) спостерігалася інтерференція за функцією 

з боку минулого незавершеного часу Imparfait (révisait). 16% помилок викликані 

інтерференцією за функцією з боку Passé Composé (a révisé). Чимало помилок (22% хибних 

замін) були спричинені тим, що студенти не звернули увагу на обставину часу і вжили форму 

Présent (révise). У 6% випадків студенти намагалися використати форму давноминулого часу, 

але помилилися при утворенні форми Participe passé дієслова réviser і пропонували форму avait 

révisait. Незначна кількість помилок (6%) припадає на форму révisé, де відсутнє допоміжне 

дієслово, а вжито лише дієприкметник минулого часу. Ще 6% замін пов`язані з використанням 

гібридної форми révises, де одночасно спостерігається як інтерференція з боку структур 

теперішнього часу, так і неправильне відмінювання дієслова réviser у третій особі однини. 

 Заперечне речення 7 (Il (1)_______________(ne pas faire) cet exercice hier parce qu`il 

(2)_____________(ne pas comprendre) la règle. – Він не виконав цю вправу, тому що він не 

зрозумів правило.) з очікуваною дієслівною формою n`avait pas compris для заповнення 

пропуску 2, дало 61,5 % правильності. Як і в попередніх реченнях, найпоширенішими були 

помилки викликані внутрішньомовною інтерференцією за функцією з боку Passé composé: 

вживання форми n`a pas compris, тобто проста заміна форми Plus-que-parfait на форму Passé 

composé (59%). У низці випадків згадана інтерференція посилювалася внаслідок дії 
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внутрішньомовної інтерференції за формою, яка пояснює невірне утворення Participe passé 

смислового дієслова (форми n`a pas comprit та n`a pas compri – 9%). Зафіксована також 

інтерференція за функцією з боку теперішнього часу (форма comprend – 14%) та Imparfait (ne 

comprenait pas – 4,5%), а також пропуск літери, що вірогідно пояснюється неуважністю (n`avais 

pas compis – 4,5%).  

 У реченні 8 (Adèle a dit qu`elle_______________(réussir) à son examen avant-hier. – Адель 

сказала, що вона успішно склала іспит позавчора) з очікуваною формою avait réussi, де 

правильність заповнення знаходиться на дещо вищому рівні (65 %). 53% замін можна пояснити 

внутрішньомовною інтерференцією за функцією з боку Passé Composé (a réussi). У 20% 

випадків зареєстровані невдачі при спробі вживання форм давноминулого часу через невірне 

утворення дієприкметника минулого часу (avait réussit), а ще в 13% він утворювався правильно 

réussi, однак пропускалось допоміжне дієслово. Невелика частка помилок (по 7% на кожну 

форму) пояснюється внутрішньомовною інтерференцією за функцією з боку Passé antérieur (eut 

réussi) та Futur dans le passé (réussirait). 

 Речення 9 (Nathalie (1)____lui________________ (ne pas répondre) hier parce qu`elle 

(2)___________________(perdre) son adresse. – Наталі не відповіла йому вчора, бо загубила його 

адресу) з очікуваною формою avait perdu для заповнення пропуску 2, виявилося помірно 

нескладним (83,5 % правильності). Найбільша частка помилок (75% від загальної кількості 

хибних замін) пов`язана з інтерференцією за функцією з боку Passé Composé (a perdu) та 

помилками через змішування схожих за формою, але відмінних за змістом дієслів perdre та 

prendre, внаслідок чого пропонувалася форма n`avait pas pris (25%). 

 Речення 10 (Paul a dit qu`il ______ déjà __________(commander) un jus. – Поль сказав, що 

він уже замовив сік.), де потрібно було вжити форму avait commandé, дало 77% правильності. 

Зафіксовані помилки пояснюються внутрішньомовною інтерференцією за функцією з боку 

минулого завершеного часу (a commandé) (89% від загальної кількості хибних замін) та Futur 

Simple (11% помилкових вживань), де одночасно спостерігалося змішування схожих за формою, 

але відмінних за змістом дієслів commander та comprendre, внаслідок чого пропонувалася форма 

comprendra. 

 Узагальнено типи та види помилок при вживанні Plus-que-parfait майбутніми 

філологами, що вивчають французьку мову як другу іноземну, та їх відносна питома вага 

подані у таблиці 1.  

Таблиця 1  

Типи та види помилок при вживанні Plus-que-parfait майбутніми філологами, що 

вивчають французьку мову як другу іноземну, та їх відносна питома вага 
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Типи та види помилок %  

Тип А. Помилки, викликані впливом внутрішньомовної 

інтерференції за функцією 

 

1. Вживання Passé composé замість Plus–que–parfait 57.5 

2. Вживання Imparfait замість Plus–que–parfait 4.8 

3. Вживання Subjonctif Passé замість Plus–que–parfait 0.5 

4. Вживання Présent замість Plus–que–parfait 4.7 

5. Вживання Futur dans le passé замість Plus–que–parfait 1.2 

6. Вживання Passé antérieur замість Plus–que–parfait 0.7 

7. Змішування допоміжних дієслів avoir та être 8.6 

8. Вживання другого елементу структури Passé composé замість Plus–que–parfait 2.1 

9. Вживання Futur Simple замість Plus–que–parfait 1.1 

 Усього за типом А. 81.2 

Тип Б. Помилки, викликані впливом внутрішньомовної 

інтерференції за формою 

 

1. Змішування форм допоміжного дієслова avoir 3.2 

2. Змішування форм допоміжного дієслова être 5.6 

3. Змішування дієслів із схожою формою (наприклад, perdre – prendre)  2.5 

4. Невірне утворення форми дієприкметника минулого часу 5.2  

5.Змішування дієслів passer та partir 0.9 

 Усього за типом Б. 17.4 

 Тип В. Інші помилки  

1. Пропуск зворотного займенника при відмінюванні займенникових дієслів 0.9 

2. Пропуск літер у словах 0.5 

 Усього за типом В. 1.4 

Усього помилок 100%  

 

  Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що основним джерелом помилок при вживанні 

структур Plus-que-parfait є внутрішньомовна інтерференція за функцією (81.2%). Левова частка 

помилок припадає на вживання Passé composé замість Plus-que-parfait (57.5%). Значно менша 

частина помилок була викликана заміною структур Plus-que-parfait на Imparfait(4.8%). У деяких 

випадках простежувалося вживання форм теперішнього часу (Présent) замість Plus-que-parfait 

(4.7%). Певна частина помилок пов`язана зі змішуванням допоміжних дієслів avoir та être 
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(8.6%). Зафіксована також незначна кількість помилок, спричинених вживанням форм Passé 

antérieur замість Plus-que-parfait (0.7%). Ще меншим виявився вплив Subjonctif Passé на Plus-

que-parfait (0.5%). Окрім впливу форм минулого часу давався взнаки і вплив структур 

майбутнього часу, що є майже рівнозначним: вживання Futur Simple замість Plus-que-parfait 

(1.1%) та Futur dans le passé замість Plus-que-parfait (1.2%). Використання Participe Passé 

замість Plus-que-parfait (2.1%) відбувалося внаслідок надмірної концентрації в процесі вибору 

належної граматичної форми дієслова. 

 У порівнянні із зазначеною вище інтерференцією внутрішньомовна інтерференція за 

формою (17.4% помилок від загальної кількості) визначалася дією внутрішньомовних факторів, 

зокрема помилковим вживання допоміжного дієслова avoir, а в деяких випадках взагалі його 

відсутністю. Подібні явища спостерігалися і стосовно допоміжного дієслова être, за допомогою 

якого також утворюється форма давноминулого часу, і з яким відмінюються усі займенникові 

дієслова. Так, внаслідок помилкового відмінювання займенникових дієслів відбувався пропуск 

зворотного займенника, що ми і бачимо у реченні 4, де була неправильно застосована форма 

минулого завершеного часу est passé замість форми s`était passé. Певну кількість помилок 

(3.4%), що пов`язані із заміною смислових слів (наприклад, perdre – prendre, passer – partir ) та 

невірним утворенням форми дієприкметника минулого часу (5.2 %), можна пояснити 

надмірним зосередженням на виборі дієслівної форми.  

 Невелика кількість помилок (1.4%) викликана пропуском зворотного займенника та 

пропуском літер при написанні дієслівної форми, що може пояснюватися неуважністю. 

 Отже, результати дослідження показали, що рівень граматичних навичок у майбутніх 

філологів, які вивчають французьку мову як другу іноземну, є загалом задовільним. Проте його, 

ймовірно, можна підвищити за рахунок науково обґрунтованої системи вправ, спрямованої на 

нейтралізацію джерел негативного впливу при вживанні структур часу та виду, що, у свою 

чергу, може сприяти подоланню труднощів, пов`язаних із внутрішньомовною інтерференцією. 

З розробкою згаданої системи і пов’язана п е р с п е к т и в а  нашого подальшого дослідження. 
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ПІДСИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  

МОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ПИСЕМНОГО ПЕРЕКЛАДУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ  

Т.Д. Пасічник (Київ) 

У статті пропонується підсистема вправ, в основі якої лежать принципи комунікативного підходу до 

навчання, психолінгвістичний підхід до процесу письмового перекладу. У статті описані групи, підгрупи, типи та 

види вправ для формування вмінь писемного перекладу.  

Ключові слова: етапи навчання писемного перекладу, комерційні листи, перекладацькі вміння, підсистема 

вправ для навчання писемного перекладу, писемний переклад. 

 

Т.Д. Пасечник. Подсистема упражнений для обучения студентов высших учебных заведений 

письменному переводу коммерческой корреспонденции. В статье предлагается подсистема упражнений, в 

основе которой находятся принципы коммуникативного подхода к обучению, психолингвистический подход к 

процессу письменного перевода. В статье описаны группы, подгруппы, типы и виды упражнений для 

формирования умений письменного перевода.  

Ключевые слова: коммерческие письма, переводческие умения, письменный перевод, подсистема 

упражнений для обучения письменному переводу, этапы обучения письменному переводу.  

 

Т.D. Pasichnyk. Subsystem of exercises for teaching students of institutions of higher education to do written 

translation of commercial correspondence. In the article the subsystem of exercises, based on the principles of 

communicative approach to teaching process and on the psycholinguistic approach to the process of written translation is 

suggested. In the article the groups, subgroups, types and kinds of exercises for developing written translation skills are 

described.  

Key words: commercial letters, phases of teaching written translation, subsystem of exercises for teaching written 

translation, translation skills, written translation.  
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О б ’ є к т  дослідження – навчання майбутніх перекладачів писемного перекладу. 

П р е д м е т о м  дослідження виступає підсистема вправ для навчання майбутніх перекладачів 

писемного перекладу англомовних комерційних листів. М е т а  статті – обґрунтувати та 

описати розроблену нами підсистему вправ для навчання писемного перекладу англомовних 

комерційних листів. М а т е р і а л о м  для розробки вищезазначеної підсистеми вправ 

слугували автентичні комерційні листи, крім того, ми використали основні положення щодо 

загальної системи вправ для навчання спілкування іноземною мовою, критерії побудови 

системи вправ, враховували вимоги до загальної та окремих систем вправ, сформульованих 

Н.Ф.Бориско [1], дотримувалися вимог до вправ і критеріїв їх класифікації, визначених Н.К. 

