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МОВЛЕННЄВІ ОЗНАКИ ЕЛІТАРНОЇ 

ДИСКУРСИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ КЕЙТ МІДЛТОН 

Ахмад Д. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук В.В. Кукушкін 

Анотація: Ахмад А. Мовленнєві ознаки елітарної дискурсивної особистості Кейт Мідлтон. У 

сучасному суспільстві все більш актуальним є вплив знаменитостей на людей. Масмедіа надає 

можливість отримати доступ до будь-якої інформації в реальному часі. В роботі проаналізовано 

мовлення Герцогиня Кембриджської на реалізацію стратегій ввічливості: позитивної, негативної. 

Простежена вербальна та невербальна поведінки, що є цільними. 

Ключові слова: вербальна поведінка, дискурсивна особистість, Кейт Мідлтон, невербальна поведінка, 

медіа.  

Summary: Akhmad D. Speech signs of the elite discoursive personality of Kate Middleton. In modern 

society, the influence of celebrities on people's thinking and attitudes is becoming more relevant. Mass media 

can give access to any information in real time. The work analyzes the speech of the Duchess of Cambridge 

for the implementation of politeness strategies, both positive and negative. Tracked verbal and non-verbal 

behaviors that are integral. 

Key words: discursive personality, Kate Middleton, non-verbal behavior, media, verbal behavior,. 

Кожна медійна особистість, будь-то кінозірка, чи королева, мають не просто 

соціальний вплив, а й психологічний та культурологічний на основі лінгвістичних 

особливостей подання інформації. Звідси з’являється потреба в аналізі дискурсивної 

особистості як центру втілення свідомості одразу декількох соціальних груп. 

Актуальність і доцільність нашої статті полягає у тому, що розвиток людства та перебіг 

подій у суспільстві зумовлює свій вплив на особливості  свідомості людей, які 

посилаються на селебриті, які перш за все з’являються у засобах масової інформації, де 

висвітлюють сучасні події, та мають певне ставлення до них, втілене в офіційних 

промовах та виступах.  

Мета дослідження – визначити визначити конкретні стратегії увічливості та 

мовленнєві ознаки формування дискурсивності принцеси Уельської Кетрін Елізабет 

Міддлтон (далі – Кейт Міддлтон). Об’єкт дослідження – промови та виступи принцеси 

Уельської як дискурсивної особистості Британської лінгвокультури. Предмет 
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дослідження – дискурсивна особистість у сучасній лінгвістиці. Наукова новизна роботи 

полягає у детермінуванні особливостей вербальної поведінки дискурсивної особистості 

Кейт Міддлтон як представника глем субкультури.  

Мовлення є не тільки способом вираження думки, але й способом її формування. 

Спосіб формування й формулювання думки за допомогою мови у кожної людини в 

процесі спілкування індивідуальний.  

Кейт Міддлтон, офіційно відома як герцогиня Кембриджська, є найновішим 

членом британської королівської родини та об’єктом все більшої уваги ЗМІ. 

Різноманітні заголовки представляють її як ікону стилю, яка може одноосібно 

забезпечити майбутнє для британських магазинів одягу. Якщо ми візьмемо просте 

рівняння, що «знаменитість = вплив на суспільну свідомість», то немає жодних сумнівів, 

що Кейт Міддлтон досягла статусу знаменитості. Миттєві розпродажі, переповнені веб-

сайти та списки очікування – це лише деякі переваги, на які можуть розраховувати 

бренди, коли Kate вирішить вийти на одну з їхніх пропозицій. Це явище відоме як 

«ефект Кейт». Використовуючи «ефект Кейт» як контекст для нашої дискусії, ми 

зосереджуємося на такому дослідницькому питанні: яка роль моди в підтримці 

трансформації звичайної людини в незвичайну знаменитість? 

Кейт Міддлтон використовує складні та ускладнені речення. 

“My mother made it sound appealing to me” (2004, interview for BBC) – ускладнене 

речення типу комплексного додатку з інфінітивом.  

“All peace-loving forces coming together is a great advantage of our today’s conference” 

(2019, Instagram Кенсингтонського палацу) – ускладнене речення типу комплексного 

підмету, що виражений напівгерундіальним комплексом 

Кейт Міддлтон залучає більшу кількість складнопідрядних речень причинно-

наслідкового типу та складносурядних речень дескриптивного типу. “I believe that all 

people should come together to protect the children because everyone needs love and care” 

(2019, Instagram Кенсингтонського палацу). “These vulnerable children, many who have 

come through traumatic circumstances, are nurtured in this caring environment and are able 
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to form these quality relationships that they so desperately need to thrive” (October, 2019, a 

visit to SOS Children’s Villages, Pakistan) 

Мовлення Кейт Міддлтон сприймається більш елітарним, ніж мовлення її чоловіка 

Уільяма. Так, у спільному інтервью для UK Press Association: 

Уільям: “Well I think to be honest, I wouldn't believe everything you read in the paper 

but in that particular instance we did split up for a bit. But that was just, we both were very 

young, it was at university, we were sort of both finding ourselves as such and being different 

characters and stuff, it was very much trying to find ourown way and we were growing up, and 

so it was just sort of a bit of space and a bit of things like that and it worked out for the better.” 

Кейт: “And I think I at the time wasn't very happy about it, but actually it mademe a 

stronger person, you find out things about yourself that maybe you hadn't realised, or I think 

you can get quite consumed by a relationship when you are younger and I really valued that 

time for me as well although I didn't think it at the time.” 

Уільям: “I… you know …when I first met Kate I knew there was something very special 

abouther. I knew there was possibly something that I wanted to explore there. Weended up 

being friends for a while and that just sort of was a good foundation.” 

Кейт: “Well I think if you really go out with someone for quite a longtime you do get to 

know each other very, very well, you go through the goodtimes, you go through the bad times. 

You know both personally, but also within a relationship as well. And you know I think if you 

can come out of thatstronger and learn as I said things about yourself…” 

Мовлення принца у порівняні з його дружиною виглядає простішим, типовішим та 

примітивнішим. Кейт розставляє акценти та вживає більш ускладнені синтаксичні 

структури, що робить її мовлення глибшим та більш аристократичнішим. 

Мовлення принцеси стає більш насичено афірмативним.  

1. “I met him and sort of scuttled off. It was something like fate” (2003, зареєстрована 

бесіда с І. Уолш). 

2. “It´s not a sign of weakness to ask for help. A child´s mental health is just as important 

as their physical health” (2018, Instagram Кенсингтонського палацу). 
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Королівські особи повинні дотримуватися певних правил лексики. Їм далеко не всі 

слова можна вживати, навіть якщо вони здаються звичайними. Соціальний антрополог 

і автор книги Watching the English: The Rules of Hidden English Behaviour Кейт Фокс 

вивчила лінгвістичні особливості королівської сім’ї. Вона зазначила, що монархи не 

використовують кілька слів, які для інших носіїв мови здаються абсолютно 

нормальними. Серед них зазначимо такі, як pardon, posh, perfume, toilette, lounge, 

використовуючи замість них sorry, smart, scent, lavatory, sitting room відповідно. 

Яскравість мовлення Кейт Міддлтон демонструється завдяки порівняням,: “We 

have seen that two heads are better than one when dealing with a mental health problem”, 

“like in the animal kingdom”, “Over the last decade I, like many of you, have met people from 

all walks of life” (2018, Instagram Кенсингтонського палацу). 

Протягом дослідження було виділено позитивні та негативні стратегії мовлення 

Кейт Мідлтон. 

Позитивні стратегії увічливості у мовленні дискурсивної особистості Кейт 

Мідлтон 

Стратегія «позитивної ввічливості» має на меті підкреслити дружнє ставлення між 

мовцем і слухачем. Найчастіше цього досягають шляхом використання спеціальної 

лексики, яка підкреслює спільні інтереси, вподобання, погляди. Для прикладу, 

схвалення і симпатію [3].  

“That is why I am so passionate about early childhood. Because we are doing something 

much more than building healthy children. We are nurturing the children and the adults that 

they will become, the families they will build and the communities they will be part of.” 

(March, 2022, a visit to Shortwood Teacher Training College in Kingston, Jamaica) 

Також Кейт неодноразово звертається до використання лексичних повторів. “The 

feelings you inspire - feelings of love and of hope - offer a chance to families to live a life they 

never thought could be possible. So thank you again for inviting me here today. I feel 

enormously proud to be part of East Anglia's Children's Hospices and to see the wonderful 

life-changing work that you do. Thank you.” (March, 2012, Treehouse charity) 

Нерідко простежуемо жарти.  
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“Oh my gosh. The weather, sorry, we've brought England's rain with us.” (March, 2022, 

a visit to a school in the Bahamas). 

Кейт Міддлтон і принц Вільям нещодавно з'явилися в Манчестері, Великобританія, 

щоб вшанувати жертв вибуху в 2017 році, який стався після концерту Аріани Гранде. 

Вони були присутні на офіційному відкритті меморіалу жертвам бомбардувань під 

назвою «Поляна світла». І поки Вільям виголошував зворушливу вступну промову, 

Міддлтон поклала квіти до меморіалу. Але якщо придивитися до їхньої міміки та жестів, 

вони ще більше свідчать про їхні справжні почуття. 

 

Рис. 1. Покладаня Кейт Міддлтон квітів до меморіалу 

Експерт з мови тіла Даррен Стентон проаналізував королівську пару під час заходу 

і, виступаючи від імені Slingo, зазначив, що Кембриджі були «повністю синхронізовані» 

під час взаємодії з іншими. І не тільки це, деякими жестами Міддлтон була дуже схожа 

на принцесу Діану. 

 

Рис. 2. Невербальна поведінка принца Вільяма та Кейт Міддлтон 
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«Кейт дуже добре демонструє емпатію», «Це було помітно, коли вона спілкувалася 

з іншими представниками громадськості та тими, хто організовував захід. Коли вона 

розмовляє з кимось, Кейт матиме фіксований зоровий контакт, а її голова часто 

нахилятиме ліворуч – це означає, що людина розглядає та думає про те, що їй говорить 

інша людина». 

Стентон також пояснив, що члени королівської сім’ї були в повній гармонії, коли 

спілкувалися з іншими, що свідчить про позитивні стосунки. «Кейт і Вільям протягом 

усього заходу здавалися повністю синхронними», – сказав він. «Зверніть увагу на 

положення ніг пари, коли вони розмовляють з іншими – вони повністю співзвучні з 

людиною, з якою розмовляють. Якщо стопи розташовані симетрично, це свідчить про 

те, що присутній хороший контакт». 

Звернімося до стратегій негативної ввічливості у мовленні дискурсивної 

особистості Кейт Міддлтон. Стратегія «негативної ввічливості» володіє широким 

арсеналом тактик у публічному мовленні. Це можна пояснити бажанням людини 

відстоювати власну думку й інтереси, а також намаганням укріпити власні позиції в 

публічному середовищі [1]. 

Найбільш ефективною є тактика «пом’якшення» заяви чи твердження, через 

використанню значної модальності.  

“We all know that pregnancy, childbirth and the first months and years of a child's life 

can be hugely demanding. Parents may often feel lonely and overwhelmed by these early years. 

Around 20% of women in the U.K. are reported to experience perinatal mental illness. Sadly, 

we also know that many more have to suffer in silence.” (May, 2022, Maternal Mental Health 

Awareness Week). 

Тактика «навмисного песимізму» і навмисне применшення важливості зображена 

в ситуації. “We’ve seen so many challenges. We’ve lost our loved ones. We’ve seen our 

frontline workers under immense pressure. And also we’ve been more emotionally and socially 

distanced and isolated from each other” (December, 2021, carol service at Westminster 

Abbey).  
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За результатам дослідження ми дійшли наступних висновків, що дискурсивна 

особистість селебриті, яку було досліджено на матеріалі промов британської герцогині 

Кейт Міддлтон активно залучає варіативні лексико-стилістичні засоби в комбінації з 

невербальними засобами для створення свого іміджу селебриті.   

Перспектива подальшого дослідження є порівняння вербальної та невербальної 

поведінки інших членів британської королівської родини. 
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ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ КНИЖКИ-

АБЕТКИ ЯК МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТЕКСТУ 

Гаврикова І.О. (Харків) 

Науковий керiвник: канд. філол. наук, доц. Нефьодова О.Д. 

Анотація: Гаврикова І.О. Типологічні характеристики англійськомовної книжки-абетки як 

мультимодального тексту. Стаття присвячена дослідженню типологічних параметрів 

англійськомовної книжки-абетки як базового мультимодального тексту британської та американської 

лінгвокультур. У роботі досліджено основні характеристики мультимедійного тексту та на матеріалі 

абетки виділено і проаналізовано основні вербальні, невербальні та паравербальні складові цього типу 

тексту в їхньому діахронічному розвитку. 

Ключові слова: вербальна складова, книжка-абетка, мультимодальний текст, невербальна складова, 
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паравербальна складова. 

Summary: Havrykova I.O. Typological Features of an English ABC-Book as a Multimodal Text.  The 

paper studies the typological parametres of the English ABC-book as a multimodal text central for British and 

American cultures. It researches into the key features of a multimodal text and uses the English ABC-books 

to identify and analyze the key verbal, non-verbal and paraverbal constituents of this type of text in their 

diachronic evolution. 