Скляренко [6], спиралися на психолінгвістичний підхід до виділення етапів процесу перекладу, 

а також на запропоновану вченими-лінгвістами класифікацію видів вправ для навчання 

перекладу [2; 3]. А к т у а л ь н і с т ь  даного дослідження полягає у тому, що вперше буде 

розроблена та описана підсистема вправ для навчання студентів мовних вищих навчальних 

закладів писемного перекладу комерційної кореспонденції на основі автентичних матеріалів. 

Сучасні умови розширення економічних, технічних, політичних, соціальних та 

культурних зв’язків України з зарубіжними країнами, вихід українських компаній на 

міжнародний ринок зумовлюють соціальне замовлення суспільства на підготовку 

кваліфікованих перекладачів, які б практично володіли навичками та вміннями професійного 

перекладу. У зв’язку з цим все більшого значення набувають проблеми розробки методики 

навчання майбутніх перекладачів мовних вищих навчальних закладів писемного перекладу. 

Зважаючи на те, що методика навчання перекладу є молодою наукою, відносно 

малодослідженою є й проблема вправ для навчання цього виду мовленнєвої діяльності, яка 

розглядалася лише такими авторами, як Алексєєва І.С., Козакова Т.А., Комісаров В.Н., Латишев 

Л.К, Сафонова І.І., Слепович В.С., Черноватий Л.М. Проте нам невідомо жодного наукового 

дослідження, спрямованого на розробку підсистеми вправ для навчання майбутніх перекладачів 

писемного перекладу на основі використання англомовних комерційних листів, що і робить 

дану проблему актуальною. Актуальність цієї проблеми зумовила вибір теми для нашого 

дослідження. 

Загальна мета підготовки перекладачів у вищому навчальному закладі полягає у 

формуванні у студентів перекладацької компетенції, тобто професійних знань, вмінь та навичок 

як писемного, так і різних видів усного перекладу. Проаналізувавши основні підходи до 

розгляду проблеми змісту перекладацької компетенції, ми розробили робочу модель писемної 

перекладацької компетенції (ППК). Так, до складу ППК входять наступні компетенції : мовна, 

мовленнєва, соціокультурна компетенції, базова перекладацька компетенція, специфічна 
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перекладацька компетенція [4]. Зауважимо, що формування мовної, мовленнєвої та 

соціокультурної компетенцій здійснюється у рамках теоретичних та практичних курсів з 

іноземної та рідної мови та порівняльної типології, а формування базової та специфічної 

перекладацьких компетенцій – у рамках перекладознавчих дисциплін. Крім того, специфічна 

перекладацька компетенція формується на основі вже сформованих мовної, мовленнєвої, 

соціокультурної компетенцій та базової перекладацької компетенції. Ми розробили систему 

вправ, що спрямована на формування специфічних умінь, а саме вмінь здійснювати писемний 

переклад текстів зовнішньоторговельних комерційних листів (ЗКЛ). На основі проведеного 

нами аналізу особливостей жанру комерційного листування, труднощів перекладу текстів 

даного жанру ми виділили вміння, необхідні для здійснення писемного перекладу комерційної 

кореспонденції [5]. Вміння, що є складовими компонентами ППК створюються на основі 

спеціально підібраних вправ. У даній статті ми запропонуємо розроблену нами систему вправ 

для формування ППК на основі текстів комерційного листування.  

Будь-яка система будується за певними вимогами, які випливають з принципів. У зв’язку з 

цим вважаємо доцільним формулювання наступних вимог до створення нашої системи вправ, 

спрямованої на формування ППК.  

1.Згідно з принципом особистісно-орієнтованого навчання вправи повинні: а) бути 

засобом взаємодії викладача і студентів; б) створювати мотивацію мовленнєвих дій; в) 

відповідати трифазовій структурі мовленнєвої діяльності, тобто включати мотиваційно-

орієнтуючу фазу, фазу виконання та фазу контролю. 

2.Відповідно до принципу особистісно-рольової організації процесу навчання вправи 

повинні: а) розвивати індивідуальний стиль оволодіння писемною перекладацькою 

компетенцією; б) забезпечувати всі види спілкування: рольове, міжособистісне, професійно-

рольове; в) реалізовувати функції реального спілкування (соціальну, пізнавальну, розвиваючу, 

навчальну та ін.) 

3.Відповідно до принципу колективної взаємодії вправи повинні включати групові форми 

роботи з високим ступенем самостійності. 

4.Згідно з принципом свідомості: а) інструкції до вправ повинні включати мету її 

виконання у масштабі формування ППК; б) вправи повинні забезпечувати свідоме оволодіння 

перекладацькими вміннями. 

5.Відповідно до принципу комунікативності вправи повинні моделювати реальні ситуації 

професійної перекладацької діяльності; 

6.Згідно з принципом науковості вправи повинні: а) враховувати жанрову специфіку 

текстів ділового листування; б) враховувати специфіку процесу писемного перекладу як 
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опосередкованого виду мовленнєвої діяльності; в) базуватися на використанні автентичних 

текстів англомовної ділової кореспонденції. 

7.Згідно з принципом послідовності вправи повинні а) бути спрямованими на послідовне 

подолання труднощів писемного перекладу англомовних ділових листів; б) забезпечувати 

розвиток вмінь виконувати писемний переклад англомовних ділових листів. 

8.Відповідно до принципу посильності вправи повинні ґрунтуватись на вже набутих 

майбутніми перекладачами знаннях, навичках та вміннях. 

Врахування перерахованих вимог визначає особливості груп, підгруп, типів та видів вправ 

у системі вправ навчання ПП. 

В основі системи вправ для навчання писемного перекладу текстів комерційного 

листування лежить поетапний підхід. Для кожного етапу – вступного, основного, 

завершального – були створені групи вправ відповідно до цілей кожного етапу.  

Мету вступного етапу ми визначили як підготовку майбутніх перекладачів до здійснення 

писемного перекладу зовнішньоторговельних комерційних листів (ЗКЛ), яка полягає в 

ознайомленні з особливостями жанру комерційного листування, видами ЗКЛ, типовими 

ситуаціями, які змушують вести таке листування та ознайомлення з лексичними одиницями, що 

позначають головні поняття цієї галузі людської діяльності. Вправи підготовчого етапу 

включають 3 групи вправ: 

1) на ознайомлення зі стилістичними особливостями ЗКЛ; 

2) на ознайомлення з мовними особливостями ЗКЛ.  

Метою основного етапу є навчання студентів виконувати писемний переклад ЗКЛ у 

процесі поетапного виконання вправ. Спираючись на виділені етапи процесу ПП як 

мовленнєвої діяльності: етапу аналізу тексту оригіналу, етапу реалізації писемного перекладу, 

етапу оцінювання тексту перекладу та етапу редагування тексту перекладу, включимо до 

даного етапу такі групи вправ:  

1) для формування вмінь аналізувати текст оригіналу; 

2) для формування вмінь реалізовувати переклад; 

3) для формування вмінь критично оцінювати текст перекладу; 

4) для формування вмінь редагувати текст перекладу. 

Перша група – вправи, цільовим призначенням яких є формування вмінь аналізувати 

смисловий зміст тексту, його стилістичні, структурно-семантичні особливості та перекладацькі 

труднощі. Вправи даної групи спрямовані на розвиток вмінь перекладати текст оригіналу не як 

сукупність окремих мовних елементів, а як цілісний образ. Дана група вправ складається з 3 

підгруп: 
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1) для формування вмінь визначати комунікативно-прагматичні характеристики тексту; 

2) для формування вмінь аналізувати лінгво-стилістичні та структурно-семантичні 

характеристики тексту; 

3) для формування вмінь знаходити у тексті перекладацькі труднощі. 

Перша та друга підгрупи містять блоки вправ. Перша підгрупа містить 3 блоки: 

– для формування вмінь визначати дейктичні параметри тексту; 

– для формування вмінь встановлювати комунікативну інтенцію тексту; 

– для формування вмінь виділяти головну думку у повідомленні. 

Друга підгрупа вправ складається з 5 блоків: 

– для формування вмінь визначати функціонально-смисловий вид тексту;  

– для формування вмінь визначати стильові особливості тексту; 

– для формування вмінь аналізувати засоби забезпечення когезії та когерентності;  

– для формування вмінь встановлювати “семантичне ядро” тексту; 

– для формування вмінь знаходити смислові блоки тексту. 

Друга група вправ, цільовим призначенням яких є формування вмінь реалізовувати 

писемний переклад, складається з 3 підгруп: 

1) для формування вмінь долати перекладацькі труднощі текстів ділового листування; 

2) для формування вмінь перекладати текст різними способами залежно від 

комунікативного завдання; 

3) для формування вмінь забезпечувати зв’язність та цілісність тексту перекладу. 

Перша підгрупа вправ складається з наступних блоків: 

– для формування вмінь долати мовні перекладацькі труднощі; 

– для формування вмінь долати жанрово-стилістичні перекладацькі труднощі; 

– для формування вмінь використовувати лексичні трансформації; 

– для формування вмінь використовувати граматичні трансформації; 

– для формування вмінь знаходити оптимальний варіант перекладу. 

Друга підгрупа містить 2 блоки: 

– для формування вмінь виконувати повний переклад тексту; 

– для формування вмінь виконувати скорочений переклад тексту. 

Третя підгрупа вправ складається з 3 блоків: 

– для формування вмінь пов’язувати явища за допомогою граматичних засобів зв’язку; 

– для формування вмінь пов’язувати явища за допомогою лексичних засобів зв’язку; 

– для формування вмінь пов’язувати смислові частини тексту за допомогою логічних 

конекторів. 
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Третя група вправ, цільовим призначенням якої є формування у майбутніх перекладачів 

вмінь оцінювати виконаний переклад, складається з наступних підгруп: 

1) для формування вмінь знаходити помилки у мовному оформленні тексту перекладу; 

2) для формування вмінь перевіряти адекватність виконаного перекладу; 

3) для формування вмінь оцінювати еквівалентність виконаного перекладу; 

4) для формування вмінь доказово критикувати варіанти перекладу; 

5) для формування вмінь обґрунтовувати перекладацькі рішення. 

Четверта група вправ має за мету сформувати вміння редагувати текст перекладу. Дана 

група складається з 2 підгруп: 

1) для формування вмінь адаптувати текст відповідно до жанровостилістичних норм мови 

перекладу; 

2) для формування вмінь виконувати прагматичну адаптацію тексту перекладу. 

Мета вправ завершального етапу визначається необхідністю моделювання реальної 

професійної діяльності перекладача як опосередкованого учасника міжкультурного спілкування 

у процесі навчання писемного перекладу і полягає в удосконаленні та розвитку вмінь 

перекладати англомовні комерційні листи різних видів з урахуванням можливих ситуацій 

здійснення перекладу. Завершальний етап складається з однієї групи вправ: для удосконалення 

вмінь перекладати різні види ЗКЛ. 

З метою підготовки майбутніх перекладачів до професійної діяльності та з урахуванням 

обраного нами комунікативного підходу до процесу перекладу як міжмовної та міжкультурної 

комунікації при розробці підсистеми вправ ми спираємося на основні положення цього підходу. 

Так процес навчання будується адекватно реальному процесу спілкування, тобто студенти 

виконують вмотивовані дії з мовленнєвим матеріалом з метою вирішення комунікативних 

завдань, що спрямовані на досягнення цілей комунікації. На основі проведеного нами усного 

опитування перекладачів, що працюють у сфері міжнародної торгівлі та мають досвід 

писемного перекладу, ми визначили ряд реальних ситуацій, з якими стикається перекладач. 

Оскільки звичайно неможливо відтворити в навчальному процесі всю безліч існуючих 

перекладацьких ситуацій у сфері зовнішньоторговельної писемної комунікації, ми виділили 

найбільш типові серед них, які нижче наводимо у вигляді дихотомічних пар:  

– перекладач отримує ТО, який потрібно перекласти: терміново – нетерміново; 

– перекладач отримує ТО для перекладу, який: містить незрозумілі лексичні одиниці – не 

містить незрозумілих лексичних одиниць; 

– перекладач отримує ТО для перекладу, який: містить мовні помилки – не містить мовних 

помилок; 
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– перекладач повинен виконати: повний переклад ТО – скорочений переклад ТО; 

– перекладач: повинен здійснити прагматичну адаптацію ТП, орієнтуючись на одержувача 

(його лінгвістичні та соціокультурні знання) – не повинен виконувати прагматичну адаптацію 

ТП; 

– перекладач виконує переклад: індивідуально – у команді. 

Розроблена нами система вправ включає наступні типи вправ: 

1) рецептивні, рецептивно-репродуктивні та рецептивно-продуктивні (за критерієм – 

спрямованість на прийом або видачу інформації); 

2) умовно-комунікативні, комунікативні (за критерієм – комунікативність); 

3) усні та письмові (за критерієм – характер виконання); 

4) одномовні, двомовні (за критерієм – участь рідної мови); 

5) навчальні, контрольні (за критерієм – функція у навчальному процесі); 

6) аудиторні, домашні (за критерієм – місце виконання); 

7) керовані, частково керовані, мінімально керовані (за критерієм – ступінь керованості); 

8) нормовані у часі, ненормовані (за критерієм – час виконання); 

9) з опорою на словники /додаткові інформаційні джерела, без опори на словники 

/додаткові інформаційні джерела (за критерієм – використання інформаційних джерел); 

10) підготовчі, тренувальні, розвиваючі (за критерієм – етап навчання). 

Вищезазначені групи, підгрупи та типи вправи реалізуються у наступних видах вправ: 

бесіда, читання паралельних текстів, відповіді на запитання, розпізнавання та пояснення 

застосованих перекладацьких прийомів, переклад, читання (оглядове, вивчаюче), вибір кращого 

варіанту перекладу, перефразування, компресія тексту, складання двомовних словників, 

транслітерація, конкретизація, генералізація, додавання та вилучення слів, їхня заміна та 

перестановки, смисловий розвиток, знаходження помилок, відповіді на запитання, 

ідентифікація перекладацьких труднощів, визначення смислових блоків, обговорення 

перекладацьких рішень, обґрунтування варіантів перекладу, доказова критика варіантів 

перекладу, виправлення помилок та ін. 

Так як наша система вправ орієнтована не лише на створення продукту перекладацької 

діяльності, тобто тексту-перекладу, а й на сам процес перекладу та його усвідомлення 

майбутніми перекладачами, обґрунтованим вважаємо формулювання у завданні до вправи її 

навчальної мети. Психологічні дослідження доводять, що ефективність будь-якої діяльності 

зростає за умов усвідомлення мети її виконання, що у свою чергу підвищує мотивацію 

суб’єкта діяльності до виконання певних дій. Вправа, у якій висвітлюється мета її виконання, 

концентрує увагу студентів на вмінні або вміннях, які має сформувати її виконання. З цією 
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метою Є.С. Устінова та Я.М. Колкер, вводять додаткову фазу – обґрунтування (Rationale). З 

оглядом на вищезазначене до мотиваційно-орієнтуючої фази ми включимо два компоненти: 

обґрунтування та власне завдання. З огляду на сучасну тенденцію до навчання, згідно якої 

актуальним є застосування різноманітних форм роботи, які спонукають до активності кожного 

студента, основними форми роботи під час виконання вправ є такі : індивідуальна, парна, 

групова та колективна, а формами контролю є наступні: контроль викладача, самоконтроль, 

взаємоконтроль. 

У п е р с п е к т и в і  експериментальним шляхом буде перевірена ефективність 

запропонованої підсистеми вправ для навчання писемного перекладу, спрямованої на 

розвиток відповідних вмінь, проаналізовані результати та розроблені методичні рекомендації, 

які стануть матеріалом для подальших публікацій.  
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ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ 

РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Л.І. Роєнко (Харків) 

Стаття висвітлює питання особистісно зорієнтованого підходу в навчально-виховній роботі зі студентами 

на   заняттях з англійської мов. Одним із основних є метод проекту, за допомогою якого ми розвиваємо творчість у 

студентів та вчимо використовувати здобуті у навчально-пізнавальній діяльності навички для вирішення проблем, 

поставлених перед студентом.  

Ключові слова:освітні технології, освітній процес, особистісно зорієнтований підхід, педагогічні 

технології, пізнавальні методи. 
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Л. И. Роенко. Личностно-ориентированный подход в учебно-воспитательном процессе со студентами 

на занятиях по английскому языку. Статья посвящена исследованию метода  проекта как одного из основных в 

личностно ориентированом подходе в учебно-воспитательной работе со студентами на занятиях по английскому 

языку. Автором раскрыта цель, структура педагогической технологи, которая дает возможность творческому 

развитию студентов, использованию учебно-познавательных приемов в решении поставленных проблем перед 

студентом. 

 Ключевые слова: личностный подход, образовательный процесс, педагогическая технология, подход, 

познавательные методы. 

 

L. I. Royenko. Person-oriented approach in teaching English to students of higher education. The article 

deals with the study of the project method as a key one in the person-oriented approach in teaching English to students of 

higher education establishments focusing on the formative constituent of the educational process. The author shows the 

purpose and the structure of the pedagogical technology which encourages students’ creativeness alongside with using 

cognitive methods while solving various problems. 

 Key words: approach, cognitive methods, educational process, pedagogical technology, person-oriented 

approach. 

 

Постіндустріальне суспільство вимагає від людини уміння адаптуватися до 

швидкозмінних умов життя. Саме всебічний розвиток освіти, примноження наукового та 

інтелектуального потенціалу суспільства, що є ціннісним національним пріоритетом, надає 

можливість особистості рішуче увійти до майбутнього України. У сьогоднішньому суспільстві, 

коли в усіх сферах людської діяльності відбувається стрімке зростання обсягу наукової та 

технічної інформації, потреба у набутті нових умінь та навичок має особливе значення, 

вимагаючи від сучасного фахівця збільшення питомої ваги самостійної діяльності 

дослідницького характеру. Майбутній кваліфікований фахівець повинен вміло використовувати 

обсяг знань отриманих ним у вищому навчальному закладі. 

З усього різноманіття педагогічних технологій, запропонованих науковцями гуманістичної 

спрямованості, особливої уваги заслуговують ті, що можуть органічно і легко бути інтегровані 

у традиційне навчання, тому що розвиток освіти має йти еволюційним шляхом і кожне 

нововведення повинно бути ретельно підготовлене і передбачає, перш за все, його 

усвідомлення й освоєння викладачами.  

Особистісно зорієнтоване навчання найкращим чином відповідає творчому розвитку 

студентів, оскільки воно спрямоване на задоволення інтересів і потреб дитини, будується з 

урахуванням її індивідуальних якостей та гуманістичних принципів педагогіки та психології.  
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Актуальність проблеми виникла у звязку з пошуком нових підходів в навчально-виховній 

роботі зі студентами у підготовці майбутнього кваліфікованого спеціаліста, який відповідав би 

всім вимогам суспільства. Реалізація цього завдання зумовлена глибинними змінами в 

структурі освіти України та необхідністю інтеграції національної освіти в сучасний 

Європейський освітній простір. Метод проекту знаходить все більше поширення у системі 

освіти різних країн світу. 

Об’єктом  даної статті є особистісно зорієнтований підхід на заняттях з 

англійськоїмови. Предметом  нашого дослідження є використання методу проекту у роботі зі 

студентами. Мета статті  полягає в розкритті мети та змісту методу проекту 

Аналіз останніх джерел .  Серед фундаментальних робіт особливої уваги заслуговує 

навчальний посібник І. Підласого, в якому акцентована увага на предметі педагогічної 

діагностики, прогнозування її наслідків. В працях Т. Г. Темерівська „Формування пізнавальної 

активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін”, 

Н. О. Фролової „Особистісно зорієнтований підхід у фізичному вихованні молодших 

школярів”дитина є активним учасником виховного процесу, здатним істотно впливати на нього, 

перебудовувати його відповідно до потреб своєї особистості, інтересів саморозвитку. Однак 

поняття "педагогічний проект" не досліджується в роботах. Саме з цих позицій розробляється 

сучасна теорія особистісно орієнтованого виховання, в основу якої покладено провідні ідеї 

зарубіжної гуманістичної теорії.  

Виклад основного матеріалу.  Як свідчать історико-педагогічні джерела [1; 2; 8] 

питанню особистісно орієнтованого виховання приділялась увага в школі Дальтон, що спочатку 

називалася "Дитяча університетська школа", яка була заснована в 1919 році американським 

педагогом Хелен Паркхерст. На їхню думку головне в процесі навчання - це розвиток дитини як 

особистості. Протягом декількох років Хелен Паркхерст разом з Марією Монтессорі 

експериментувала й проводила дослідження, результатом напруженої роботи був розроблений 

так званий Лабораторний план, який об'єднав вчителів й учнів для досягнення 

індивідуалізованих цілей навчання [ 1, с.23].  

Трьома основними принципами Дальтон-підходу є свобода, співробітництво й 

самостійність.  

Останні дослідження науковців та педагогів [ 3; 8; 9] свідчать, що індивідуальний підхід, є 

необхідним компонентом у навчанні і вихованні, який забезпечує підвищення ефективності 

рівня знань студентів. Особистісно-зорієнтоване навчання має сприяти саморозвитку 

особистості, допомогти пізнати себе, самовизначитись і самореалізуватись, що дасть 

можливість правильно визначити і продуктивно будувати життя. Ще у Стародавньому Сході 
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вчені-мудреці вважали, що у процесі навчання потрібно віддавати перевагу саме особистісно-

зорієнтованому підходу [2, с.7]. 

До головних ідей та принципів особистісно зорієнтованого підходу науковці відносять: 

принцип самоактуалізації, індивідуальності, суб’єктності, принцип вибору, творчості та успіху.  

Метод проектів є однією з педагогічних технологій, яка відображає реалізацію 

особистісно зорієнтованого підходу в освіті, сприяє формуванню уміння адаптуватися до 

швидкозмінних умов життя людини постіндустріального суспільства. 