Key words: ABC-book, multimodal text, non-verbal constituent, paraverbal constituent, verbal constituent. 

 

Інтерес сучасної лінгвістики до проблем взаємообумовленості та зв’язків між 

мовою та культурою зумовлює розширення корпусу матеріалу лінгвістичних 

досліджень. Зростає кількість досліджень мультимедійних  текстів та текстів, які 

вважаються центральними для формування лінгвокультурної компетенції носіїв 

окремої лінгвокультури. 

Унікальним об’єктом для лінгвістичного дослідження, в якому поєднується 

мультимодальність, прецедентність та дидактичність є англомовна книжка-абетка, яка 

є не тільки інструментом навчання нового покоління писемності, але й соціалізації і 

прищеплення цінностей, важливих для цієї лінгвокультури. Проте, незважаючи на 

наявність низки досліджень мультимодальних текстів для дітей (див., зокрема, роботи 

Б. Бадер [3], Дж. Бейтман [4], А. Іммель [7], З. Фанга [5],  Дж. Стівенса [9], Х. Хладікової 

[6] та ін.), ступінь дослідження англомовної книжки-абетки як окремого типу 

мультимодального тексту, який відбиває цінності англійськомовної лінгвокультури, не 

є достатнім; тому в цій роботі зроблено спробу дослідити цей тип тексту в річищі 

мультимодальної лінгвістики із залученням основ лінгвокультурології. 

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена виконанням роботи на теренах 

сучасної мультимодальної лінгвістики, яка інтегрує положення лінгвістики тексту, 

семіотики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, лексикології та 

лінгвостилістики для вивчення креолізованих феноменів. Актуальність роботи також 

зумовлена вибором об’єкту дослідження – англійськомовної абетки як базового типу 

тексту, що формує підґрунття лінгвокультурної компетенції членів англійськомовної 
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лінгвокультурної спільноти, а також роллю англійської мови в світі як мови 

міжнародного спілкування. 

Об’єктом дослідження є англійськомовна книжка-абетка, а предметом – 

типологічні характеристики вербальної, паравербальної та невербальної складових 

цього мультимодального тексту. Метою роботи є виявлення та систематизація 

типологічних параметрів цього типу тексту. 

Наукова новизна роботи полягає в комплексному виявленні невербальної, 

паравербальної та вербальної складових мультимодальної англійськомовної книжки-

абетки та дослідження їх ролі в утворенні її тексту; виокремлення її типологічних 

мовних та позамовних параметрів та аналізі лексем-репрезентантів літер англійської 

абетки, як таких, що сприяють формуванню лінгвокультурної компетенції мовця. 

Унаслідок розвитку медійних технологій та пошуку нових засобів виразності у 

сучасних лінгвокультурах з’являються різноманітні різновиди мультимодальних 

текстів, які поєднують вербальні, невербальні та паравербальні модуси подання 

інформації [8]. У сучасних текстах, зокрема в книжці-абетці, невербальні та 

паравербальні складові не лише визначають зовнішнє оформлення тексту, його 

візуальний образ, естетику друкованої сторінки, але й створюють образи персонажів та 

спонукають сюжетні дії і, взагалі, стають невід’ємною складовою тексту твору. 

До паравербальної складової мультимодального тексту відносимо додаткові 

характеристики матеріальної форми традиційної вербальної складової тексту, зокрема 

розмір, колір, тип, дизайн, розташування на сторінці та інші характеристики шрифту, 

котрим актуалізується вербальна складова тексту (за [2]). Проте суто мультимодальним 

текст англійськомовної книжки-абетки робить реалізація невербальної складової, котру 

розглядатимемо як образотворчу/художню складову тексту, до якої відносимемо 

графічну репрезентацію персонажів, подій, хронотопа тощо твору (див. [1, 2, 9]). Тісна 

взаємодія вербальної, паравербальної й невербальної складових мультимодального 

тексту англійськомовної книжки-абетки надає таким текстам центральне місце в 

дитячій літературі Великої Британії та США та робить їх ефективним інструментом 

виховання дитини в річищі відповідних англійськомовних лінгвокультур. 
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Водночас, книжки-абетки не є продуктом сучасних мультимедійних технологій: це 

одні з найперших мультимодальних текстів в англійськомовній лінгвокультурі. Вони 

набули масового розповсюдження, починаючи з другої половини 18 сторіччя. Перші 

абетки використовувалися не тільки для того, щоб навчити дитину читати, але й для 

морального та релігійного виховання; згодом книжки-абетки також почали виконувати 

розважальні функції. Основними історичними різновидами англійськомовних книжок-

абеток за поліграфічною формою є “hornbooks”, “battledores”, власне друковані книжки, 

плакати, картки та сучасні мультимедійні видання. Найвідомішими історичними 

англійськомовними книжками-абетками є “New England Primer” та “The Child’s New 

Play-Thing”. Англійськомовні книжки-абетки вирізняються за гендерною ознакою (для 

хлопчиків або для дівчат), за тематикою (тварина, професії, предмети побуту, улюблені 

герої тощо). 

Аналіз вербального компоненту мультимодального тексту англійськомовної 

книжки-абетки показав, що протягом всієї історії вона стабільно представляє 26 літер 

англійського алфавіту, серед яких найбільш висунуті три перші (A, B, C), за якими й 

названо англійськомовну абетку; найчастіше для ілюстрації літер використовуються 

окремі лексеми або віршовані мікротексти. Найвища частотність вербального 

компоненту саме такої структури можна пояснити функціями книжки-абетки: 1) 

познайомити дитину середнього дошкільного віку з літерами на підставі окремих 

лексичних одиниць (у поєднанні з ілюструючим їх зображенням); 2) навчити дітей, котрі 

вже опанували абетку, читати (короткі віршовані тексти, складені зі слів, що 

починаються із відповідної літери, є сприятливим матеріалом). Ці дві функції і 

виконуються двома основними структурними різновидами книжки-абетки, які 

відповідають текстам-підтипам “власне абетка” та “читанка”. 

Для позначення та ілюстрації вживання літер в англійськомовних книжках-абетках 

зазвичай використовуються лексеми, які позначають предмети/явища, цінні для 

англійськомовної лінгвокультури. Такі книжки-абетки водночас формують у дитини-

читача навички писемності та лінгвокультурну компетенцію. Літерами англійськомовної 

абетки, з якими пов’язані максимально стабільні лінгвокультурні асоціації є літери А 
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(apple), С (cat), D (dog), E (elephant), I (ice-cream), Q (queen), X (xylophone), Y (yacht). 

Англійськомовна книжка-абетка є мультимодальним текстом, в якому активно 

взаємодіють всі три його семіотичні складові: вербальна, паравербальна та невербальна. 

Попри історичну еволюцію англійськомовної книжки-абетки як типу тексту, типологічні 

параметри кожної зі складових демонструють значну діахронічну усталеність. 

Основними невербальними характеристиками такої книжки-абетки є формат 

прямокутної книжки або плакату, на якому літери розташовані або у кількох 

прямокутних комірках на одній сторінці або на окремих сторінках; наявність кольорових 

графічних ілюстрацій, які дублюють та доповнюють інформацію вербальної складової; 

перетворення книжки-абетки на іграшку завдяки використанню 

рухомих/мультимедійних елементів. Основними паравербальними характеристиками 

англійськомовної книжки-абетки є використання буквиць, курсиву та великих літер як 

засобів висунення для позначення меж вербального компоненту; контраст між великими 

та малими літерами; кольорове забарвлення літер для їхнього виділення; використання 

крупних, чітких шрифтів, не ускладнених додатковими графічними елементами 

(засічками). Поява інтерактивних абеток-гіпертекстів свідчить про новий етап еволюції 

цього традиційного для англійськомовної лінгвокультури мультимодального тексту. 

Перспективним для подальшої розробки окресленої проблематики є зокрема 

проведення контрастивного аналізу мультимедійних текстів американських та 

британських книжок-абеток; докладного діахронічного аналізу вербальної складової 

книжок-абеток з 15-го до 21-го століть; дослідження способів та засобів представлення 

гендерного компоненту в текстах такого типу. 
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ФУНКЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ 

АНГЛОМОВНОГО АНІМАЦІЙНОГО СЕРІАЛУ «КІНЬ БОДЖЕК») 
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Гакало Д. О. Функції інтертекстуальності (на матеріалі англомовного анімаційного серіалу 

«Кінь Боджек»). Стаття присвячена дослідженню функцій інтертекстуальних зв’язків на матеріалі 

тексту серіалу «Кінь Боджек». В роботі докладно розглянуто особливості функціонування 

інтекстуальності в англомовному кінодискурсі, визначено засоби та функції реалізації 

інтертекстуальних зв’язків у серіалі. 

Ключові слова: алюзія, англомовний анімаційний дискурс, інтертекстуальність, прецедентність, 

функції інтертекстуальності. 

Hakalo D. O. Functions of Intertextuality (based on the English-language animated series “Bojack 

Horseman”). The paper focuses on the study of functions of intertextual relations in the animated series 

"Bojack Horseman". The features of the intertextuality functioning in the English-language animation 
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discourse are considered in detail, the means and the functions of intertextual relations in the series are 

determined. 

Key words: allusion, English-language animation discourse, intertextuality, intertextuality functions, 

precedence. 

 

Одними з ключових понять сучасної мультимодальної лінгвістики є «інтертекст» 

та «інтертекстуальність». У найширшому сенсі, термін «інтертекстуальність» 

використовується для позначення явища парадігматичного міжтекстового зв’язку або 

діалогу текстів. Інтертекстуальність є невід’ємною складовою та передумовою процесу 

текстотворення і має особливе значення для формування сучасних мультимодальних 

текстів.  

Актуальність дослідження зумовлена його виконанням в річищі мультимодальної 

лінгвістики на теренах сучасної лінгвістичної теорії інтертекстуальності, а також 

вибором матеріалу дослідження – сучасного англомійськомовного популярного 

анімаційного серіалу. Об’єктом дослідження є інтертекстуальність в 

англійськомовному кінодискурсі, а предметом – вивчення типів, реалізаторів та функцій 

інтертекстуальних зв’язків на матеріалі анімаційного серіалу “Bojack Horseman”. Мета 

дослідження – вивчення типів та функцій реалізаторів інтертекстуальних зв’язків на 

матеріалі серіалу “Bojack Horseman”. Наукова новизна одержаних результатів 

зумовлена проведеним докладним аналізом функціонування інтекстуальності в 

англійськомовному анімаційному дискурсі, а також комплексним вивченням типів та 

функцій інтертекстуальних зв’язків та засобів їх реалізації на матеріалі серіалу “Bojack 

Horseman”, зокрема виділенням найчастотніших типів алюзій та їхніх функції. 

Інтертекстуальність як спосіб відтворення одного тексту у складі іншого 

вважається константою процесу текстотворення. Така міжтекстова взаємодія 

реалізується інтертекстом, експліцитно маркованим як в плані змісту, так і в плані 

виразу завдяки формальним ознакам – маркерам інтертекстуальності, які увиразнюють 

відтворений текст в тексті-приймачі форматом або пунктуацією (лапками, примітками, 

виносками тощо) або наводять атрибуцію процитованого тексту за використання даних 
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про ім’я автора, назви твору, року публікації, видавництва тощо [5, с. 234]. При цьому 

інтертекст може мати внутрішньотекстову або позатекстову [1, с. 51] дистрибуцію. 

Саме маркованість інтертексту є, на наш погляд, одним з найважливіших критеріїв 

для його класифікації. У роботі ми розглядаємо два основні різновиди інтертексту: 

маркований та немаркований та їх проміжні варіанти. Тому в якості основних різновидів 

інтертексту як мовленнєвого втілення інтертекстуальності ми розглядаємо цитату та 

алюзію як маркований та немаркований засоби реалізації інтертекстуальності. 

Цитата може бути наведена задля аргументації, або іншими словами для наведення 

доказів і надання більшої вагомості висновкам й оцінкам автора; ілюстрації задля 

наочності та кращого розуміння запозиченої інформації; і субституції власної думки 

словами іншого автора, в разі їх збігу, аби додати виразності.  

Іншим основним різновидом мовленнєвої реалізації інтертекстуальності є алюзія, 

яка за формою є імпліцитно представленим непрямим мовленням, що зазвичай не 

містить атрибуції та переосмислює інформацію свого першоджерела, інтегруючи її до 

тексту-приймача, а також змінює його вихідні мовленнєві структури (див., зокрема 3]. 

Означені два різновиди інтертексту мають велику кількість різновидів для реалізації 

різних типів інтертекстуальних зв’язків, які формують систему інтертекстуальних 

відносин текстів. 

Алюзію заведено вважати однією з найменш визначених категорій стилістики. 

Текстовою алюзією (англ. textual allusion) вважається вербальне посилання на відомий 

адресату твір, тобто на прецедентний (або вихідний) текст, яке за своїм визначенням 

належить до розряду фігур інтертексту [2, с. 66]. Алюзія переважно вивчається як 

стилістичний прийом, що дозволяє зробити посилання на прецедентний текст або 

феномен, а не як невід’ємний механізм номінації та комунікації. 