Мета педагогічної технології полягає у стимулюванні інтересу учнів до визначеної 

проблеми, оволодіння необхідними знаннями і навичками, а також організації проектної 

діяльності щодо вирішення проблеми для практичного застосування отриманих результатів. В 

основу методу проектів покладена ідея, що відображає сутність поняття "проект", його 

прагматичну спрямованість на результат, який отримано при вирішенні тієї чи іншої практично 

чи теоретично значущої проблеми. Головним є те, що цей результат можна побачити, 

осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. Щоб досягти такого результату, 

необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, 

використовуючи для цього знання з різних галузей, прогнозувати результати і можливі 

наслідки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Вирішення проблеми при цьому набуває 

характеру проектної діяльності [4, 5, 6]. 

Успіх застосування методу проектів залежить від того, наскільки студенти захочуть 

самостійно чи спільними зусиллями вирішувати проблему, застосовувати необхідні знання, 

отримувати реальний і відчутний результат. 

Аналіз педагогічних джерел дає можливість стверджувати, що метод проектів дозволяє 

розвивати пізнавальні інтереси учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, 

орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. Він завжди орієнтований на 

самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову) протягом визначеного часу. 

Вирішення проблеми методом проектів передбачає, з одного боку, використання сукупності 

різноманітних засобів навчання, а з іншого, необхідність інтегрування знань і умінь з різних 

сфер науки, техніки, культури тощо. Результати виконаних проектів мають бути відчутними: 

теоретична проблема вимагає конкретного її вирішення, практична - конкретного результату, 

готового для впровадження. Тому метод проектів сприяє створенню соціально значущих 

ситуацій, а згідно з концепцією Л. Виготського, психологічний розвиток особистості 

визначається соціальною ситуацією, тобто її статусом у суспільстві, системою взаємовідносин 

із дорослими і ровесниками. При цьому соціальна ситуація розвитку не створюється ззовні, а 

складається в процесі живого спілкування між дитиною та її оточенням [6, 7, с.67]. 
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Метод проектів містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних, 

творчих за самою своєю сутністю підходів, сприяє творчому розвитку учнів, використанню 

ними певних навчально-пізнавальних прийомів, які в результаті самостійних дій дозволяють 

вирішувати ту чи іншу проблему. Крім того, метод проектів передбачає обов'язкову 

презентацію результатів. 

Уміння використовувати метод проектів - це показник високої кваліфікації, 

прогресивності професійної діяльності викладача, спрямованості на творчий розвиток учнів. 

Особливого значення при цьому набуває уміння організувати спільну діяльність з учнями. 

Особистий практичний досвід автора статті показує, що використання в навчальному процесі 

методу проекту допомагає студентам досягти плавного переходу набуття лексичних 

мовленнєвих умінь у процесі комунікації, збільшує діапазон термінологічної лексики за фахом, 

робить процес навчання цікавим, пізнавальним, професійно-спрямованим та особистісно 

значущим. Застосування проетної методики відкриває широкі можливості для формування 

соціокультурної компетенції студентів. 

Аналізуючи структуру спільної діяльності, О. Венгер виділяє основні її компоненти: 

предмет, зміст і функції учасників спільної діяльності, а також функціонування (індивідуальний 

внесок учасника в спільну діяльність). Цікавим є зауваження, що дії учасників спільної 

діяльності можуть бути як сумісні, так і несумісні. Сумісною він називає дію, мета якої для всіх 

учасників спільної діяльності співпадає, але при цьому кожний учасник може мати власні 

задачі, умови їх вирішення, що визначатимуть ті операції, які кожний виконує [1, c.89]. 

О. Венгер виділяє основні вимоги щодо використання методу проектів: 

- формулювання значущої у дослідницькому і творчому аспектах проблеми (задачі), 

вирішення якої потребує інтегрованого знання, дослідницького пошуку; 

- практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; 

- самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; 

- структуризація змістовної частини проекту із визначенням результатів окремих етапів; 

- використання дослідницьких методів, що передбачає певну послідовність дій: 

обговорення методів дослідження, способів оформлення кінцевих результатів, збір, 

систематизація, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, оформлення результатів, їхня 

презентація, висновки, висування нових проблем для дослідження. 

Вибір тематики проектів може бути різним. Вона може визначатись з урахуванням 

навчальної ситуації або по закінченню даної теми на закріплення всього матеріалу.. Наприклад 

проекти на тему: „Companies”, „Managing people”, „Marketing”, „Selling on line”, „New business” 

та інші сприяють розвитку професійної комунікативної компетенції економічного напрямку. 
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Слід прагнути до того, щоб теми проектів відображали необхідність вирішення конкретних 

практичних задач, актуальних для повсякденного життя, що потребують від студентів знань з 

різних предметів, творчого мислення, дослідницьких навичок. 

Цілісність в розробці та організації процесу управління проектами можлива лише за таких 

умов: злагодженої організації всіх моментів проекту; володіння новітніми технологіями 

управління, що відповідають специфічним вимогам проекту; інформаційної забезпеченості 

учасників проектної діяльності; створення системи заходів для поширення практики проектної 

організації освітнього середовища. В роботі над проектом слід враховувати етапи 

управлінських дій: передпроектний - передбачає вивчення та аналіз існуючого стану об'єкту; 

власне проект - визначає основні ідеї, мету, низку заходів, терміни реалізації, критерії змін, 

механізми вивчення ефективності, фазове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення; 

планування (відоме в теорії менеджменту як сітьове планування) - передбачає розробку плану 

роботи поетапно: місячний, семестровий, план; моніторинг якості проекту - ставить за мету 

розробку та організацію системи вивчення його поточних результатів, математично-графічного 

оформлення, аналізу динаміки змін; постпроектний (заключний) - націлений на поширення 

набутого інноваційного досвіду та прогнозування. 

З вищесказаного слід зробити висновок, що метод проекту є одним із головних 

особистісно зорієнтованого підходу на заняттях з англійськоїмови. За допомогою педагогічної 

технології студенти вчаться самостійно мислити, вирішувати проблеми спільно, 

використовуючи для цього знання з різних галузей, прогнозувати результати і можливі наслідки 

різних варіантів розв'язання проблеми, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.  

В поточному році планується впровадження методу з використанням освітніх технологій  

зі студентами економічних спеціальностей Харківського торговельно-економічного інституту 

та дослідження питання візуального супроводження і його впливу на засвоєння матеріалу на 

заняттях з англійської мови.  
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«СУЧАСНА АНГЛІСТИКА: МОВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ» 

В.О. Самохіна, канд. філол. наук (Харків) 

Третій міжнародний науковий форум знову зібрав у Харкові науковців України, Росії, 

Германії, щоб обговорити найактуальніші проблеми вивчення  англійської мови, які 

знаходяться у межах її різноманітних сучасних напрямів і парадигм: когнітивної лінгвістики, 

теорії дискурсу, функціонально-комуникативної лінгвістики, лінгвокультурології, 

лінгводидактики, лінгвістики тексту, перекладознавства.   

Випуск двох частин збірки, в якій  доктора, кандидати наук, викладачі, аспіранти та 

пошукачі Опублікували результати своїх досліджень, послужить подальшому розвитку 

важливих наукових напрямів і буде сприяти рішенню фундаментальних питань науки про мову 

як основному засобу людського спілкування, а також проблем викладання і вивчення 

англійської мови. 

Проведення міжнародного форуму, статті  збірок, безперечно, являють  собою теоретичну 

і методичну цінність. В роботі конференції прийняли учать більше 100 учасників, і ми 

безкінечно  вдячні за їх цікаві ідеї. Форум відкрив проректор з наукової роботи Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, проф. І.І. Залюбовський. З привітанням до 

учасників Форуму звернулась декан факультету іноземних мов  проф. В.Г. Пасинок. 

Форум привернув увагу широкої аудиторії вчених-англістів і викликав жваві дискусії на 

пленарному засіданні та семи дискусійних столах. 

В своєму блискучому докладі «Лінгвокогнітивне моделювання як засіб реконструкції 

індивідуально-авторського світобачення (на матеріалі трагедій Шекспіра)», який відкрив 



 

 

 

233 

пленарне засідання Форуму, д-р філол. наук, проф. В.Г. Ніконова (Дніпропетровський 

університет) підкреслила, що сучасні лінгвопоетичні студії, виконані в межах когнітивної 

парадигми, характеризуються зосередженістю на з’ясуванні закономірностей концептуалізації 

та категоризації світу в літературному творі. На думку В.Г. Ніконової, у ракурсі когнітивно-

дискурсивної парадигми відкриваються нові перспективи осмислення і творів Шекспіра як 

знакової фігури для британської спільноти. П’єси драматурга розглядаються невідривно від 

їхнього творця як виразника духу своєї епохи. Через мову шекспірівських драм дослідники 

проникають у дійсний світ того часу, розкривають фрагменти культури Єлізаветинської Англії, 

визначають особливості мовної особистості письменника. 

У руслі новітніх тенденцій когнітивної поетики пропонується поетико-когнітивний підхід 

до аналізу трагічного в п’єсах Шекспіра з метою визначення індивідуально-авторських 

смислів, які відрізняють особисте світосприйняття Шекспіра від загальнокультурного. Основу 

поетико-когнітивного підходу становлять процедури лінгвокогнітивного моделювання, по-

перше, трагедійної картини світу в п’єсах Шекспіра, по-друге, художніх концептів і, по-третє, 

самого концептуального простору трагічного. У результаті лінгвокогнітивного моделювання 

картини світу в шекспірівських трагедіях автор пропонує модель трагічного, що складається з 

п’ятьох модулів: фонового, жанрового, текстового, мовного і концептуального. Фоновий модуль 

розкриває вплив широкого культурного і соціально-історичного контексту на світобачення 

Шекспіра, жанровий – встановлює зумовленість способу зображення дійсності в шекспірівських 

п’єсах, жанровою своєрідністю трагедій, текстовий – відбиває реалізацію трагедійної картини 

світу в аналізованих текстах, мовний – визначає мовні засоби репрезентації трагедійної картини 

світу, концептуальний – виявляє втілення авторського світобачення в художніх концептах, 

вербалізованих у п’єсах Шекспіра. 

На пленарному засіданні значна увага була приділена проблемі вивчення ефектів 

означування в лінгвістиці. Цю тему розкрила  д-р філол. наук, професор кафедри англійської 

філології ХНУ імені В.Н. Каразіна О.І. Морозова. Вона відзначила, що основною рисою 

діяльнісного стилю мислення, який наприкінці ХХ ст. став альтернативою раціоналізму 

класичного типу, є зсув фокусу уваги з природи об’єктів пізнання на ситуативні умови їх 

формування. У лінгвістиці ця методологічна настанова зумовила, зокрема, посилення інтересу 

дослідників до вивчення різноманітних ефектів, які виникають у мовленнєвому спілкуванні, 

таких, як емотивна забарвленість тексту [В.І. Шаховський], комізм [В.О.Самохіна], обманне 

очікування [А.В. Умеренкова], деякі різновиди так званої «непрямої» комунікації [В.В. 

Дементьєв]. Як вважає О.І. Морозова, ефекти означування є особливо відчутними, коли 
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змістова наповненість висловлення, що є продуктом смислотворчої діяльності суб’єкта-

інтерпретатора, відрізняється від змісту, що пов’язується з цим висловленням конвенційно. 

Пленарне засідання продовжила докторант кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. 

Каразіна В.О. Самохіна. В доповіді на тему «Про сміх майже всерйоз» вона підкреслила, що 

англомовний жарт як мовленнєвий жанр функціонує в рамках гумористичного інтрадискурсу – 

прагмалінгвістичного різновиду дискурсу – що обумовлює можливість структурації дискурсу й 

виявляє прояв інконгруентності на дискурсивному рівні. Такий підхід дає можливість 

побудувати цілісну концепцію англомовного гумору малих форм як текстово-дискурсивного 

утворення на основі аналізу цілої низки мовленнєвих і немовленнєвих факторів, які визначають 

його формування й інтерпретацію як інтелектуально-емоційної діяльності. До аналізу тексту 

жарту вперше застосований когнітивний механізм – інконгруентність, що експлікується як 

порушення валоративних, мовних, мовленнєвих та інших норм. Суть цього механізму  –  в 

додатковій інтенсифікації й інтерпретації суб'єктивної емоційно-оцінної ситуації немовленнєвої 

дійсності з урахуванням комплексу дискурсивно-мовленнєвих, мовленнєво-стилістичних і 

жанрових факторів, які обумовлюють його формування й функціонування й, таким чином, 

створюють комічний ефект. У плані семантики інконгурентність проявляється в карикатурному 

зображенні образа, обіграванні двозначності; у плані прагматики – у висміюванні персонажу, в 

розумінні його статусу у вигляді жартівливого перекидання загальноприйнятих норм; у плані 

синтактики – у співвідношенні жарту з його формальними типами. 

На пленарному засіданні докторант кафедри перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна 

І.Є. Фролова присвятила свою доповідь розгляду чинників дискурсивної діяльності, вказавши 

на взаємозв’язок та взаємодію мови, свідомості й дискурсу за принципом адаптації системи та 

середовища. Під кутом зору комунікативно орієнтованого аналізу до цих координат, як 

свідчить це дослідження, потрібно додати ще й мовлення. Проведений аналіз механізмів та 

засобів реалізації стратегії конфронтації в англомовному дискурсі доводить, що усі складники 

постають як «сполучені сосуди». 

Завершила пленарне засідання доповідь докторанта кафедри англійської філології ХНУ 

імені В.Н. Каразіна Є.В.Бондаренко «Cognitive transformations in British teenagers’ world image», 

в якій розглянуто тенденції розвитку лексики Британських підлітків, що маніфестує когнітивні 

трансформації в їхньому світовому іміджі. Авторка навела цікаві приклади вживання 

тінейджерами релігійної, фольклорної, історичної, суспільної лексики. 

На форумі широко дискутувались проблеми когнітивної лінгвістики. Д-ром філол.наук 

проф. Л.І. Белєховою (м. Херсон) розглянуті когнітивні перспективи в американській поезії; д-р 

філол.наук., проф. В.В. Михайленко (м. Чернівці) – питання вербалізації концепту HOME; 
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канд.філол.наук Л.Ф. Бойцан (м. Київ) – лінгвокогнітивні особливості функціонування 

апозитивних конструкцій у поетичному тексті; канд.філол.наук, доц. Л.Л. Ємельяновою  (м. 

Одеса) –  діапазон вивчення концепту; пошукачем І. Ю. Набоковою – концепт «Перша леді», як 

об’єкт смислової  рекомбінації в американському газетному дискурсі. У статті д-ра філол.наук., 

проф. А.М. Приходька «Самоорганізація концептуальних систем» розглянуто поняття 

концепту, як вимірювальної одиниці менталітету, найбільш суттєвою властивістю якої є 

ціннісні орієнтири етнопсихологічного, лінгвокультурного та соціодискурсивного порядку. 

Невід’ємними атрибутами концептосистем, на думку А.М. Приходька є безліч зв'язків, 

цілісність і структурованість, які характеризуються принципами як логічності та мінливості, так 

й ієрархічності/ лінійності, ізо- /поліморфізму, симетрії / асиметрії, стійкості/ нестійкості і т.д. 

В дискусії по цьому питанню було відзначено, що системний підхід до вивчення 

концептуальних цінностей дозволяє отримати достатньо переконливі відомості про когнітивні 

джерела не тільки окремих лінгвоспецифічних участків, але й всього лінгвоментального 

надбання людства. Досить серйозні перспективи в цьому плані відкриває міжмовленнєве 

зіставлення – найбільш ефективний спосіб вивчення національно-культурної своєрідності 

життєвого миру людини. 

У статті д-ра філол.наук, проф. Л.А. Фурс (м. Тамбов, Росія) було ретельно висвітлено  

лінгвокогнітивні основи маніпулятивності у передвиборчому дискурсі. Зокрема відзначено, що 

у ситуації передвиборчих дебатів політиком створюється модель індивідуально-авторського 

осмислення світу, що фактично являє собою штучний конструкт, який створюється політиком в 

маніпулятивних цілях. Індивідуально-авторська модель світу конструюється політиком під 

впливом не стільки індивідуального досвіду вивчення, скільки певних комунікативних 

установок та ідеологічних стереотипів та цінностей тієї соціальної групи, до якої він належить. 

Головними когнітивними механізмами формування індивідуально-авторської картини миру є 

механізми встановлення когнітивної домінанти та переакцентуації. 

Д-р філол.наук, проф. С.О. Швачко (м. Суми) розглянула проблему когнітивних зон 

номінацій природних явищ. На думку вченого, словам на позначення природних явищ 

притаманні універсальні риси. Їх назви усталені та широко відомі. Цим номінаціям властиве 

повноголосся інновацій, які віддзеркалюють когнітивний досвід мовців та етапи пізнавальної 

діяльності. У мовній картині світу виокремлюється декілька когнітивних зон стосовно етапів 

пізнання навколишнього світу. На першому етапі когніції природні явища виступають об’єктом 

пильного спостереження. Людина уважно приглядається до них та оновлює у своїй практиці. 

Небо, сонце, земля – все те, що є над головою, під ногами та навколо, стає об’єктом 

осмислення. 
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Актуальні на сьогодні і проблеми теорії інтертекстуальності. Ю.О.Дмитренко     (м. 

Харків) вважає, що роботи, присвячені дослідженню інтертекстуальності у творчості Шекспіра, 

не є численними. Отже, ця тема потребує подальшого дослідження та аналізу. Крім того, багато 

нового може дати теорія про особистість Шекспіра, яка, безумовно, відображена в його творах і 

прояснює численні загадки його творчості. Автор вважає, що Шекспір є одним з найбільш 

цитованих авторів, твори якого є невичерпним джерелом алюзій та ремінісценцій. Його 

творчість є яскравим прикладом теорії інтертекстуальності «у дії», адже творча спадщина 

Шекспіра вписує себе в історію людства, виступаючи одночасно  у якості метатексту та 

претексту, і дає змогу довести, що текст не «помирає» після написання, а стає її невід’ємною  

частиною та продовжує розвиватися. 

Проблеми інтертексту розглянуті також канд.філол.наук, доц. Е.Г.Паповянц. У доповіді 

«Аргументативний потенціал цитації у сучасній англомовній пресі», відзначено, що 

персуазивно-аргументативна цитація, перетворена на елемент впливу автором газетного тексту, 

є особливим ціннісно-орієнтованим макротипом мовленнєвого акту, що має специфічні умови 

реалізації, ілокутивну мету, яка характеризується значним структурним обсягом і складним 

семантично-прагматичним змістом. 

Перспективу дослідження тексту пародії як інтертексту Н.М. Чуприна бачить у аналізі 

простих ( прозаїчних та віршованих) форм взаємодії пародійного тексту з прецедентним 

текстом – на рівні змісту, власних назв, форми, жанрових особливостей композиції та структури 

твору, а також складних – декількох прецедентних текстів, які знаходять своє відтворення у 

тексті пародії або «колажі» – простих та складних. 

На форумі також дискутувались питання дискурсивного аналізу. Д-р філол. наук, проф. В.І 

Карасик (м. Волгоград, Росія) у статті на тему «Моделювання дискурсу: параметри, одиниці, 

формати спілкування» відзначив, що беручи участь у спілкуванні, люди оформлюють свої 

інтенції у вигляді комунікативних вчинків, які відповідають прийнятим у суспільстві форматам 

спілкування – комунікативним жанрам. Людина має право обрати той чи інший 

комунікативний жанр, внести в нього особистісне забарвлення, але не може свавільно 

змінювати канони жанру і в цьому сенсі являє собою «полоненого» мови. Ламання жанрових 

канонів призводить до перегляду усіх параметрів комунікації. Жанрові канони відносно 

стабільні, не піддаються модифікації. У ситуації спілкування жанри можуть перетікати один до 

одного, але існує комбінаторика жанрів та жанрових переходів, природне спілкування являє 

собою вільну комунікативну взаємодію людей, яка обмежена жанровим перемиканням. 

Слід відзначити цікаві доповіді О.В. Омецинської (м. Житомир) «Прагматичні аспекти 

портретного опису в художньому реалістичному дискурсі»; Т.М. Рашевської (м. Харків) 
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«Особливості дискурсу докору»; Т.В. Товстенко (м. Київ) «Роль дієслова у відображенні точки 

зору комунікантів в англомовному газетному дискурсі»; Т.В.Черненко (м. Чернівці) 

«Конверсеми як засіб когезії англомовного фінансового дискурсу»; А.В. Ярхо (м. Харків) 

«Компонент ACKNOWLEDGMENTS у сучасному англомовному фінансовому дискурсі»; 

Г.І. Барташової (м. Харків) «Просодія як засіб вираження асиметричності стосунків 

комунікантів у авторитарному дискурсі», І.І. Морозової (м. Харків) «Мовленнєва поведінка в 

контексті культури».  

Стендова доповідь Г.В.Ейгера (Хамельн, Германія) зацікавила розглядом проблеми 

комунікативних масок, під якими розуміється комунікативна поведінка, невластива 

особистості, але придбається нею на певний час для вирішення поставлених задач. Вчений 

виділяє наступні види масок: «свій», «самозванець», «автор-містифікатор», «невідомий», 

«пересмішник», «театральні маски», «удаваний хворий», «автор». Г.В.Ейгер вважає, що 

виявляється цікавим дослідження комунікативних масок у зв’язку з комунікативними 

типажами, персонажами та соціально-комунікативними ролями, а також рисами особистості. 