Алюзія є двоспрямованою: як інтертекст, вона актуалізує міжтекстові зв’язки із 

існуючими текстами; але водночас вона спрямована на забезпечення комунікації між 

автором та читачем, будучи запрограмована на те, щоб викликати у читача відповідну 

реакцію упізнання та декодування. Саме таким чином алюзія інтегрує текст-приймач до 

вертикального контексту і забезпечує комунікацію автор-читач. 
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Особливу роль інтертекст відіграє в сучасних мультимодальних текстах, 

інтертекстуальність яких має яскравий характер. Так, активно інтертекстуальними є 

тексти сучасних англійськомовних серіалів, зокрема популярного анімаційного серіалу 

«Кінь Боджек». 

На матеріалі дослідження інтертекстуальності цього серіалу було виокремлено такі 

функції інтертексту, переважно представленого алюзіями:  

1) пізнавальна функція: інтертекст сприяє виникненню у читача/глядача нового 

розуміння не лише авторського тексту, але й дійсності взагалі.  

Приклад 1 

Are my self-destructive patterns and unexamined cycles of co-dependency the popular Jim 

Carrey character The Mask? Because "somebody stop me"! (BoJack Horseman) 

У випадку, наведеному вище, алюзивне навантаження несуть власні імена “Jim 

Carrey” та “The Mask” (назва популярного фільму та актора, який зіграв в ньому 

провідну роль). Алюзивний інтертекст, виділений заглавними літерами, слугує 

атрибуцією для цитати слів головного персонажу. Ці алюзії та цитата разом сприяють 

виникненню у персонажа (та у глядача) розуміння кореню власних психологічних 

проблем і, таким чином, виконують пізнавальну функцію. 

2) Експресивна функція алюзій полягає у вираженні ставлення автора до ситуації 

мовлення, що привносить до тексту авторську оцінку та перспективу. Експресивна 

функція також сприяє контакту автора з аудиторією:  

Приклад 2 

She taught a workshop at Spelman and to quote Raven, nevermore. (BoJack Horseman) 

У прикладі, алюзія на хрестоматійний твір Е. По є способом передати, що автор 

висловлення шкодує про припинення семінарів.  

3) Також алюзії виконують контактовстановлюючу функцію, яка є критично 

важливою для привернення уваги людей до серіалу. 

Приклад 3  

Big Andy falls in love with Pieces of April, so now we watch Pieces of April every week. 

(BoJack Horseman) 
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Тут алюзія на відомий фільм передбачає його відомість співрозмовнику та викликає 

в нього співчуття до мовця, сприяючи унісонному контакту.  

4) Основною функцією алюзії є компресивна − сприяння стислості та 

багатозначності тексту. 

Приклад 4 

Okay. I dye my hair. Nobody makes fun of Dennis Rodman. (BoJack Horseman) 

У наведеному прикладі, з метою підвищення компактності тексті, мовець 

посилається на спортсмена Деніса Родмана, відомого своїми дивними зачісками, проте, 

мовець зазначає, що ніхто не сміється з нього. Отже, застосовуючи алюзію, мовець 

уникає пояснень проте, що дивні зачіски не завжди мають викликати сміх.  

5) також алюзія виконує персуазивну функцію для переконання співрозмовника, 

зокрема, в правдивості того чи іншого твердження. Алюзія створює яскравий образ та 

апелює до логіки, задля того, щоб вплинути на читача та змусити його думати чи діяти 

так, як потрібно автору висловлення. У наступному прикладі, мовець намагається 

переконати співрозмовника у вірності своїх суджень засобами апелювання думкою 

авторитетної особи – президента Рузвельта:  

Приклад 5 

BEATRICE 

As the president says: the woman who makes a rushing ride shall never be a blushing 

bride. 

BOJACK 

What president says that? 

BEATRICE 

President Roosevelt. (BoJack Horseman) 

Таким чином проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що для текстів 

серіалу “BoJack Horseman” характерна реалізація основних функцій інтертексту, що 

забезпечує інтегративний, комплексний характер цьому анімаційному фільму. 

Висновки. Дослідження показало, що інтертекстуальність є важливою складовою 

мультимодальних текстів, з огляду на кількість функцій, які вона відіграє в них, а також 
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з огляду на її текстотвірний потенціал. Основні різновиди інтертексту, алюзія та цитата, 

виконують пізнавальну, експресивну, компресивну та персуазивну функції. Основним 

різновидом інтертексту, якій зустрічається в анімаційному серіалі «Кінь Боджек» є 

алюзії, застосовані з метою утворення іронічного, гумористичного, саркастичного 

контексту, а також необхідних асоціацій глядача. Також алюзії використовуються з 

метою формування загальної абсурдистської атмосфери серіалу, розкриття 

внутрішнього світу та почуттів його головного героя. 

Перспективним у заданому напрямку вважаємо дослідження когнітивних та 

комунікативних процесів та наслідків інтеграції алюзивного та інших різновидів 

інтертексту до мультимодальних текстів. 
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УДК 821.111 

МАРКЕРИ ЕКОЛОГІЧНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ 

ДИСКУРСІ СИБЛІНГІВ 

Гамора А. (Харків) 

Науковий керівник канд. філол. наук, доц. Шпак О.В. 

Гамора А. Маркери екологічності в англомовному дискурсі сиблінгів. Стаття присвячена 

дослідженню англомовного дискурсу сиблінгів. Проаналізовано ситуації унісонного та 

дисонансного комунікативного контакту. Виявлено мовленнєві та не мовленнєві маркери 

екологічного контакту в межах дискурсу сиблінгів.  

Ключові слова: дисонансність, дискурс сиблінгів, еколінгвістика, комунікативний контакт. 

унісонність.  

Hamora A. Markers of Еcological Сontact in the Discourse of Siblings. The article is dedicated to 

English discourse of siblings. Communicative situations of unison and dissonant contacts have been analyzed.  

Verbal and non-verbal markers of ecological communicative contact have been singled out.  

Key words: communicative category of contact, dissonance, discourse of siblings, ecolinguistscs, unison.  

Еколінгвістика – новий науковий напрямок, який носить міждисциплінарний 

характер. З огляду на те, що ця наука ще перебуває у стадії формування, але при цьому 

швидко збільшує спектр досліджуваних проблем, в рамках означеної дисципліни існує 

низка невирішених проблем. Аналіз екологічних властивостей комунікативних 

контактів у дискурсі англомовних сиблінгів розширює  уявлення про спілкування у 

цілому, що також скеровано на виявлення способів і шляхів покращення комунікації у 

родині серед братів та сестер. Дослідження англомовного комунікативного контакту 

проводиться у руслі функціонально-комунікативної лінгвістики та дискурсології, які 

досліджувалися низкою науковців: Безуглою Л.Р., Бєловою А.Д., Мартинюк А.П., 

Самохіною В.О., Морозовою О.І., Шевченко І.С., Шпак О.В. та багатьма іншими. 

Актуальність дослідження полягає у скерованості сучасної еколінгвістики на 

всебічний підхід до аналізу екологічності у продукуванні дискурсивного процесу. 

Всебічний аналіз реалізації комунікативної категорії КОНТАКТ, та інгерентних рис 

такого особисто-орієнтованого дискурсу, як дискурс сиблінгів, тобто особливостей 

спілкування рідних братів та сестер, також вважається нагальним. 
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Таким чином, об’єктом наукової розвідки є англомовний дискурс сиблингів, а 

предметом – маркери екологічності комунікативних контактів сиблінгів в 

англомовному родинному дискурсі. Метою роботи є виявлення принципів 

екологiчностi та мовленнєвих і не мовленнєвих маркерів контакту у спілкуванні 

сиблингів у сучасному англомовному дискурсі.  

Відомо, що екологічні системи існують не лише у природному середовищі, а й у 

культурному, соціальному та психічному. Еколінгвістика – це платформа, яка може 

бути відправною точкою для різних досліджень різноманітних мовних феноменів; це не 

парадигма, а платформа вивчення мовних феноменів [5, с. 122]. Тому, на думку багатьох 

дослідників, необхідно вважати екологічну лінгвістику у справжньому значенні 

трансдисциплінарною наукою між людиною, мовою та суспільством. В цьому контексті 

еколінгвістику розглядаємо як філософію взаємодії та гармонії, а екологічний підхід 

застосовуємо до аналізу мови у дискурсах. 

Т.А. ван Дейк, основоположник дискурс-аналізу, називає дискурсом «зв'язну 

послідовність письмових речень чи усних висловлювань, виражених у певній 

комунікативній ситуації з метою передачі або виконання інших соціальних дій» [7, с. 

104]. Оскільки дискурс нерозривно пов'язаний з мовою як системою і будується на її 

основі, то функції дискурсу та функції мови співвідносяться, причому більшість 

дослідників сходяться на тому, що універсальними функціями мови є комунікативна, 

когнітивна і емоційна. 

Дотримуючись класифікації типів дискурсу з позиції соціолінгвістики, дискурс 

поділяють на  особистісно-орієнтовані типи та статусно-орієнтовані. Статусно-

орієнтоване спілкування відбувається в межах певного соціального інституту, та 

обмежується рамками цього інституту. Особистісно-орієнтований побутовий дискурс 

є діалогічним і генетично вихідним типом спілкування, носить згорнутий, 

«пунктирний» характер, використовується як розмовна форма мови, є максимально 

наближений до дитячої мови, оскільки адресант упевнений, що адресат повинен 

зрозуміти його. Висока контекстна залежність мовних знаків у побутовому спілкуванні 

приводить створення кліше повсякденного спілкування в стандартних ситуаціях побуту 
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[1, с. 41; 2]. Побутове спілкування відбувається між добре знайомими людьми, 

зводиться до підтримки контакту у бесіді, передачі певної інформації та вирішенні 

нагальних проблем у формі діалогів на скороченій дистанції, де фонетично 

нормативним вважається нечітка побіжна вимова.  

Дискурс сиблінгів, представлений такими дихотоміями, як рідні брат та сестра, 

брат та брат, сестра та сестра, відноситься до сфери побутого спілкування і 

вирізняється неофіційною тональністю. Невербальні компоненти комунікації у дискурсі 

сиблінгів відіграють провідну роль, частково чи повність замінючи мову, оскільки 

спілкування між сиблінгами характерезується  спонтанністю, обірваністю фраз, 

порушенням логічності або стандартної структури оформлення [3, с. 37-40]. Щодо 

лексичної складової, то дискурс сиблингів відрізняє скорочений код спілкування, іноді 

не зрозумілий іншим членам родини, іноді з уживанням лексики обсценного характеру. 

Специфіка дискурсу сиблингів також полягає у скороченому вигляді інформації, яку 

мають на меті передати, в сталих висловленнях постійної, щоденної комунікації [1, с. 

33—47; 2].  

Засоби комунікативного контакту сиблінгів можна схарактеризувати як такі, що 

мають велику кількість експресивних висловлень, як позитивного, так і негативного 

забарвлення. Екологічність спілкування  вбачаємо в перевазі унісонності 

комунікативних контактів мовців, що залежить від стримування негативних емоцій, що, 

у свою чергу, є нормою контактування в англомовному суспільстві. 

За результатами дослідження унісонний контакт зустрівся у 60 відсотках 

комунікативних взаємодій.  

Розглянемо фрагмент унісонного контакту у дискурсі сиблінгів:  

(1) MEG: It’s so dreadful to be poor.  

        AMY: (injured) I don’t think it’s fair for some girls to have lots of pretty things    and 

other girls nothing at all (Little Women). 

Сестри жаліються, що вони бідні у часи Громадянської війни у Сполучених 

Штатах, бо батько родини наразі знаходиться на фронті. Старша сестра у фазі 

контактовстановлення зазначає, що вони бідні. У своєму експресивному висловленні 
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вона уживає прикметник з негативною конотацією dreadful.  Молодша сестра Емі, 

підтримуючи комунікативний хід, продовжує думку сестри та емоційно (injured) 

використовує заперечну конструкцію, але саме запереченням досягається унісонність 

контакту (I don’t think it’s fair), бо вона не ігнорує її, а намагається заспокоїти, 

пояснюючи, що інші від них навіть бідніші. Оскільки комуніканти  дискурсу сиблінгів 

– рідні брати та сестри, вони мають значний спільний контекст інтерпретації ситуацій. 

Окрім того, треба зауважити, що екологічне спілкування з дітьми та серед дітей 

потребує емоційності, тоді,  як суто інформаційний, емоційно незабарвлений  обмін 

здається скоріше проявом байдужості, що є неекологічним, хоча й не завжди 

дисонансним. 

Базисним фактором дисонансної взаємодії може бути непорозуміння на тлі різних 

світоуявлень та протилежних настанов суб’єктів родинного дискурсу.  

Дисонансне спілкування у дискурсі сиблінгів представлено меншою кількістю 

фрагментів контакту, дослідженими у роботі,  через стереотипи, норми моралі та 

поведінки англомовного суспільства, стандартизованих правил спілкування, оскільки 

комунікативний контакт  віддзеркалює комунікативні норми суспільства. Зазвичай, 

дисонансний контакт у сімейній сфері маніфестується широкими межами порушень у 

вигляді  сварок, суперечок, з’ясування відносин, ігноруванням, що має за мету 

приниження адресата та розлад стосунків тощо.  

Наступний фрагмент ілюструє дисонансний комунікативний контакт дітей – братів 

і сестер у родині у трьох фазах: 

1) KEVIN: I don't know how to pack a suitcase. I've never done it once in my whole 

life.  

JEFF Tough.  

KEVIN That's what Megan said. 