Проблеми комічного та його різновидів – одна з актуальних тем форуму. Цікаві доповіді 

підготовлені на теми: «Графічні засоби та прийоми мовної гри в газетному заголовку (на 

матеріалі англомовних Інтернет - видань)» (Р.Р Гнатківська, м. Львів); «Гумор нонсенсу» 

(Л.П. Гончаренко, м. Харків), «Дитячий гумористичний дискурс» (А.Г. Гусєва, м. Харків), « 

Омовлення діючих осіб у текстах несерйозного жанру» (І.К. Кобякова, м. Суми);  «Типові 

учасники комічного інституціонального дискурсу» (О.К.Лобова, м. Харків); «Феномен жарту» 

(В.О.Самохіна, м. Харків); «Композиційні аспекти аналізу вербального гумору» (О.О. 

Чорновол-Ткаченко, Є.С. Найдіна, м. Харків). 

На дискусійному круглому столі «Сучасні лінгводидактичні дослідження» висвітлені 

питання міждисциплінарності як особливості формування професійної соціокультурної мовної 

компетенції студентів; ролі вчителів та студентів; закріплення лексичних та граматичних 

навичок студентів,  (О.М. Болдіна, О.В. Іваніга, Т.К.Меркулова, В.С. Кузьміна, І.О. Свердлова 

та інші). 

Не залишилися поза увагою і функціональні  аспекти комунікативної стилістики, 

актуальні питання синтаксису, семантики та прагматики у сучасній парадигмі знань. 

Заслуговують на увагу доповіді д-ра філол.наук Ю.О. Шепеля «Синоніміко-антонімічні 

відношення дієслів і слів, пов’язаних з ними дериваційно», канд.філол.наук В.В. Богдана 

«Диференціація споріднених синтаксичних одиниць на текстовому рівні», канд.філол.наук 

О.М. Скляренко «До питання про формування топоформантів у географічних назвах США»  та 

багато інших. 
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На заключному засіданні були підведені підсумки і прийнято рішення форуму. В відгуках 

голів засідань було відзначено, що в ході пленарного засідання, дискусійних «круглих столів»  

заслухано в загальній сукупності більш ніж 80 науково-методичних доповідей і практичних 

повідомлень, які внесли значний внесок у рішення проблем, які дискутувались. Учасники 

відзначили високий рівень організації і проведення форуму і висловили подяку його 

організаторам. Від імені організаторів декан факультету  В.Г. Пасинок подякувала усіх 

присутніх за плідну участь в роботі форуму. 

 

 

Голова Форуму, канд. філол. наук, проф., 

завідувач кафедрою англійської філології 

ХНУ імені В.Н. Каразіна                        В.О. Самохіна 

 

 

 

РЕЦЕНЗІЇ 

МОНОГРАФІЯ В.О. САМОХІНОЇ 

«СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ЖАРТ» 

(Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 356 с.) 

А.П. Мартинюк, доктор філол. наук (Харків) 

 

Монографія В.О. Самохіної є системним, вражаючим своєю масштабністю дослідженням 

англомовного жарту як когнітивно-комунікативні сутності. 

Актуальність роботи обумовлена її повною відповідністю пріоритетним тенденціям 

сучасного мовознавства. Монографія проникнута антропоцентризмом, що виявляється у 

природі об'єкта аналізу – гумористичного дискурсу як інтелектуально-емоційної діяльності 

людини, яка є водночас ігровою і креативною. Представлена авторкою концепція є 

вирішальним кроком у становленні функціонально-комунікативної стилістики, що повною 

мірою віддзеркалює антропологічну сутність діяльнісної парадигми у науці. 

Дослідження щедро сповнене теоретичних та методологічно-методичних знахідок, які 

доводять його безсумнівну новизну. Авторка обґрунтовує теоретико-методологічні засади 

нового напряму лінгвістичного аналізу – функціонально-комунікативної стилістики тексту, в 
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межах якого отримує нове тлумачення одна з найважливіших проблем сучасної лінгвістики:  

співвідношення стилю, дискурсу, тексту  і жанру. Завданням напряму є аналіз ефективності 

текстової діяльності з урахуванням співвідношення стилю, що відбиває  її  вертикальний 

тематичний, інтенціональний вимір й є первинним стосовно дискурсу, що, відповідно, 

репрезентує її  лінійний іллокутивний, маніфестаційний  вимір. Застосування принципу 

інконгруентності на дискурсивному рівні, де він регулює перехід від інституціонального типу 

дискурсу до його різновидів, дозволяє авторці ввести в науковий обіг поняття інтрадискурсу, 

проявом якого є гумористичний інтрадискурс, реалізований, зокрема, у жанрі мовленнєвому 

жарту, що становить собою архетипний зразок гумору. До нових наукових здобутків належить 

також встановлення переліку диференційних ознак гумористичного інтрадискурсу 

(діалогічність, динамічність, спонтанність, відкритість, рівноправність, комунікантів, 

сугестивність, персуазивність). 

Мовленнєві дії інституційного дискурсу  експліцитно протиставляються мовленнєвим 

діям гумористичного інтрадискурсу, що  породжує відносини дисбалансу, невідповідності, 

протиріччя, які в роботі визначаються як відносини інконгруентності. 

Мовленнєвий жанр жарту розглядається як соціальний знак, який відтворює комічний 

сценарій і формує соціальні ролі комунікантів.  

У монографії на підґрунті поняття ситуативного контексту нове тлумачення отримує 

комплекс фактів, які об’єднуються терміном виконання і включають як сам процес відтворення 

тексту з характерною манерою поведінки мовця, його міміку, жести, так і поведінку аудиторії, а  

також різні соціокультурні обмеження, правила, що відносяться до часу, місця, обставин та 

інших чинників ситуації комунікації. В мовленнєвому жанрі жарту відображаються соціальні, 

психологічні, культурні і мовні риси, властиві фольклорному дискурсу. 

Новим є концептуально-композитивне тлумачення норми тексту жарту, типові стилеві 

ознаки якого залучають комізм, сучасність, антиципацію, жанрову модель, інтертекстовий 

римейк, іррадіацію експресивності, мімезис, обмануте очікування, серійність, ситуативні 

знання, діалогічність, карнавальну свідомість, моментальність сприйняття, відтворюваність, 

лаконічність, евокативність, пуантованість, емпатію. 

До нових доробків авторки слід залучити і встановлення комунікативно-функціонального 

спектру жанру жарту, який включає найповніший перелік прагматичних функцій: розважальну, 

мовотворчу, атрактивну, перемикальну, фатичну (регулятивну), орнаментально-ілюстративну, 

критичну, детабуїзації, маскувальну, терапевтичну, соціальну. 

Цінними є також спостереження щодо специфіки актуалізації жанру жарту в різних типах 

дискурсу: політичному, де він слугує інструментом завоювання довіри та симпатії електорату, 
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усунення опонентів; діловому, де він сприяє залученню клієнтів, утриманню їхнього інтересу, 

відволіканню від ділової розмови; науковому,  де він є засобом аргументації, полегшення 

розуміння й засвоєння складного матеріалу. Не залишився поза увагою авторки і зв’язок жарту 

з явищем антифразису, що призводить до виникнення конфлікту у спілкуванні, який також 

висвітлює один із можливих, до цього системно не описаних, ракурсів дискурсивного 

функціонування гумору. Заслуговують на особливу увагу спостереження щодо особливостей 

англійського (інтелектуалізм, реалізація у гуморі морального задоволення від усвідомлення 

власної значущості) та американського гумору (практицизм, демонстрація рівності, зняття 

умовностей). Результати лінгвокультурологічного аналізу англійського та американського 

менталітетів, віддзеркалених в англомовному жарті, дозволяють авторці висунути гіпотезу про 

взаємозв’язок менталітету та стилю. 

Вперше об’єктом системного опису стають такі маркери антропоцентричності, як 

антропоніми наративного жарту (номінація персонажів, географічного простору, 

культурного, побутового, історичного фону, сфери їх застосування, створення комічних 

асоціацій та конотацій для забезпечення конкретності  образу або ситуації, реалістичності) та їх 

функції (експресивно-емоційна, дейктична, культурологічна, орієнтуюча, виділяюча, фатична, 

алюзивна). 

Ретельний розгляд питань, пов’язаних з категорією комічного, слушно спирається на 

розуміння цієї категорії як гри зі сміховим ефектом, когнітивним механізмом якої є 

інконгруентність в модусі «несерйозність». Зіставляючи поняття «комічне» та «комічність» або 

«комізм», В.О. Самохіна наголошує, що вони співвідносяться як рід і вид: комічне 

матеріалізується в комічності образу ситуації. Якщо трагічне пов’язане з нерозв’язанням 

конфлікту, то комічне розв’язує конфлікт. 

Комічне бачиться авторкою як продукт інконгруентності, що лежить в основі когнітивних 

механізмів гумору і проявляється як своєрідна комічна гра –протиріччями, протиставленнями, 

несумісностями. Доводиться, що комічний ефект є результатом порушення норм – як на 

ситуативному (онтологічних, логіко-поняттєвих, валоративних, дискурсивних), так і на 

лінгвальному рівні (мовних, мовленнєвих, текстово-жанрових). Порушення норми у жарті і є 

нормою. Пресупозиції, що конструюються адресатом на початку жарту, не виправдовуються, в 

результаті чого створюється інконгруентність, яка веде до комічного ефекту від обманутого 

очікування. Відхилення від норми створюють у жарті нову норму з прирощенням додаткового 

значення.  

Не оминає монографія і проблеми типології тексту жарту як фольклорного та 

мовленнєвого жанру. Дослідниця вирішує її на підставі поняття текстової норми як композиції 
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мовних засобів, що відповідає типовій ціленастанові й сумі типових умов певної 

комунікативної ситуації. 

Об’єктом комплексного аналізу у монографії В.О. Самохіної стає анекдот як найбільш 

поширений різновид англомовного жарту. Вивчаючи жанрову структуру тексту анекдоту, 

авторка виділяє дві його основні характеристики – наративність і експресивність. Наративність 

анекдоту пов’язана з театральністю, виконанням, а, отже, з грою. Експресивність сприяє 

створенню комічної ситуації. 

Для формалізації процесу передачі інформації, що міститься в анекдоті, в монографії 

пропонується концептуально-композиційна семантико-інформативна модель, яка 

розкривається у заголовку, а також інтродуктивному, комплікативному, експлозивному блоках. 

Заголовок і комплікативний блоки – факультативні; інтродуктивний і експлозивний блоки – 

облігаторні в тексті анекдоту. Комічний ефект в анекдоті досягається завдяки концептуальному 

розкриттю цієї моделі, яка експлікує ситуаційну і лінгвістичну інконгурентність. Принцип 

інконгруентності знаходить втілення у всіх концептуально-композиційних блоках  тексту 

анекдоту, що виконують архітектонічну функцію, яка сприяє створенню ефекту комізму. 

Змістове наповнення блоків є різним: комплікативний блок розкриває тему, представлену в 

інтродуктиві, уточнює ситуацію та взаємовідносини між діючими особами. Експлозивний блок, 

інконгруентний першим двом, несе основне інформативне навантаження – саме тут міститься 

основна перлокутивна сила тексту анекдоту. Функція експлозивного блоку полягає в усуненні 

когнітивного дисонансу, що обумовлює виникнення сміху. 

У монографії вперше висвітлено інтертекстуальну та прецендентну природу анекдоту. 