MEGAN McCALLISTER comes out of her room into the hall. She's 15, aloof, regal, vain, 

self-absorbed.  

MEGAN: What did I say?  

JEFF: You told Kevin, "tough".  
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MEGAN: The dope was whining about a suitcase. What am I supposed to do? Shake 

his hand and say, "Congratulations, you're an idiot"?  

KEVIN: I'm not an idiot!  

MEGAN: Oh really? You're completely helpless. Everybody has to do everything for 

you.  

JEFF: She's right, Kev (Home Alone). 

Молодший брат не знає, як пакувати свою валізу, а старші діти у родині замість 

того, щоб допомогти або пояснити, як це зробити, насміхаються над ним Tough та навіть 

використовують образливу лексику (Congratulations, you're an idiot, You're completely 

helpless. Everybody has to do everything for you). Вони кооперативно підтримують одне 

одного, висловлюючись негативно та неввічливо про малого Oh really? You're completely 

helpless. Everybody has to do everything for you. - She's right, Kev. Маркерами не 

екологічності є прояв байдужості та налаштованість на конфлікт: уживання обсценної 

лексики, невербальні компоненти комунікації, що були залучені у діалозі: 

просодичність, зверхність у інтонації, та кінесетика, рухи – діти проходять повз 

молодшого, критикують його, навіть не зупиняючись.  

Проаналізувавши низку дискурсивних ситуацій у дискурсі сиблінгів під кутом зору 

еколінгвістики можемо виділити приципи та маркери екологічності. Маркери 

екологічності у комунікативних контактах представлені унісонністю інтеракцій, 

уживанням ласкавих форм звертання pet name, висловлення у функціях підтримки, 

заспокоєння, компліменту, похвали, задоволення, подяки, турбування тощо, 

експресивними висловленнями позитивної тональності, які мають особистісний та 

інтимний характер, скерованими на підтримку обличчя співрозмовника та створення 

комфортного спілкування й гармонійний розвиток близьких відносин. Екологічний 

контакт у дискурсі сиблінгів  представлено унісонним типом комунікативного контакту, 

який демонструє ввічливість, безконфліктність й дотримання суспільно-прийнятих 

норм, які виступають ключовими принципами спілкування в англомовному суспільстві. 

До перспектив дослідження відносимо вивчення інших типів дискурсу в ракурсі 

екологічності/неекологічності комунікативних контактів. 
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Туризм сьогодні є важливою галуззю світової економіки, що розвивається 

надзвичайно динамічно. У цій сфері працює понад 180 000 000 осіб, що становить 

близько 10% усіх працюючих людей у світі.  

Масштабність туристичного сектору зумовила появу досліджень, що вивчають 

дискурс, притаманний цій галузі, насамперед з економічного погляду [2]. Втім, останнім 

часом, з розвитком дискурсології стали з’являтися й мовознавчі дослідження 

туристичного дискурсу [1; 3; 4]. Це свідчить про своєчасність звернення до вивчення 

одного з жанрів туристичного дискурсу – туристичного путівника. Актуальність 

дослідження підсилюється тим, що англійськомовні тексти цього жанру вивчаються в 

мультимодальному аспекті, тобто розглядаються у широкому контексті, з урахуванням 

смислотвірних властивостей знаків різних семіотичних систем.  

Об'єктом цієї наукової розвідки є тексти англійськомовного туристичного 

путівника як жанру туристичного дискурсу, а предметом – мовні та позамовні 

властивості аналізованих текстів. 

Метою цього дослідження є виявлення та систематизація мовних та позамовних 

особливостей текстів англійськомовних туристичних путівників, яким притаманна 

семіотична різнорідність засобів їхнього оформлення. Для досягнення цієї мети було 

поставлено та послідовно розв’язано низку дослідницьких завдань, а саме: 

- здійснити огляд підходів до визначення змісту поняття дискурсу задля 

виокремлення на цій основі туристичного дискурсу та виявлення його провідних ознак; 

- уточнити жанровий склад туристичного дискурсу та специфіку жанру 

туристичного путівника; 
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- визначити мовні та позамовні властивості текстів англійськомовних туристичних 

путівників. 

Наукова новизна дослідження міститься в тому, що англійськомовні тексти 

туристичних путівників ще не було піддано аналізу в мультимодальному аспекті. 

Дослідження базується на текстах двох англійськомовних туристичних путівників 

загальним обсягом 153 стор. З них було вилучено методом суцільного вибирання 102 

фрагменти дискурсу, що містять різнорідні семіотичні складники. 

У путівнику представлена різноманітна інформація. Особливістю текстів 

туристичних путівників є поєднання функціональних стилів публіцистики та науки, що 

перетинаються з рекламним дискурсом. Стилістичне оформлення туристичного 

путівника виявляє основні ознаки наукового стилю, такі як висока узагальненість, 

точність, інформативність та деперсоніфікованість, що виявляється у використанні 

безособових зворотів і пасивних конструкцій. 

Речення з предикатами, що їх виражено дієсловами у пасивному стані, зазвичай 

відображають одну і ту саму ситуацію дійсності, але спосіб її подання відрізняється: 

пасивні речення висвітлюють об'єкт дії, а не саму дійову особу. Більша частина 

пасивних речень не мають агенса, тобто діяч в його семантиці відсутній. Найчастіше 

метою використання пасивних конструкцій в тексті туристичного путівника є те, що 

мовець навмисно привертає увагу до об'єкта, оскільки об'єкт є більш важливим, ніж діяч. 

У цьому випадку автор ставить у центр розповіді співвідносний з об'єктом предмет чи 

явище дійсності, що можуть бути важливими для мандрівника. Розглянемо приклад: 

An almost perceptible aura of legend pervades the Tower of London, which was built over 

900 years ago [5, c. 29]. 

У цьому реченні увага акцентується саме на Тауері (Tower <… which> was built) 

порушенням паралелізму між семантичним і структурним рівнями речення.  

Важливою особливістю туристичного путівника є використання місць, локацій або 

предметів в якості підмета. Розглянемо приклад: 

Hampton Court Palace is one of the most magnificent of former royal palaces, and you 

can easily get there in 30 minutes by train from Central London <…> [5, с. 30]. 
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У цьому випадку пам’ятка, денотована словосполученням Hampton Court Palace, 

співвідносна з підметом, що висуває позначуваний цим словосполученням історичний 

об’єкт у центр уваги читача туристичного путівника. 

  Ще однією особливістю туристичних путівників є структурно чіткі, але 

синтаксично ускладнені речення зі вторинною предикативністю. Використання 

дієприкметникових зворотів, герундіїв та інфінітивів є показовим у цьому аспекті. Це 

ілюструє такий приклад: 

If you tire of the great Western European masterworks hanging in the National Gallery, 

you can walk next door to see images of pop icons like Elton John and Princess Di in the 

National Portrait Gallery [5, с. 31]. 

Конструкція there is / are, що є потужним засобом виділення певного предмета з-

поміж інших предметів, наявних у ситуації, позначуваній реченням, є також поширеною 

в текстах путівників, приміром: 

There are two comfy lounge areas downstairs and lots of style all around [5, с. 45]. 

Використання цієї конструкції дало змогу авторові зосередити увагу читача 

путівника почергово на певних зонах першого поверху готелю. 

Щоб представити місцевість якнайкраще, автори путівників часто використовують 

стилістичні прийоми, зокрема метафори, епітети, персоніфікацію та вищий ступінь 

порівняння прикметників. Проілюструємо це таким прикладом: 

Follow that road, and you get to St. Paul’s Cathedral, its massive dome beautifully 

illuminated at night [5, с. 110]. 

У цьому прикладі епітети використовуються для того, щоб мандрівники, які 

читають путівник, отримали яскраве враження, сформували в уяві візуальну «картинку» 

того, про що вони читають. 

Однією з особливостей текстів досліджуваних туристичних путівників є наявність 

великої кількості фотографій, мап та інших візуальних засобів, що дозволяє говорити 

про ці тексти як про семіотично складні утворення. 

Аналізованим текстам притаманні й метаграфемні властивості. Жирний шрифт, 

приміром, використовується для забезпечення чіткості важливої інформації в текстових 
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блоках (наприклад, назви об'єктів). У тексті путівника досить активно використовується 

підкреслення, курсив, напівжирний шрифт, великі літери, невелика відмінність у 

кольорі окремих речень (особливо заголовки), абзаци або додаткові розділи тексту з 

помірним кольоровим виділенням. Цитати, власні імена чи підзаголовки статей 

виділяються курсивом. 

Підіб’ємо висновки. У сфері туризму мова майстерно використовується для впливу 

на потенційних клієнтів. Путівник – це, власне, ідеологічний текст, створений для того, 

щоб відтворити дійсність у найпривабливіший спосіб, сформувати позитивне уявлення 

про країну або місто, її / його історію та сучасність, а особливо культуру. Такі видання 

характеризуються меншим об'ємом інформації, популярним викладом та ілюстраціями. 

У туристичних путівниках поширені синтаксичні конструкції, властиві нейтральному, а 

іноді й розмовному стилю, але майже ніколи формальному. Характерним є й 

використання стилістично атрактивних елементів, оскільки такі видання не тільки 

надають інформацію, а й виконують рекламну функцію. Путівник дозволяє 

відвідувачам здійснювати не тільки реальні, а й уявні, цілком достовірні екскурсії 

містом, створюючи оптимальні умови для сприйняття інформації. Важливу роль у 

посібнику відіграє візуально подана інформація, що представлена різними видами 

ілюстрацій: схемами, малюнками, картами, зображеннями та фотографіями. Ілюстрації 

та текст досліджуваних туристичних путівників складають органічне ціле, 

підпорядковане меті привернути увагу потенційного клієнта туристичного бізнесу. Цю 

мету має й приваблива верстка таких видань. Ілюстрації туристичного путівника 

зазвичай мають науково-пізнавальний характер, пояснюють текст путівника й пов'язані 

з ним своїм розташуванням та / або згадкою в тексті. 

Це дослідження відкриває перспективу для майбутніх досліджень у сфері 

контрастивної або зіставної мультимодальної дискурсології. 
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Ключові слова: бізнес-комунікація, діловий дискурс, методи перекладу, прагматичний аспект, 

фразеологічні одиниці.  

Summary: Dmytrenko N. Y. Phraseological units in modern business communication. The article is 

devoted to the study of phraseological units functioning in modern business communication. Special attention 

has been paid to the features of business discourse, peculiarities of phraseological units, as well as difficulties 

of translating English phraseological units into Ukrainian. As a result, a number of adequate translation 

methods have been proposed in the work. 

Key words: business communication, business discourse, methods of translation, phraseological units, 

pragmatic aspect. 

 

Фразеологізми відіграють важливу комунікативну роль у будь-якій мові світу. 

Вони надають характерних рис та національного забарвлення мовним засобам, а також 
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створюють колорит певній країні світу. Фразеологізми є найбільш специфічними та 

національно-забарвленими одиницям мови. 

Свій початок фразеологізми беруть з фольклору, усного мовлення та художньої 

літератури. Основна роль полягає у поширенні та увиразненні мови, а також у 

приверненні уваги до різних життєвих ситуацій. А сама передача фразеологічних 

одиниць відбувається через дискурс, який включає в себе усні та письмові тексти. 

Завдяки фразеологізмам ми можемо дізнатися від носіїв мови про їхнє ставлення до 

навколишнього світу, їхні почуття та емоції тощо. 

Актуальність статті зумовлена підвищеним науковим інтересом лінгвістів та 

перекладознавців до вивчення фразеологічних одиниць, а також потребою в їх 

систематизації та аналізі способів перекладу з англійської мови українською. 

Об’єктом дослідження є англомовні фразеологічні одиниці, предметом – 

особливості функціонування фразеологізмів у сучасній англомовній бізнес-комунікації 

та шляхи їх передачі засобами української мови. 

Мета роботи полягає у виявленні найпоширеніших видів фразеологізмів у 

англомовній бізнес-комунікації та з’ясуванні способів їх адекватного перекладу 

українською мовою. 

У сучасному світі ділове спілкування англійською мовою набуває надзвичайно 

важливого значення і широкого використання, оскільки в умовах глобалізації динамічно 

розширюються міжнародні зв’язки, що у свою чергу викликає необхідність у 

встановленні адекватних способів перекладу ділової комунікації. У процесі бізнес-

комунікації відбувається обмін текстуально організованою інформацією, який 

здійснюється в умовах певного контексту. Отже, предмет такої діяльності – діловий 

дискурс, який став невід’ємною частиною світу і оточує людину всюди, а тому є 

значущім аспектом її професійного досвіду і практичної діяльності. 

Слід зазначити, що у вузькому сенсі дискурс являє собою текст або розмову, тобто 

вербальну складову комунікативної дії; під дискурсом розуміється «завершений або 

тривалий продукт», письмовий чи мовний результат комунікативної дії, що 

інтерпретується реципієнтами [6, с. 80–81].  
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Англомовний бізнес-дискурс є різновидом економічного дискурсу, що формується 

здебільшого в чотирьох функціональних сферах бізнесу: торгівля, виробництво, 

обслуговування та фінанси. При цьому кожна сфера має свої особливості, які 

виявляються у прототипічних місцях та типових комунікативних ситуаціях, жанрових 

формах, ступені офіційності та ритуалізації мовної взаємодії учасників спілкування, її 

тематиці та прецедентних текстах [4, c. 278].  