На думку авторки, текст анекдоту є  інтертекстуальним і пов’язаним з традицією: він 

спирається на стереотипи свого жанру, на фольклористичні імплікації. Анекдот також 

запозичує з фольклору, художньої літератури, Біблії, кіно, пісенної творчості. Запозичений 

інтертекстуальний елемент в анекдоті типізується. Анекдот запозичує інші тексти або їхні 

елементи у вигляді стилізації, пародіювання, реалій (стилізація форми казки, загадки, байки, 

тосту, афоризму та ін.; стилізація на рівні структури, як, наприклад, казкові зачини або 

прикінцева мораль). Авторкою розмежовані поняття стилізації і пародіювання, які 

переслідують мету відтворення різних соціально-мовних стилів. Вперше обґрунтовується 

інтертекстуальність реалій (їжа, напої, побутові заклади, магазини, організації, грошові кошти), 

які пояснюються або в самому анекдоті, або в підряднику, або в коментарях, нерозуміння яких 

призводить до втрати комічного ефекту. Акцентується прецедетність імен та прізвищ відомих 

письменників, акторів, політиків, науковців, характерних ознак літературних героїв, біблійних 
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персонажів та сюжетів, цитат з літературних творів, висловлювань літературних героїв, 

прислів'їв  та приказок. 

Починаючи з загальнотеоретичних інновацій та закінчуючи прикладними аспектами 

прагмастилістичного і когнітивного аналізу, сміливо вступаючи у плідну лінгвістичну 

полеміку, В.О.Самохіна переконливо доводить справедливість обраної позиції, висвітлюючи 

цілий спектр прагмастилістичних прийомів реалізації фольклорного гумору, когнітивних 

механізмів, на яких базується природа комічного.   

Авторка логічно і чітко формулює завдання і послідовно вирішує їх у роботі. Слід 

відзначити глибоку обізнаність В.О. Самохіної на класичних та новітніх напрямах 

функціональної стилістики тексту та досліджень гумору, лінгвістики тексту. Вражає також  

яскравість та прозорість методик аналізу емпіричного корпусу англомовних гумористичних 

текстів, чіткість положень, які виносяться на захист. Окремо хотілося б відзначити зрозумілу й, 

у той же час, багату мову монографії, її науковий стиль та оригінальність вирішення складних 

питань. Робота позбавлена зайвого перевантаження скороченнями і транслітерованими 

термінами-неологізмами. Перелічені здобутки свідчать про безперечну наукову теоретичну та 

практичну цінність роботи, положення якої є внеском у стилістику англійської мови, теорію 

тексту та дискурсу, лінгвокультурологію й, звичайно ж, у лінгвістичну теорію гумору, а 

матеріали дослідження можуть плідно застосовуватися у відповідних теоретичних курсах та 

спецкурсах. 

Монографія адресована широкій аудиторії дослідників мови, фахівців усіх рівнів: від 

учених зі ступенем до аспірантів та студентів. 

 

 

МОНОГРАФІЯ Н.В. ПЕТЛЮЧЕНКО  

„ХАРИЗМАТИКА: МОВНА ОСОБИСТІСТЬ І ДИСКУРС”  

(Одеса: «Астропринт», 2009. – 464 с.) 

І.С. Шевченко, докт. філол. наук (Харків) 

 

Монографія Н.В. Петлюченко присвячена співставному дослідженню харизматичної 

мовної особистісті в німецькому та українському дискурсах. На базі найсучасніших теорій 

лінгвоперсонології автор ретельно вивчає дискурсивні практики мовних особистостей – 

харизматичних політичних лідерів, які у період кризових ситуацій здійснюють емоційне 

керівництво масами. У роботі вдало поєднуються новітні лінгвістичні методи й підходи теорії 
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дискурсу, перцептивного й кінетичного аналізу, лінгвостатистичного аналізу та комп’ютерної 

обробки даних з набутками у галузі психології, соціології, теорії комунікації, етнокультурології. 

Актуальність і новизна цього дослідження зумовлені комплексним дискурсивним описом 

мовної особистості харизматичного політичного лідера, що здійснюється в контексті 

апелятивного дискурсу, та національно-культурним ракурсом зіставлення.  

Високий ступінь апелятивності політичних виступів харизматичних лідерів значною 

мірою визначається кризовим характером ситуацій їх дискурсу. Відповідно, комунікативний 

акт заклику використовується як вербально-паравербальний медіум, за допомогою якого 

харизматична особистість здійснює активну апеляцію до своїх прихильників, спонукаючи їх 

тим самим до зміни поведінки й/або мислення. Такий підхід дозволив автору довести гіпотезу 

про взаємозв'язок екстралінгвальної категорії «харизматичний» з лінгвістичною категорією 

«апелятивний», що експлікується в мовленні харизматичної особистості за допомогою 

відповідного набору вербальних, фонаційних і кінетичних засобів.  

Важливою й актуальною є мета дослідження Н.В. Петлюченко, що полягає у визначенні 

набору вербальних, паравербальних і екстралінгвальних засобів апеляції політичного лідера, які 

диференціюють її як харизматичну апеляцію, і виявленні спільних і відмінних рис у реалізації 

цих засобів у дискурсах політичних лідерів Німеччини й України. Для зіставлення обрано одну 

з провідних ознак дискурсу харизматичного політичного лідера – апелятивність. Зіставлення 

апелятивності окремих національних лідерів у двох лінгвокультурах здійснюється за чотирма 

параметрами: семантичним, вербальним, паравербальним й екстралінгвальним. Ретельно 

дібраний експериментальний мовний матеріал аналізу – аудіо- і відеоверсії виступів сучасних 

німецьких (Й. Фішер, Г.Шредер, А. Меркель) і українських (В. Ющенко, В. Янукович, 

Ю.Тимошенко) політиків у кризових і посткризових ситуаціях – робить одержані дані й 

висновки цілком вірогідними й доказовими.  

Н.В. Петлюченко справедливо тлумачить харизму як психоемоційний стан піднесення, 

що може виявлятися в мовленні й жестах людини й слугувати, таким чином, об'єктом 

дискурсивного дослідження мовної особистості політичного лідера. У такому трактуванні 

харизма має різні ступені вираженості, що залежить від викликів зовнішніх обставин, а також 

таких особистісних якостей лідера, як мотивація, цілеустановки, емоційний стан, фенотип, 

індивідуальний стиль прийняття рішень, ораторські здібності тощо.  

Монографія Н.В. Петлюченко складається із трьох розділів. Перший розділ містить 

критичне узагальнення різних аспектів феномена харизми, а саме, релігійно-філософського 

(вчення про Божественну благодать, теорію пасіонарності Льва Гумільова й «психологічної 

маси» Зігмунда Фрейда та ін.), соціально-політичного (теорії харизматичного (Макс Вебер) і 
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кризового (Жан Блондель) лідерства), психологічного (теорії емоційного лідерства Деніела 

Гоулмана, двофакторна модель лідерства Манфреда Ке де Врі, правила «чорної риторики» 

Карстена Бредемайера), гендерного (жіноча харизма) і культурологічного (флюїдність, аура, 

чарівність, привабливість, шарм як синоніми харизми) аспектів. Авторка розглядає архетипні й 

соціонічні складові образу харизматичного політичного лідера, механізми створення 

харизматичного іміджу політика, аналізує темпоральні й локусні характеристики харизми, 

робить висновок про існування її хронотопу. 

  Другий розділ присвячений дослідженню феномена харизматичної мовної особистості в 

лінгвокультурних традиціях Німеччини й України, зокрема, вивченню її ментально-культурних 

особливостей, мотивацій, цілеустановок, комунікативних потреб, емоцій та ін. Авторка надає 

моделі харизматичної комунікації, описує механізми емоційно-сугестивного мовного впливу та 

на базі сорока біологічних, соціальних, психологічних індексів розробляє детальні дискурс-

портрети історичних німецьких (Г. Гагерн, О. Бісмарк, П. Гінденбург, А. Гітлер, В. Брандт, К. 

Аденауер, Г.Коль) і українських (козацькі вожді України 1492-1759 р., Б. Хмельницький, 

І.Мазепа, М.Грушевський, Н. Махно, С. Петлюра, С. Бандера, В.Чорновіл) харизматичних 

лідерів. 

 У третьому розділі описуються методи, мовний матеріал, програма експериментального 

дослідження засобів вербальної й паравербальної апеляції в піднесеному мовленні 

харизматичного політичного лідера, а також принципи побудови tertium comparationis для 

порівняльного аналізу апелятивного дискурсу сучасних харизматичних політичних лідерів 

Німеччини й України. Апелятивність харизматичного лідера скрупульозно порівнюється за 

чотирма параметрами, а саме: семантичним (домовним), вербальним, паравербальним й 

екстралінгвальним. 

У результаті проведеного дослідження стверджується, що глибинна структура заклику 

є спільною семантичною основою поверхневих вербальних структур заклику в німецькому й 

українському апелятивному дискурсах політичного лідера та може розглядатися як 

дискурсивна універсалія. Відмінності у вираженні семантичних умов заклику в зазначених 

дискурсах будуть виявлятися як у поверхневих вербальних і паравербальних структурах 

апелятивних одиниць, так і в їх екстралінгвальному контексті. При цьому системно-мовні 

відмінності, пов’язані із власне типологічними особливостями німецької й української мов, 

виявляються в основному у поверхневих вербальних структурах, тоді як несистемні – емоційні, 

національні й гендерні відмінності політичних лідерів двох культур – більшою мірою виявлені 

в поверхневому паравербальному і екстралінгвальному рівнях і мають велику кількість 

міжрівневих розбіжностей.  
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Як засвідчує дослідження Н.В. Петлюченко, фонаційна специфіка харизматичної 

апеляції пов'язана з основними (просодичними) характеристиками мовного сигналу, до яких 

відносяться частота основного тону, тривалість і інтенсивність. Кінетична специфіка 

апелятивності харизматичного політичного лідера позначається жестами, що супроводжують 

мовлення харизматичного політичного лідера. Просодичні й кінетичні засоби оформлення 

апелятивних одиниць у піднесеному мовленні реалізуються у формі своєрідної апелятивної 

хвилі, тобто розподілом закликів протягом виступу, що формують дискурсивний апелятивний 

простір мовця, характеризуються піками й спадами показників частоти основного тону, 

створюючи акустичний ефект хвильового наростання апеляції від початку виступу до його 

завершення.  

Подібності у паравербальній поверхневій структурі апелятивних висловлювань 

німецьких і українських політичних лідерів спостерігаються в тональному модулюванні, 

збільшенні інтенсивності вимовляння промінентних місць апеляції, посиленій жестикуляції 

правої руки у вигляді долоні або кулака. Розбіжності стосуються, насамперед, темпоральної 

організації апелятивних хвиль, темпу вимовляння кульмінаційних ділянок апеляції. Так, у 

промовах німецьких лідерів на піках апеляції відбувається прискорення періодів мовлення, у 

промовах українських лідерів, навпаки, темп вимовляння вповільнюється. Основною 

диференційною ознакою харизматичної просодії німецьких політичних лідерів є її 

рапсодичність, тоді як відмінною ознакою харизматичної просодії українських лідерів 

виявляється її монотонність. Показники коефіцієнта паузації й коефіцієнта звукового спадання 

є темпоральними диференторами апелятивної просодії харизматичних політичних лідерів 

Німеччини й України. 