Англомовна бізнес-комунікація включає в себе не лише застосування та принципи 

формування мовних засобів, але й систему знань щодо основ бізнесу. Треба зазначити, 

що англомовний бізнес-дискурс виступає міжособистісною комунікацією, 

характеристика якої зумовлена діловими стосунками між людьми. Визначною рисою 

бізнес-комунікації є чіткість та лаконічність викладу інформації, вживання відповідних 

термінів тощо. А наявність фразеологічних одиниць в таких текстах відіграє роль 

смислових чинників, що наявні у політично-діловому та суспільно-економічному житті. 

Вивчення мови бізнесу сприяє комплексному розумінню англійської мови, оскільки 

міжмовна комунікація є складним багатоаспектним процесом, що передбачає одночасну 

взаємодію елементів різного ступеня комунікативної спрямованості, структурно-

семантичної складності та змістовної експлікації комунікативних одиниць [2].   

Серед чинників, що впливають на вибір фразеологізмів для побудови бізнес-

комунікації, виокремлюють такі: 

- бажання уникнути надмірної експресивності; 

- прагнення запобігти непорозуміння в розмаїтті комунікативних ситуацій. 

Перш за все, зауважимо, що фразеологія – це розділ науки, який вивчає стійкі 

словосполучення, що складаються з двох або більшої кількості семантично об’єднаних 

слів. За визначення у “Сучасній термінологічній енциклопедії”, «фразеологізми – це 

стійкі, зв’язані єдністю змісту, постійно відтворювані в мовленні словосполучення або 

висловлення, які ґрунтуються на стереотипах етносвідомості, є репрезентами культури 

народу та характеризуються образністю й експресивністю” [5, с. 641].  

Фразеологічні одиниці використовують для мовної передачі емоцій, здійснення 

емоційно-образного впливу. Фразеологізм – це окрема одиниця мовної системи, тому 
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існують певні ознаки, які відрізняють його з-поміж лінгвальних одиниць інших рівнів 

[3, с. 68–69]: 

- фразеологізм може виступати замість слова, словосполучення, речення або бути 

первинною назвою поняття (тобто може виконувати функцію як первинної, так і 

вторинної номінації); 

- фразеологізм відтворюється у мовленні, тобто його не комбінують для кожної 

нової ситуації; 

- фразеологізм може мати експресивно-емотивне або оцінне забарвлення, хоча 

воно властиве йому не завжди; 

- фразеологізм має різноманітні структурні моделі, тобто може бути 

репрезентований простим або складним словосполученням, у ширшому розумінні – 

навіть предикативною одиницею; 

- фразеологізм співвідноситься з будь-яким референтом, хоча переважно має не 

конкретну, а абстрактну семантику.  

Слід підкреслити той факт, що класифікація фразеологічних одиниць є складним 

процесом, оскільки лінгвісти поділяють їх за різними критеріями:  

• структурна класифікація; 

• класифікація за контекстом; 

• семантична класифікація; 

• структурно-семантична класифікація. 

Під час перекладу фразеологічних одиниць ми стикаємося з деякими труднощами, 

оскільки існують розбіжності між будовами української та англійської мов. Зазначимо, 

що фразеологізми належать до семантично-неподільних виразів. Ознаками цих одиниць 

є відносна сталість їх складу, семантична цілісність значення, відтворюваність, 

образний характер (значної кількості фразеологізмів) [1, c. 18].  

Перекладацькі проблеми спричинені національно-культурним забарвленням 

фразеологізмів. Фразеологізми містять компоненти, що можуть не збігатися за 

структурою та лексичним складом вихідної фразеологічної одиниці з фразеологічною 

одиницею цільової мови. Варто зазначити, що на формування фразеологізмів впливають 
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різні фактори, які варто брати до уваги у процесі перекладу. Наприклад, 

загальнолюдські особливості мислення, уявлення про світ та навколишнє середовище, 

відношення людини до певних ситуацій, які відбуваються навколо неї. Також труднощі 

перекладу пов’язані з тим, що один і той самий вираз може бути сталим або ні, це 

залежить від контексту, тому перекладачеві треба аналізувати все речення в цілому. 

Найбільш поширені труднощі в перекладі фразеологізмів пов’язані з перекладом 

образної фразеології. Перекладач мусить передати не тільки зміст фразеологізму, але й  

його образність та експресивність.  

Наведемо приклади використання фразеологізмів у співвідношенні до різних сфер 

функціонування в англомовній бізнес-комунікації: 

• започаткування бізнесу: get (keep) the ball rolling – запустити проект, процес; 

• гроші: be (go) broken – збанкрутувати; 

• мета та цілі: а means to an end – шляхи досягнення мети; 

• невдачі: go down the drain – піти на дно; 

• стратегії: hold your ground – твердо стояти на ногах; 

• ведення розмови: cut to the chase – перейти ближче до справи; get down to the 

business – перейти до справи; 

• часовий період: put something on hold – відкласти справи до кращих часів; 

• людина: go-getter – цілеспрямована людина; 

• кінцевий результат: go the full distance – досягти цілі. 

У результаті проведеного дослідження було встановлено розповсюджені методи 

перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови українською, які забезпечують 

адекватний переклад: 

1. Калькування, що застосовується, коли вираз є цілком зрозумілим. Наприклад:  

man of his words – людина слова. 

2. Підбір аналога чи еквівалента, що застосовується, коли лексичний аналог 

повністю збігається зі значенням слова. Наприклад: The reform adopted by Verkhovna 
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Rada was a Pyrrhic victory. – Реформа, прийнята Верховною Радою, була пірровою 

перемогою. 

3. Описовий метод, що застосовується, коли у мові реципієнта відсутній 

еквівалент. Наприклад: dark horse – людина, від якої невідомо чого чекати. 

4. Морфологічна трансформація, що застосовується, коли атрибутивне 

словосполучення виражає прислівник. Наприклад: retail price inflation – намічений 

рівень інфляції. 

Провівши аналіз методів перекладу фразеологічних одиниць, що функціонують в 

англомовній бізнес-комунікації, слід зауважити, що переклад офіційно-ділових текстів 

викликає велику кількість лексичних проблем та лінгвокультурних труднощів, оскільки, 

існують відмінності картини світу української та англійської мов. Основними 

причинами існування лексично-культурних труднощів у англомовній бізнес-

комунікації є невідповідність термінів, особливості словотворення, а також 

багатозначність слів англійської та української мов. Тому при перекладі таких текстів 

слід звертати увагу на сталі конструкції, а також на те, в яких випадках вони 

вживаються. Вибір адекватного способу перекладу фразеологізмів залежить від 

складності їх образного характеру, семантичної структури, національно-культурної 

специфіки його значення. Безперечно, найкращим способом перекладу є еквівалент, 

якщо подібна одиниця існує у цільовій мові, оскільки він забезпечує повне відтворення 

фразеологічної одиниці завдяки ідентичності за семантичним і лексичним значенням та 

образністю. 

Висновки. Фразеологічні одиниці відображають бачення світу, культуру людей та 

їхні цінності. Існують різні види фразеологізмів, які відносяться до певних об’єктів або 

суб’єктів світу. Використання фразеологізмів у сучасній англомовній бізнес-

комунікації робить мову більш яскравою, цікавою та викликає певні емоції у реципієнта. 

Також використання різних типів фразеологічних одиниць надає тексту експресивності 

та впливовості, що дозволяє по-новому подати інформацію реципієнту, який краще 

усвідомить та запам’ятає інформацію. Слід зауважити, що при перекладі фразеологізмів 

виникають певні труднощі, пов’язані зі складністю їхньої семантичної структури, 
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національно-культурною специфікою та образністю. У роботі висвітлені основні 

методи перекладу, які найчастіше застосовуються в бізнес-комунікації: калькування, 

описовий метод, використання еквівалента та морфологічна трансформація. Отже, слід 

брати до уваги контекст, в якому автор може відтворювати власні ідеї, але 

пристосовувати їх до мови оригіналу. 

Перспективи дослідження вбачаємо в більш детальному вивченні лексичних, 

семантичних та національно-культурних характеристик фразеологічних одиниць 

англійської мови та системному аналізі шляхів подолання перекладацьких труднощів.  
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ТИПОЛОГІЧНІ РІЗНОВИДИ МАРКОВАНИХ МОВЛЕННЄВИХ СТРУКТУР В 

АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

(на матеріалі промов президентів США) 

Домнічева Л.О. (Харків) 

Науковий керiвник: канд. філол. наук, доц. Нефьодова О.Д. 

Анотація: Домнічева Л.О. Типологічні різновиди маркованих мовленнєвих структур в 

англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі промов президентів США).  Стаття 

присвячена дослідженню різновидів маркованих мовленнєвих структур в англійськомовному 

політичному дискурсі на матеріалі промов президентів США. У роботі виділено та проаналізовано 

типи маркованих мовленнєвих структур, зважаючи на їхні лінгвостилістичні характеристики, 

психологічні та нейролінгвістичні чинники, а також досліджує індивідуальні особливості їх вживання 

у промовах президентів США. 

Ключові слова: маркована мовленнєва структура, маркованість, паронім, малапропізм, політична 

промова, політичний дискурс. 

Summary: Domnicheva L.O. Typology of Marked Speech Structures in English Political Discourse 

(based on the speeches of the US presidents).  The paper studies the varieties of marked speech structures 

in English political discourse on the material of the US presidents’ speeches. It identifies and analyzes the 

types of marked speech structures, considering their linguistic and stylistic characteristics, psychological and 

neurolinguistic factors and discovers their idiosyncratic uses in the speeches by the US presidents. 

Key words: markedness, marked speech structures, paronym, malapropism, political discourse, political 

statement. 

 

Комунікація як невід’ємна частина людського буття є основним об’єктом сучасної 

комунікативно-когнітивної парадигми лінгвістики з її увагою до дослідження дискурсу. 

Дискурс є процесом і результатом спілкування, і лінгвістичні дослідження фокусуються 

на різних аспектах висловлення думки і реалізації ментальних структур в мовленні. 

Важливим у процесі вивчення мовлення і комунікації є виокремлення маркованих 

структур, які не належать до регулярних мовних структур та виникають в мовленні. 

Виокремленню маркованих структур сприяв розгляд мови як системи знаків, у якій є 

можливість зіставити та порівняти елементи (за Ф. де Сосюром). Ця системність сприяє 
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виокремленню певної норми у процесі комунікації, саме тому марковані структури є 

тим чинником контрастності нормованого мовлення і емоційно забарвленого 

оказіонального мовлення або за Лічем «позначених і непозначених елементів» [2, с. 15–

22] і потребують більш глибоко вивчення в рамках сучасної лінгвістики.  

Актуальність дослідження обумовлена його виконанням в річищі когнітивно-

комунікативної парадигмі лінгвістики та важливістю політичного дискурсу в контексті 

англомовного середовища реалізації інституційного дискурсу. Об'єктом дослідження є 

марковані одиниці з політичних промов президентів США (Джо Байдена, Дональда 

Трампа, Рональда Рейгана та Джорджа Буша). Предметом дослідження є 

лінгвостилістичні, функціональні та структурні характеристики таких маркованих 

мовленнєвих одиниць. Метою дослідження є виділення та класифікація маркованих 

мовленнєвих структур в англійськомовному політичному дискурсі з точки зору 

лінгвостилістики. Новизна роботи полягає у побудові класифікації маркованих 

мовленнєвих структур, а також у аналізі лінгвостилістичних та структурно-

функціональних характеристик маркованих мовленнєвих структур в контексті 

політичного дискурсу на прикладі промов президентів США із використанням теорії 

концептуальної інтеграції. 

Поняття маркованості вперше було розроблено і досліджено в Празькій 

лінгвістичній школі, зокрема у фонологічних дослідженнях [1, с. 113–115]. Це поняття 

було з часом видозмінено, але його сутність залишилася незмінною, оскільки 

маркованість позначає певну несхожість, виділення. У нашій роботі розглядаємо як 

марковані ті елементи, які певним чином відхиляються від загальноприйнятого 

вживання в аспекті мовної норми на фонетичному, синтаксичному, морфемному, 

лексичному рівнях мови.  

На сучасному етапі розвитку лінгвістики існують різні терміни, якими позначають 

марковані мовленнєві структури відповідно до порушень мовленнєвих норм у процесі 

спілкування. Такими термінами в першу чергу є малапропізм, спунеризм, gaffe, blooper. 

Малапропізм є навмисним і несвідомим вживанням паронімів або контекстуальних 

синонімів із значенням, яке не відповідає мовленнєвому контексту [5, с. 276]. Ступінь 
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контекстуальних змін у висловленні, де вживається малапропізми, може варіюватися, 

адже вони можуть не сприйматися як мовні помилки, а бути зрозумілими для слухача 

завдяки цілісності усього речення. При більш детальному розборі стає зрозуміло, що 

малапропізм є паронімом, вживання якого створює гумористичний ефект, наприклад, 

малапропізмами є використання пароніму “illiterate” у значенні “obliterate”, 

“laconically” у значенні “ironically”, тощо. 

Іншим типом широко вживаних маркованих мовленнєвих структур є спунеризм. 