Просодична виділеність кульмінаційних апелятивних місць у виступі харизматичного 

політичного лідера підсилюється жестом правої руки. Напрямок жесту руки «до публики» 

активно використовують Й. Фішер і Ю. Тимошенко. В. Янукович у момент посилення своєї 

апеляції частіше направляє активний жест до себе, що є його диференціальною ознакою. 

Г. Шредер на піках апеляції різко міняє амплітуду розмаху правої руки й направляє її то вгору, 

то вниз. Апеляція політичного лідера оцінюється як яскравіша, активніша, якщо жест правої 

руки, що акцентує, на пікових фазах перебуває вище лінії плеча. Перевага положення руки на 

піках апеляції вище лінії плеча відзначається в українських лідерів Ю. Тимошенко й В. 

Януковича, а також німецьких лідерів Й. Фішера й Г. Шредера. У таких політиків, як 

В. Ющенко й А. Меркель, на піках апеляції домінує положення руки нижче лінії плеча.  

Таким чином, у роботі відпрацьовано чіткий алгоритм дискурсивного дослідження: 

спочатку харизма розглядається як міждисциплінарний феномен, далі описується її 
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дискурсивний статус у рамках мовної харизматичної особистості політичного лідера, а потім 

методом зіставлення визначаються особливості харизматичної апелятивності політичного 

лідера в німецькій і українській лінгвокультурах. Отримані дані дозволили систематизувати 

мовно-дискурсивні характеристики провідних сучасних німецьких і українських харизматичних 

політичних лідерів.  

До головних здобутків дослідження слід віднести висновки про те, що з моменту 

розробки теорії харизматичного лідерства Максом Вебером у 1922 році, відбулася значна 

трансформація в оцінці цього феномена в ментально-культурному коді німців та також його 

розповсюдження на слов’янське культурне поле як наслідок соціальних змін у 90-і роки XX 

століття на пострадянському просторі. У німецькому суспільстві трансформація полягає у 

відмові від феномена харизми як від позитивного компонента в іміджі політичного лідера. 

Харизматичність в іміджі слов’янського лідера є позитивною ознакою для його реципієнтів, 

чим, користуються українські іміджмейкери і включають цей феномен у меліоративний 

інвентар українського політика.  

Проведений порівняльний аналіз вербальних засобів харизматичної апеляції у двох 

національно-культурних дискурсах свідчить про домінування раціональних настанов у 

харизматичних тактиках німецького політичного лідера (за наявності невеликого ухилу до 

пророчих елементів). Навпаки, у харизмі українського політичного лідера домінують 

ірраціональні настанови, які визначаються його вірою у вищі сили й необхідністю віри в них 

простого народу.  

Зокрема, основна дискурсивна характеристика Й. Фішера може бути сформульована як 

«харизматик-бунтар», «харизматик-воїн», оскільки його харизма має свої джерела в різних 

студентських, опозиційних, неформальних лівих рухах (Spontis) і партіях (Die Grünen). Активна 

протестна позиція, лідерські якості, імідж лівого радикального політика, а також 

екстраординарні ораторські здібності відіграли велику роль у зростанні популярності Й. Фішера 

й зміцнили його статус як найхаризматичнішого політика сучасної Німеччини. Низький тембр, 

типовий німецький «орлиний» фенотип формують сприйняття Фішера як носія яскравої 

маскулінності, що підтримується його успіхом серед жінок. Улюблені теми промов Фішера – 

антифашизм, демократія, соціальна справедливость, а ключові слова – надійність, довіра, 

єдність.  

Герхард Шредер може бути охарактеризований як «харизматик-обновитель», оскільки 

його харизма співпадає із зміною поколінь (нім. Generationswechsel) в політичній історії 

сучасної Німеччини, зміною правлячої партії, зміною цінностей і символів. Усе, що відноситься 

до семантичного поля «оновлення» – один із ключових мотиваційних механізмів 
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харизматичного піднесення Г. Шредера, котре він вбачав насамперед у можливості організації 

«нової Німеччини». Теми, що народжують у Г. Шредера піднесення, – демократія, 

демократичне партійне будівництво, роль СДП, благополуччя Німеччини.  

Харизматичний тип Ангели Меркель – «харизматик-стабілізатор», що певною мірою є 

оксюмороном, бо суперечить самому поняттю харизми, орієнтованому на емоційну домінанту в 

політичному лідерстві. За основу своєї харизматичної апеляції А. Меркель вибирає звертання 

до історичного авторитету, а також необхідність рішення актуальних питань часу. Її апелятивні 

тактики визначаються її чесною відкритою позицією, прагненням до констатації фактів, 

відсутністю ілюзій і схильності до прикрашання справ, що, скоріше, визначає її як 

автентичного, а не харизматичного політика.  

Основна дискурсивна характеристика Віктора Ющенка може бути сформульована як 

«харизматик-месія», «харизматик-пророк». Такі характеристики харизми В. Ющенка 

визначаються його внутрішніми мотиваційними установками, пов’язаними з акцентуванням 

власної значущості, переконаністю у своїй непогрішності, правом на істину в першій інстанції, 

безапеляційністю суджень. У його виступах наскрізною лінією проходить виняткова віра у 

власну месіанську роль у долі нації, про що наочно свідчить проведений аналіз його вербальних 

харизматичних апелятивних способів. Як будь-який пророк, месія, В. Ющенко ніколи на визнає 

своїх помилок, його манера говоріння схожа з манерою проповідника. В. Ющенко говорить із 

максимальним харизматичним піднесенням, коли мова йде про нього самого, його перемогу, а 

також коли його слова стосуються особливої місії України у світі.  

Основна лінгводискурсивна характеристика Віктора Януковича може бути визначена 

як «харизматик-свій», «харизматик-шахтар». Це визначається його приналежністю до 

регіонального типу політика, що прийшов у центральні владні структури зі східного регіону 

України, де провідними є шахтарство й металургія. За фенотипом і культурним іміджем 

(антропологічні «шахтарські» риси – високий зріст, а також його мовна й жестова специфіка) 

цей політик – «свій для багатьох». На відміну від В. Ющенка, він здатний до публічного 

визнання своїх помилок, не претендує на роль месії й загальнонаціонального політика, 

розглядає український народ як інтегроване суспільство з єдиним слов’янським корінням, про 

що свідчать проаналізовані загальні й харизматичні вербальні засоби його апеляції. Головними 

темами дискурсу В. Януковича є стабільність і об’єднання різних політичних сил у пошуках 

компромісу.  

Дослідження апелятивного дискурсу Юлії Тимошенко дозволяє стверджувати, що це 

«харизматик-бунтар», «харизматик-революціонер», «харизматик-боєць». Її харизма формується 

самим духом революційної ситуації, що «заражає» її своєю екстремальністю. Таке «зараження» 
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підсилюється через її самоідентифікацію як украинки. Ю. Тимошенко – тактик діє за 

принципом «виграти тут і зараз», що аналогічно до тактики Маргарет Тетчер. Дотримання 

харизматичного образу щирої українки відповідає месіанським властивостям Ю. Тимошенко – 

лідера, народжує в ній віру в її особливе призначення і роль для всієї української нації. Серед 

тем її дискурсу домінують не стільки майбутнє, скільки те, що потрібно зробити зараз для 

нього, тобто практичні дії в актуальному часі, а також домінує боротьба: за владу, проти старої 

влади й проти ворогів ідеалів Майдану.  

Таким чином, проведене комплексне дискурсивне дослідження мовної особистості 

харизматичного політичного лідера дозволило Н.В. Петлюченко визначити набір вербальних, 

паравербальних і екстралінгвальних засобів апеляції політичного лідера, які диференціюють її 

як харизматичну апеляцію, й установити ряд подібностей і відмінностей у реалізації цих засобів 

у дискурсах політичних лідерів Німеччини й України методом двостороннього зіставлення. 

Рецензована монографія є давно очікуваним проривом української лінгвістики у сфері 

лінгвополітології, зіставної дискурсологіі, лінгвістичного моделювання мовної особистості у 

різноманітних дискурсах і модусах (письмовому та усному), що відкриває нові обрії 

дискурсивного опису людської комунікації. 

Запропонована Н.В. Петлюченко методика дослідження апелятивності на всіх рівнях 

дискурсу (вербальний, паравербальний, екстралінгвальний) є вагомим внеском у розвиток 

антропоцентричної парадигми в лінгвістиці, а зіставлення дискурсів неспоріднених мов сприяє 

уточненню національно-культурних кодів носіїв німецької та української мов є значним 

внеском у розвиток крос-культурних студій. Рецензована книга безумовно стане у нагоді 

широкому загалу лінгвістів, аспірантів і магістрантів, а також зацікавить спеціалістів у галузі 

теорії комунікації і PR, соціологів, іміджмейкерів. 
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• стаття подається у вигляді 3,5” дискети в редакції Word для Windows версія 6.0, 7.0 без 

автоматичних переносів слів разом з двома примірниками тексту; 

• індекс УДК міститься ліворуч, перед назвою публікації (шрифт 12 Тimes New Roman); 

• відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір 

шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами ініціали автора, прізвище, вчена ступінь 

після коми (канд. філол. наук) та поряд у дужках – назва міста; 

• анотації (близько 500 знаків з пробілом, ключові слова розмістити за абеткою) на трьох 
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Чітко диференцюються тире (–) та дефіс (-); 

• при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими 

файлами. При наявності ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами; 

• статтю необхідно узгодити з вимогами ВАК, тобто на початку вказати  об’єкт, предмет, 

мету, матеріал  та  актуальність дослідження, наприкінці намітити перспективи аналізу (шрифт 

роз-ріджений – 3,0); 

• сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті; 

• ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які потребують 

виділення, підкреслюються. Значення слів тощо беруться у лапки.  

• посилання у тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, 

наприклад: С.Левінсон [1, с.35], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – 

номер цитованої сторінки; 

• завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом великими літерами без 

відступу від лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих 

робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням 

стандартів ВАК України 2008, наприклад: 

1. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В. Г. Адмони. – М. : Высш. 

шк., 1963. – 335 с. 2. Богданов В. В. Коммуниканты / В. В Богданов, В. И. Иванов // Вестник 

Харьков. нац. ун-та имени В. Н. Каразина. – 1989. – № 339. – С.12–18. (див. правила 

оформлення списку літератури у Бюлетені ВАК № 3, 2008 р.) 

При необхідності надається спискок джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так 

само, якому передує назва джерела ілюстративного матеріалу; 

• підрядкові виноски не допускаються. 
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В окремому файлі та на окремому аркуші подаються відомості про автора (прізвище, 

ім’я та по батькові повністю), науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, телефон, 

домашня адреса та електронна адреси. 

Аспіранти та викладачі додають до рукопису витяг із протоколу засідання кафедри / 

вченої ради з рекомендацією рукопису до друку та рекомендацію наукового керівника на 

подану статтю. 
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