Спунеризми утворюються шляхом перестановки певних елементів слова і 

характеризується досягненням гумористичного ефекту. Ще одним типом маркованих 

структур є “(political) gaffe”. Це поняття має різні визначення залежно від очікуваного 

впливу на слухача (реципієнта), зокрема його можна трактувати як необдуманий 

коментар, користь від якого можуть отримати опоненти політика [3, с. 111–115]. У 

роботі свідомо не використовується термін «помилка», тому що роботу виконано в 

річищі дескриптивного, а не прескриптивного підходу і в ній розглядаються марковані 

структури як ілюстрацію мовотворення, адже завдяки ним можна простежити зв’язки 

між словами, елементами слів, а головне між нормованим та оказіональним вживанням 

слів та використанням структур у мовленні. 

При дослідженні маркованих одиниць слід також зважати на лінгвостилістичну 

класифікацію. Окремі різновиди порушень лексичних, фонетичних та синтаксичних 

мовних структур в мовленні позначаються термінами «паронімія», «полісемія», 

«оказіоналізм», «синтаксична двозначність», «порушення логічності структури». 

Вартою уваги є класифікація М. Сінгха [4, с. 50–63], у якій марковані структури 

класифікуються як наслідки додавання зайвого матеріалу, вилучення потрібного 

матеріалу, заміни фонем, зміни наголосу, заміни морфем, інтеграції фонетичних 

елементів, паронімічної атракції, заміна синтаксичних ролей.   

Важливим є розгляд маркованих структур в інституційному, зокрема політичному, 

дискурсі, адже інституційний дискурс вирізняється регламентованим контекстом, 

формалізованим характером особистісної взаємодії, організаційною статусністю. 

Політичний дискурс є різновидом інституційного дискурсу, адже комунікація у сфері 
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політики не передбачає наявності неформальних ролей і ситуацій. Головним у 

політичному дискурсі є те, що політики впливають на реципієнтів (слухачів), які 

намагаються інтерпретувати та декодувати почуту промову або висловлення. Марковані 

структури є тим чинником, який вирізняє кожного з політиків, зважаючи на 

психологічні, когнітивні, комунікативні фактори, які впливають на процес комунікації 

в межах інституційного дискурсу.  

Спираючись на уточнену в роботі класифікацію маркованих структур в аспекті 

лінгвостилістики можна виокремити найбільш та найменш частотні марковані одиниці 

у промовах та політичних інтерв’ю чотирьох президентів США: Джо Байдена, Дональда 

Трампа, Джорджа Буша та Рональда Рейгана. Найчастотнішим типом утворення 

маркованих мовленнєвих структур є додавання зайвого мовного матеріалу.  

Приклад 1 

That's why I and so damn many other people I grew up with have cancer (Biden) 

 У цьому прикладі ланцюг синонімічних присудків (“grew up with” та “have”) є 

надмірним (надмірність також демонструється повтором підмету “I”), а контраст часів 

(простого минулого та простого теперішнього) додатково маркує цей фрагмент. 

Схожу частотність використання спостерігаємо стосовно використання 

паронімів/малапропізмів: 

Приклад 2 

Sacrifice every day for the furniture, future of their children (Trump) 

 Близьку частотність мають також марковані структури, які виникають внаслідок 

невірного вибору тематичного синоніма, що зрештою порушує сполучуваність або 

логіку висловлення: 

Приклад 3 

When President Harris and I took a virtual tour of a vaccination center in Arizona not 

long ago... (Biden) 

Ці марковані мовленнєві структури мають дуже схожий механізм утворення: 

різниця між механізмами утворення маркованості полягає у тому, що у прикладі 2 є 

фонетична схожість між немаркованою лексемою та її маркованим паронімом (пор. 



41 

пароніми “furniture”/ “future”, мають ідентичні ініціальні та фінальні фонеми [f] та [tʃə]), 

в той час у прикладі 3 спостерігається порушення сполучуваності, що ґрунтується на 

тематичній спорідненості немаркованої та маркованої лексем (пор. лексеми “president” 

та “vice-president”, які перетворюються на синоніми).  

Решта різновидів маркованих структур в промовах президентів США має 

набагато нижчу частотність. Серед таких структур частіше за інші в дослідженому 

матеріалі зустрічаються випадки заміни синтаксичних ролей в реченні через хибний 

порядок слів: 

Приклад 4 

Families is where our nation finds hope, where wings take dream (Bush) 

Також незначну частотність має вилучення потрібного мовного матеріалу: 

Приклад 5 

There's an old saying in Tennessee. I know it's in Texas, probably in Tennessee that says, 

'Fool me once, shame on ... shame on you. Fool me... You can't get fooled again!' (Bush) 

Меншу частотність таких структур можна, на наш погляд, пояснити ширшим 

контекстом їх утворення, який виходить за межі однієї лексеми та залучає синтаксичну 

структуру речення. 

Аналіз маркованих структур також свідчить про те, що у кожного політика є 

індивідуальні особливості маркування мовленнєвих структур. Так, у промовах Джо 

Байдена, зокрема, переважають структури із алогічністю побудови висловлення. 

Приклад 6 

“I would eliminate the capital gains tax — I would raise the capital gains tax” (Biden) 

Дональд Трамп, відомий активним використанням маркованих мовленнєвих 

структур в своїх промовах, часто вживає пароніми/ малапропізми, які призводять до 

порушення логіки висловлення.  

Приклад 7 

Because I was down there, and I watched our police and our firemen down at 7/11 — 

down at the World Trade Center right after it came down (Trump) 
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У цьому прикладі президент Трамп замінив дату національної трагедії США, 

викликаної нападом Аль-Каїди на Світовий торговий центр, дев’ятого вересня 

(nine/eleven), малапропізмом: назвою мережі цілодобових магазинів "7/11" 

(seven/eleven), що спричинено фонетичною спорідненістю назв.  

Як і у промовах Д. Трампа та Дж. Байдена, серед маркованих структур, виявлених 

у промовах Дж. В. Буша, також переважають малапропізми. 

Приклад 8 

This is Preservation Month. I appreciate preservation. It’s what you do when you run 

for president. You gotta preserve. (Bush) 

У цьому прикладі яскравими є малапропізми “preservation” та “preserve”, які 

замінюють потрібні лексеми “perseverance” та “persevere”, поширюючись на 

словотворчу парадигму слова. 

На відміну від вищезгаданих промов інших президентів США, аналіз промов 

Рональда Рейгана виявив досить низьку кількість маркованих мовленнєвих структур, 

хоча висловлювання Р. Рейгана рясніють навмисними каламбурами та іншими 

різновидами жартів. 

Приклад 9 

Now we are trying to get unemployment to go up, and I think we're going to succeed. 

(Reagan) 

Цей випадок маркованості, на наш погляд, можна пояснити семантичною 

антиципацією: дієслово “to go up” використовується як метафоричний еквонім дієслова 

“to succeed”, незважаючи на логічну необхідність заміни цієї маркованої одиниці на 

антонімічну. 

Висновки. У результаті проведення описово-аналітичного дослідження із 

залученням методу систематизації та узагальнення можна помітити, що вживання 

маркованих структур є досить частотним явищем в англійськомовному політичному 

дискурсі. Наведені приклади свідчать про те, що політичні діячі також мають власні 

індивідуальні особливості вживання маркованих одиниць, які реалізуються в межах 
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інституційного дискурсу під впливом нейролінгвістичних та психологічних факторів, 

характерних для кожного політика як мовленнєвої особистості. 

Перспективним для подальшого дослідження вважаємо аналіз маркованих 

мовленнєвих структур в контексті теорії мовленнєвої особистості та проведення крос-

дискурсивних, крос-культурних та когнітивних дослідження маркованих мовленнєвих 

одиниць у різних жанрах дискурсу. 
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Анотація: Друзь П. І. Франкомовний дискурс моди та краси. Інноваційна специфіка та переклад. 

Стаття присвячена питанню запозичень як основного джерела лексичних інновацій у дискурсі моди та 

краси, їхнього кількісного співвідношення у французькій мові та впливу на мовну систему в цілому, а 

також питанню специфіки перекладу, зокрема аналіз перекладацьких трансформацій у лексичному, 

граматичному та прагматичному аспектах. 

Ключові слова: англіцизми, дискурс, запозичення, мода та краса, перекладацькі трансформації. 

Summary: Druz P. I. French-Language Fashion and Beauty Discourse. Innovative Specificity and 

Translation. The article focuses on the loanwords being the main source of lexical innovations in fashion and 

beauty discource, the number of these units in the French language and their impact on the language system 

as a whole. It also deals with the translation specifics, particularly on the analysis of translation transformations 

in lexical, grammatical and pragmatic aspects. 

Key words: anglicisms, discourse, fashion and beauty, loanwords, translation transformations. 

 

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю вивчення та аналізу 

особливостей франкомовного дискурсу, висвітлення інноваційних процесів та 

специфіки перекладу українською мовою у галузі моди та краси. Новизна роботи 

полягає у тому, що, незважаючи на те, що у галузі вивчення дискурсу та мовних 

новоутворень було проведено велику кількість досліджень (Е. Бенвеніста, Л. Гільбера, 

Е. Бонаффе, Д. Менгено, М. Перньє, П. Жіро), особливості функціонування дискурсу у 

сфері моди та краси все ще потребують більш детального розгляду. До того ж, варто 

звернути увагу на те, український переклад наразі перебуває на етапі активного 

розвитку, а отже, дослідження перекладацької специфіки у індустрії краси та моди 

значним чином сприяють процесу залучення української мови до світової мовної 

спільноти. 

Об’єктом дослідження є специфіка сучасного франкомовного дискурсу та його 

перекладу українською мовою. 
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Предметом дослідження є функціонування іншомовних запозичень у 

професійному дискурсі краси та моди та їхній вплив на розвиток дискурсивних процесів 

в цілому.  

Метою даної роботи відповідно є виявлення особливостей функціонування та 

застосування сучасного франкомовного дискурсу у контексті моди та краси, його 

інноваційних елементів та специфіки перекладу українською мовою. 

Матеріалом дослідження є статті у модних журналах Elle та Vogue,  та інших 

франкомовних інтернет-виданнях, модні огляди,  каталоги одягу для жінок та чоловіків. 

Поняття «дискурс», яке являє собою складний багатозначний термін та 

передбачає сукупність процесів мовленнєвої діяльності, що пов’язані із системою 

понять конкретної сфери реалізації цих процесів. Труднощі із визначенням поняття 

дискурс пов’язані з багатофункціональністю цього терміну. Дослідивши різні підходи 

до тлумачення цього феномена в межах лінгвістичної парадигми та проаналізувавши 

основні характеристики дискурсу, що були виокремлені різними дослідниками, можемо 

представити дискурс, як формулу текст + комунікативна ситуація, у якій він 

виробляється та застосовується [5]. 

Дискурс моди та краси виконує різноманітні функції, які формуються відповідно 

до багатогранності поняття «мода» та інтерпретацій його значень. Особливості 

функціонування модного дискурсу ми розглянули на прикладі каталогів одягу. 

Основною метою подібних видань є створити бажання та заохотити придбати 

конкретний товар, що в свою чергу обумовлює вибір стилістичних, граматичних та 

лексичних засобів. 

Публіцистичний дискурс дуже тісно пов’язаний із ЗМІ, бо вони надають 

можливість швидкого та ефективного поширення інформації, а також виявлення 

особистої думки автора та його ставлення до проблем, які він висвічує у своїх статтях. 

Завдяки розвитку та поширенню Інтернет-ресурсів, статті, присвячені красі та моді, 

отримали можливість охоплювати більш широку цільову аудиторію та транслювати 

різні бачення та думки стосовно тематики, не спираючись на встановлені стандарти та 

стереотипи [2]. 
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Неологізми є головною складовою інноваційних процесів у франкомовному 

дискурсі моди та краси. Процес утворення неологізмів відбувається бесперервно та 

поступово. Причин утворення неологізмів багато, проте усі вони базуються на 

внутрішніх словотворчих процесах мови. Класифікації новоутворень формуються на 

основі сфери застосування, функцій, семантичних принципів та способів утворення цих 

слів [4].  

Одним з найбільш поширених різновидів неологізмів є запозичення. Процес 

асиміляції запозичень відбувається під впливом багатьох чинників таких, як адаптація 

слова до різної мовної середи, часу впровадження слова у мову-рецепієнт, його 

походження, сфери його використання, тощо. Відповідно, ці лексичні одиниці можуть 

зазнавати такі види асиміляції: морфологічна, лексична, фонетична та граматична 

інтеграція. 

Завдяки популярності та авторитетності англійської мови у сфері краси та моди, а 

також стислості англійських термінів на відміну від французьких, стрімке зростання 

кількості запозичень у цій сфері є цілком виправданим. З появою нових продуктів, 

послуг чи тенденцій виникає потреба у відповідних термінах на їхнє позначення. 

У більшості випадків запозичення відіграють у мові-реципієнті таку саму роль, як 

і у мові їхнього походження, проте іноді можемо спостерігати вживання іменників у 

ролі прикметників, або дієслів, що виконують функції іменників [3]. 

Запозичення з англійської мови частіше за все стосовуються до термінів на 

позначення типів одягу, тканин, стилів, зачісок, деяких косметичних засобів та 

процедур. Велика кількість цих запозичень має відповідники французькою мовою, 

проте не усі можуть вважатися адекватними замінами подібних конструкцій. 

Запозичення з інших мов значним чином поступаються своєю кількістю 

англійським запозиченням, проте вони залишаються значущими у контексті моди і 

краси. Найбільша кількість запозичень з італійської мови припадає на типи одягу та 

види тканин, з іспанської мови – типи вовни та специфічного одягу, з арабської та 

турецької – тканини, вовна, етнічний одяг. 
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Впровадження запозичень у французьку мову зумовлено такими факторами, як 

економія мовних засобів, лаконічність форм та звичність використання даних слів, а 

також надання певним текстам додаткового емоційного забарвлення. Незважаючи на 

кількість переваг, які надають запозичення, їхнє надмірне вживання може значним 

чином шкодити мові-реципієнту. Саме тому Французька академія впроваджує ряд 

заходів з метою протистояти зловживанню запозичень. 

 Цікавою є проблема використання певних перекладацьких трансформацій, 

застосування яких зумовлено розбіжностями у мовних конструкціях французької та 

української мов, та правильний вибір яких слугує запорукою вдалого перекладу. 

Поняття «трансформації» передбачає будь-які зміни структури одиниць мови, необхідні 

для здійснення перекладу. Відповідно, заключна частина дослідження розглядає 

специфіку перекладу франкомовних текстів у сфері моди та краси українською мовою 

з метою виявлення особливостей застосування основних перекладацьких 

трансформацій на лексичному, граматичному та прагматичному рівнях.  

Лексичні трансформації мають переважно контекстуальний характер та 

передбачають передачу значення вихідного повідомлення за допомогою лексичних 

одиниць із відмінним від словникового значенням. До лексичних трансформацій 

належить диференціація, конкретизація, генералізація, смисловий розвиток, 

антонімічний переклад, описовий переклад та компенсація втрат у процесі перекладу 

[1]. 

В основі граматичних трансформацій лежать перетворення граматичних елементів 

та структур відповідно до норм цільової мови. Граматичні трансформації включають 

транспозицію, заміщення, опущення, додавання, сегментацію та об’єднання речень [1]. 

Нарешті, прагматичний аспект перекладу охоплює проблеми, пов’язані з рівнями 

розуміння учасниками комунікативних актів значення певних повідомлень, в 

залежності від лінгвістичних чи паралінгвістичних чинників [6]. Перекладач обирає 

стратегії перекладу з урахуванням ступеня відхилення від оригінального тексту задля 

відтворення його прагматичного ефекту у перекладі. Відповідно до цього виділяють 

чотири типи прагматичної адаптації текстів цільовою мовою. Усі вони передбачають 
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певні трансформації з метою реалізації у тій чи іншій мірі прагматичний потенціал 

текстів. Проте іноді надлишкові перетворення можуть ставити під сумнів межі між 

перекладом та іншими видами мовної та культурної посередницької діяльності. 

Зважаючи на багатогранність концептів «моди» та «краси», а також великої 

кількості їхніх інтерпретацій, дискурс у цьому конкесті виконує різноманітні функції. 

Спостереження специфіки функціонування дискурсу моди та краси здійснювалося на 

основі текстів з каталогів одягу. Вибір лексичних, граматичних та стилістичних засобів, 

використаних у цих текстах обумовлений, перш за все, необхідністю заохотити 

придбати конкретний товар чи продукт. 

Дискурс моди та краси значним чином пов’язаний із публіцистикою, яка, в свою 

чергу, зазнає впливу ЗМІ та Інтернет-комунікацій, як одного з найшвидших та 

найефективніших наразі способів поширення інформації та виявлення ставлення автора 

до проблем, які висвітлюються. Можливість охоплювати широку цільову аудиторію та 

транслювати різні погляди на поняття краси та моди зумовлює різноманіття інформації 

з цієї теми та поступову відмову від стандартизованого та стереотипізованого бачення. 

Оскільки дискурс беспосередньо пов’язаний із мовою, як способом передачі 

інформації у конкретному контексті, розвиток словотворчої системи значним чином 

відображається у інноваційних процесах в середині дискурсу. Процес формування 

нових слів або неологізмів відбувається на основі внутрішніх процесів у мові, але під 

впливом зовнішніх чинників. У своїй класифікації Луї Гільбер робить акцент на тому, 

що неологізм передбачає наявність матеріальної форми та смислового значення, отже, 

якщо трансформації відбуваються з одним з цих аспектів, обидва показника зазнають 

змін. 

Значною мірою наше дослідження було присвячено аналізу запозичень, як одного 

з різновидів неологізмів. Оскільки асиміляція запозичень відбувається нерівномірно, ми 

визначили відповідно три ступеня інтеграції – запозичення, що асимілювалися 

повністю, частково та не асимілювалися зовсім. 

Визначено, що кількість запозичень з англійською мови є домінуючою та що ці 

мовні одиниці активно використовуються в обох виданнях. Запозичення, беззаперечно, 
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мають знаний вплив на мову взагалі та на французьку мову зокрема. Однак, сучасна 

тенденція захоплення іноземними запозиченнями у майбутньому може мати достить 

негативний вплив на словотворчі процеси французької мови. Саме через це, такі наукові 

установи, як Французька академія вживають відповідних заходів для збреження 

лінгвістичних засобів французької мови. 

Розбіжності у мовних конструкціях французької та української мов зумовлюють 

необхідність використання відповідних перекладацьких трансформацій, правильний 

вибір яких слугує запорукою вдалого перекладу. Поняття «трансформації» передбачає 

будь-які зміни структури одиниць мови, необхідні для здійснення перекладу. Заключна 

частина роботи власне розглядає специфіку перекладу франковних текстів у сфері моди 

та краси українською мовою з метою виявлення особливостей застосування основих 

перекладацьких трансформацій на лексичному, граматичному та прагматичному рівнях. 

Результати дослідження, здійсненого на основі аналізу вихідних текстів та перекладів 

уривків зі статей модних видань Vogue та Elle, демонструють активне використання 

таких лексико-граматичних трансформацій, як конкретизація та генералізація, 

антонімічний та описовий переклад, смисловий розвиток значення, компенсація втрат в 

процесі перекладу, транспозиція, заміщення, додавання та опущення, членування та 

об’єднання. Прагматичні адаптації ґрунтуються на аналізі мови з точки зору 

ситуативного контексту, в якому формується повідомлення, а також уваги до реципієнта 

перекладу. Задля досягнення адекватного перекладу перекладач має використовувати 

кілька рівнів еквівалентності, яка полягає в гарантуванні цільовому тексту властивостей 

та функцій вихідного тексту, а також у ідентичному сприйнятті цього тексту 

реципієнтом. 

Перспектива роботи полягає в упорядкуванні вже існуючих запозичень у 

франкомовному дискурсі моди та краси та дослідженні певних перекладацьких 

прийомів для передачі відповідних дискурсивних особливостей, що, в свою чергу, 

уможливлює подальше вивчення даної тематики. 
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Дрига І. Ю. Лінгвокультурний портрет Кейт Міддлтон: основні властивості. Дана стаття 

присвячена дослідженню лінгвокультурного портрету та комунікативних особливостей принцеси 

Уельської Кейт Міддлтон. Визначено вербальні та невербальні характеристики мовленнєвої поведінки 

особистості, які є складовими публічного іміджу принцеси. 

Ключові слова: британська монархія, вербальна і невербальна поведінка, елітарна мовна особистість, 

комунікативний імідж, лінгвальні особливості мовлення, лінгвокультурний портрет.  

Dryha I. Yu. Linguistic and cultural portrait of Kate Middleton: the main features. This article is devoted 

to the study of the linguistic and cultural portrait and communicative features of the princess of Wales Kate 

Middleton. It defines verbal and non-verbal characteristics of the personality’s speech behavior, which are the 

components of the public image of the princess. 

Key words: British monarchy, communicative image, elite language personality, linguistic and cultural 

portrait, linguistic features of speech, verbal and non-verbal behavior. 

 

Передумовою до вибору теми дослідження стала зацікавленість представниками 

британської королівської сім'ї, зокрема, Кейт Міддлтон. Сьогодні у сучасній лінгвістиці 
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значна увага приділяється комунікативним особливостям, вербальним характеристикам 

певної особистості, а також персональній ідентичності людини. 

Актуальність цього дослідження полягає у тому, що  лінгвокультурний типаж 

принцеси є недостатньо висвітленим у працях філологів. Тому ми вважаємо за потрібне 

його дослідити та викласти належним чином отримані результати. 

Новизна полягає в оригінальній спробі дослідження даного лінгвокультурного 

портрета, вербального та невербального іміджу елітарної особи, яка не походить з 

верхівки суспільства, але трансформується з плином часу. 

Об'єктом є мовленнєва особистість принцеса Уельська і її офіційні та неофіційні 

виступи, що дають змогу створити лінгвокультурний портрет. 

Предметом дослідження є лінгвальні особливості мовлення принцеси Уельської 

Кейт Міддлтон. 

Мета дослідження полягає в  аналізі особливостей лінгвокультурного портрета 

Кейт Міддлтон, а також у встановленні ключових формотворчих складових іміджу 

принцеси, його вербальних та невербальних компонентів. 

У сучасному світі імідж як явище глибоко і сильно закріпилося в усіх сферах життя 

людських стосунків. Походить даний термін від латинського “imago”, яке споріднене з 

також латинським словом “imitari”, що означає імітувати, або від слова “image”, що 

буквально з англійської чи французької мови перекладається як образ, зображення, ідол, 

характер, обличчя, престиж, репутація, відображення, уявлення [1, c. 14]. При цьому 

найчастіше слово “image” ми вживаємо у сенсі «образ». Тим не менш, маючи на увазі 

таку смислову багатозначність, автори спеціальних робіт з іміджелогії вказують на те, 

що еквівалентом для іміджу є не так «образ», як – «вигляд», «зовнішність». Тож не слід 

повністю ототожнювати дані поняття. Імідж вірогідніше є різновидом образу, бо саме 

він і виникає безпосередньо у процесі формування та сприйняття певних образів. 

При дослідженні сучасного образу та іміджу британської монархії можна дійти 

висновку, що він був і залишається доволі суперечливим. Нині всім достеменно відомо, 

яку позицію займає Велика Британія на міжнародній арені та який образ має її голова – 

діючий монарх та королівська родина. Проте сучасний імідж королівської родини 



52 

формувався поступово, століттями, і далеко не завжди він був позитивним. Британська 

монархія є прогресивною, послідовно пристосовується до потреб і запитів свого народу, 

що зрештою забезпечує її безперервність. 

Якщо ми говоримо про окремих членів королівської родини, які підвищили 

популярність цілої інституції, принцеса Уельська належить до числа найвидатніших 

постатей. Завдяки дуже акуратному публічному іміджу, який герцогиня прагне 

створити, вона допомагає відновити багато потенціалу, який монархія могла втратити в 

минулому. Коли говоримо про Кейт як елітарну мовну особистість, то вона прагне, щоб 

її комунікативний імідж був ближче до мовлення справжньої королівської особи. Її 

величність королева Єлизавета ІІ зазначала, що поведінка Кейт є більш 

аристократичною, аніж у деяких персон королівської крові. 

Після того, як Кейт Міддлтон стала публічною персоною, її комунікативний імідж 

зазнав суттєвих трансформацій. Варто звернути увагу, які саме зміни відбувалися в 

мовленні герцогині у період її становлення як представника королівської родини. 

Британці уперше почули офіційну мову Кейт під час інтерв’ю, яке вони з Вільямом дали 

каналу «Бі Бі Сі» після оголошення своїх заручин. Публіка змогла дізнатися, чи ладить 

вона з королівською родиною і як саме зробив   пропозицію її наречений. Було помітно, 

що майбутня герцогиня робила повтори та недоречні паузи, нервувала, запиналася, 

неодноразово у її мовленні фігурувала фраза “You know...”. Наприклад: “You know, we 

were out there with our friends…”; “I hope we’ll, you know, be able to have a happy family 

ourselves”; “they´ve been great over the years helping me with, you know, difficult times” 

“you know, we see a lot of each other...”; “we did become, you know, very close friends...” 

[5]. 

Завдяки аналізу конкретних промов Принцеси Уельської з 2010 до 2022, можна 

засвідчити суттєві зміни синтаксичної організації мовлення Кейт Міддлтон. У період до 

весілля з принцом Вільямом в її мовленні були помітні більше прості речення (майже 

50%), а з 2011 р. після одруження їх кількість з плином часу поступово зменшується до 

35% [2, с. 161]. 

Розглянемо такі приклади: 
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1. “Both of us were there sort of looking at each other...; he might have sort of maybe 

thought about it”; “he was very very welcoming and, you know, very friendly; It is very very 

special (William and Kate's official engagement interview, 2010) [5]; 

2. Parenting is tough and hard. “It´s not a sign of weakness to ask for help” (Instagram 

2018). 

3. The journey towards addiction is often multilayered and complex (October 19th 2021) 

[7]. 

Наведені вище прості речення, проаналізовані з різних часових періодів, 

відрізняються як комунікативно, так і структурно. У першому прикладі присутні фрази 

sort of, maybe, very very, you know, що здебільшого використовуються для заповнення 

пауз та мають відтінки невпевненості. Далі їх немає, тобто мова принцеси змінюється – 

наповнюється лексикою вищого рівня та зі смисловим навантаженням, стає більш 

вишуканою і рафінованою. У її промовах відчувається переконання та впевненість. 

На даний час для промов принцеси Уельської характерним є ширше використання 

складних синтаксичних конструкцій. Морозова І. Б., розглядаючи граматичну природу 

складних та ускладнених речень підсумувала, що їх кількість у мовленні Кейт Міддлтон 

зростає. Спираючись на її спостереження і підрахунки, зазначимо той факт, що на 

початку свого королівського шляху Кейт у промовах вживала 23% складних речень і 

34% ускладнених. Що стосується нинішнього часу, то їх кількість складає 28% складних 

речень та 37% ускладнених відповідно [2, с. 161]. 

Наприклад: 

1) My mother made it sound appealing to me (2010 р.) – речення ускладнене 

комплексним додатком; 

2) All peace-loving forces coming together is a great advantage of the conference (2019 

р.) – речення ускладнене комплексним підметом; 

3) It is vital that we support teachers with their own wellbeing so that they can find the 

best level of care for children in their schools and communities in which they work [4] – 

складнопідрядне речення причинно-наслідкового типу; 
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4) We as a society need to recognise that the only way to help those suffering is to try and 

understand what hes led them to addiction, to empathise with them and to be compassionate 

to theis struggles (Instagram 30.10.2022) – складносурядне речення дескриптивного типу. 

При аналізі промов Кейт можемо виділити наступні лінгвальні особливості: 

- вживає дієслова have to, must, can, should, завдяки чому висловлювання носять 

модальний характер. Такий принцип використовується для того, щоб спонукати 

громадськість об’єднуватися з метою спільного добробуту. 

1) We must do all we can together to tackle these issues and to elevate the importance of 

the early years. 

- використовує лексику відповідної тематичної групи (здоров’я, психологія). 

2) Such experiences as homelessness, аddiction and mental health are grounded in a 

difficult childhood. 

- прикрашає мову прислів'ями та ідіоматичними фразами – like in the animal 

kingdom”; “it takes a village to raise a child; for so many parents it is gold dust. 

- у промовах зазвичай зустрічаються займенники першої особи множини, щоб бути 

«своєю» людиною та завойовувати прихильність публіки. 

3) Getting help with our mental health is no different - our children need us to look after 

ourselves and get the support we need 

- використовують порівняння, так як вони полегшують сприйняття певних події. За 

рахунок цього досягається виразність, яскравість та оригінальність викладу промов. 

4) We have seen that two heads are better than one when dealing with a mental health 

problem (‘Back to Nature ’ festival at RHS Wisley Garden). 

Наступні граматичні особливості були визначені при дослідженні виступів та 

промов: 

- підвищує експресивність промов, висловлюючи свої почуття. 

1) I really do feel so passionately about the importance of early intervention and working 

on new approaches together [6]. 

- доводить готовність до активних дій та компетентність завдяки конструкціям 

інфінитиву та герундію. 
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2) Although we cannot be together in person at this closing of the ‘Nursing Now’ 

campaign I wanted to say huge congratulations for the incredible work having been done over 

the last three years. 

Можна також виділити одну типову рису завдяки дослідженню соціального 

антрополога Кейт Фокс. Вона вивчала лінгвістичні особливості королівської сім’ї та 

зазначила, що її представники повинні слідувати певним лексичним правилам, їм не 

дозволено використовувати деякі слова, які для інших можуть здаватися цілком 

звичайними. Серед них такі лексеми як pardon, posh, perfume, toilette, lounge; їх 

замінюють на sorry, smart, scent, lavatory, sitting room відповідно [3]. 

Якщо Кейт Міддлтон на початковому етапі становлення своєї королівської кар'єри 

у всьому демонструвала наслідування характеристик Вільяма і практично була 

відображенням поведінки принца, то наразі Принцеса Уельська виробила власну 

тактику і наближає свою промову до соціального прошарку «еліти» загалом. Свідомо, 

чи навіть підсвідомо, взірцем для наслідування стала королева Єлизавета ІІ та її 

промови. Тобто Кейт організовує власне мовлення так, щоб воно було близьке до 

“Queen's English”. Сама принцеса Уельська набула тих рис індивідуального характеру, 

які є визначальними для комунікативного іміджу носія мови. Це яскравий зразок 

еволюції у соціумі, що залишає свій слід на мовленнєвій поведінці персони. Усе 

зазначене уможливлює вважати принцесу особою над-елітного статусу. 

В цілому публічний імідж, комунікативний портрет і невербальна поведінка Кетрін 

Міддлтон є свідченням того, що вона – гідна представниця королівської родини. 

Загалом її нинішній мовленнєвий імідж, з одного боку, є результатом наполегливої 

праці над самою собою, а з іншого – прикладом високоелітарної мовленнєвої 

особистості, яку англійці знаходять лише серед королівської родини. Результати 

дослідження можуть мати практичне значення при зустрічі з британцями, так як 

принцеса Уельська є другим яскравим символом народу після королеви. Вони 

обожнюють королівську родину, особливо Кейт Міддлтон, що не так давно до неї 

приєдналася. Вона не є вихідцем з аристократичної родини, але це навіть подобається 

публіці. Принцеса проста, сучасна, освічена улюблениця мільйонів, вона сама створює 
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тренди. Трансформування іміджу Кейт Міддлтон просто неймовірне, але дівчина 

подолала цей тернистий шлях та надовго завоювала серця народу. У контексті своєї 

трансформації від одного соціального статусу до іншого принцесу Уельську можна 

вважати ідеальним зразком для людського самовиховання. 

Перспективою дослідження є більш детальне вивчення та аналіз вербальної і 

невербальної поведінки особистості, а також подальший розгляд та систематизація 

понять лінгвокультурного портрета й іміджу, їх впливу і ролі у сучасному світі. 

Таким чином, дане дослідження на прикладі принцеси Уельської показало усі 

нюанси сприйняття та формування іміджу, який є цікавим предметом дослідження не 

тільки для іміджмейкерів, але й для лінгвістів та культурологів. 
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Анотація: Землін Ю.С. Коментарі у соціальних мережах як простір "роботи з обличчям" у 

обговореннях Covid-19. У статті досліджується “робота з обличчям” у коментарях німецько- та 

англомовного сектору соціальних мереж «Інстаграм», «Фейсбук» та «Твітер», що тематично 

присвячені обговоренню пандемії Covid-19. Аналізуються можливі загрози як позитивному, так і 

негативному «обличчю» як мовця, так і співрозмовника з урахуванням впливу на ці загрози 

лінгвістичної специфіки спілкування у соціальних мережах.  

Ключові слова: інстаграм, «негативне обличчя», «позитивне обличчя», робота з «обличчям», твітер, 

фейсбук. 

Summary: Zemlin Y.S. Social media comments as a space for “face work” in Covid-19 discussions. In 

this paper we examine the “facework” in the comments of the German- and English-speaking sectors of social 

networks “Instagram”, “Facebook” and “Twitter”, which are thematically dedicated to the discussion of the 

Covid-19 pandemic. Possible threats to both the positive and negative “face” of both the speaker and the 

interlocutor are analyzed, taking into account the influence of the linguistic specificity of communication in 

social networks on these threats. 

Key words: Instagram, Facebook, “facework”, “negative face”, “positive face”, Twitter. 

 

Інтернет-комунікація набула в наш час нового значення, оскільки вона вирішує не лише 

одне завдання – передати інформацію, але й безліч інших. При чому, в залежності від 

типів соціальних мереж одна й та ж сама ціль може бути досягнена завдяки 

застосуванню різних мовних засобів. Особливої уваги набуває актуальна тема Covid-19, 

яка сприяла насиченню словникового різноманіття мови новини термінами, а також 

тематично розширила межі обговорень в соціальних мережах. Спілкування у соціальних 

мережах привертало увагу багатьох дослідників-лінгвістів [5, 3, 9], але «робота з 

обличчям» в умовах обговорення болючої теми пандемії ще не дістала висвітлення. 

Актуальність статті визначається розвитком та стрімкою зміною характерних рис 

інтернет-спілкування, що має вплив на прояви стратегій “роботи з обличчям” в 
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інтернет-взаємодії, та потребою вивчення впливу таких особливостей інтернет-

спілкування на здійснення комунікативної мети відповідно до мовного середовища.  

Об’єкт дослідження становлять висловлення, які вживаються задля реалізації стратегії 

«загрози обличчю» в англо- та німецькомовному діалогічному дискурсі соціальних 

мереж. Предметом дослідження є лінгвістичні особливості мовленнєвого втілення 

стратегій «загрози обличчю» в інтернет-комунікації на тему COVID-19. Мета статті – 

визначити лінгвістичні особливості мовленнєвої реалізації стратегій «загрози обличчю» 

в інтернет-дискусіях, присвячених темі COVID-19 в англо- та німецькомовному 

діалогічному дискурсі соціальних мереж.  

Матеріалом статті слугували 300 дискурсивних фрагментів, у яких втілюються стратегії 

«загрози обличчю». Корпус дослідження був отриманий методом суцільної вибірки з 

коментарів до дописів та відео, що присвячені обговоренню пандемії Covid-19, на 

сторінках англо- та німецькомовного сектору соціальних мереж Фейсбук, Інстаґрам та 

Твіттер.  

Методологічну базу дослідження становить когнітивно-комунікативний підхід. У 

дослідженні спираємось на праці П. Браун та С. Левінсона [6] і Дж. Калпепера [7], 

зокрема на їхнє розуміння не/ввічливості; на теорію мовленнєвих актів Дж. Остіна [11]; 

теорію імплікатур за Г. П. Грайсом [9] та Л. Р. Безуглою [1].  

Наукова новизна полягає у встановленні специфіки втілення стратегій «роботи з 

обличчям» в інтернет-спілкуванні під час обговорення COVID-19 у коментарях англо- 

та німецькомовного сектору соціальних мереж Фейсбук, Інстаґрам та Твіттер.  

Досліджуючи питання «роботи з обличчям» у комунікації, керуємось твердженням, 

котре було запропоноване П. Браун та С. Левінсоном стосовно того, що «обличчя» – це 

уявлення про самого себе, яке кожен хоче закріпити за собою під час комунікації [6]. 

«Обличчя» може бути як «позитивним», тобто таким, яке відображає бажання 

сподобатись та бути схваленим, та «негативним», під яким вбачаємо потребу бути 

вільним від примусу та мати право на свободу дії. Проте існують акти, які несуть певну 

загрозу «обличчю», і які П. Браун та С. Левінсон поділили на 1) акти, що загрожують 

«негативному обличчю» співрозмовника; 2) акти, що загрожують «позитивному 
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обличчю» співрозмовника; 3) акти, що загрожують «негативному обличчю» мовця; 4) 

акти, що загрожують «позитивному обличчю» мовця [6]. Окрім цього, дослідники 

виокремлюють стратегії ввічливості, котрі покликані для реабілітації ушкодженого 

«обличчя».   

Для того, щоб пояснити, чому саме «обличчю» може бути завдана шкода, слід звернути 

увагу на дві теорії – теорію мовленнєвих актів та теорію імплікатур – які унаочнюють 

реалізацію смислів у комунікації, говорячи про те, що не кожне висловлення може мати 

єдине буквальне тлумачення [8]. Використання  iмплiцитних мовленнєвих актів іноді 

також застосовується задля ушкодження «обличчя» співрозмовника [1]. 

Щоб виокремити специфіку стратегії загрози “обличчю” в інтернет-дискурсі, слід 

враховувати, що спілкування в мережі має певні відмінності від реальної (на противагу 

віртуальній) комунікації, серед яких – наявність дистантності, передача емоцій та 

почуттів за допомогою емотиконів та графічних зображень, комбінація різних типів 

дискурсу, а також наявність специфічного мережевого етикету [4]. Окрім цього, 

дослідники наголошують на застосуванні користувачами інтернет-лексики, яка 

характеризується наявністю запозичень, абревіатур та порушенням правил синтаксису, 

орфографії та граматики [10]. Ми також погоджуємося з думкою О.Ю. Малої стосовно 

того, що інтернет-дискурсу притаманні такі ознаки як нівелювання авторства, норм і 

цінностей, плюралізм, несерйозність, від чого і залежить специфіка «роботи з 

обличчям» в інтернет-середовищі [2]. 

Однак, попри наявність нового типу спілкування, який притаманний соціальним 

мережам, смисли, які передаються як в інтернет-дискурсі, так і під час реальної 

комунікації, можуть бути імпліцитними та створювати загрозу «обличчю» в 

комунікації. 

Задля формування корпусу дослідження ми керувались методом суцільної вибірки, а 

саме – послідовно відбирали приклади із великого масиву, який заздалегідь обмежили 

темою пандемії Covid-19 та соціальними мережами (Фейсбук, Інстаґрам та Твіттер). 

Щоб дібрати та проаналізувати мовний матеріал, ми застосували загальнонаукові 

емпіричні методи, зокрема, спостереження та опис; для того, щоб вивести імпліцитну 
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пропозицію зі смислом впливу на «обличчя», ми керувались логіко-семантичними 

методами; окрім цього ми застосували також дискурсивно-контекстуальний метод для 

того, щоб вивести стратегії впливу на «обличчя» з дібраних висловлень, котрі містять 

індикатори «роботи з обличчям».  

Одним з проявів загрози позитивному «обличчю» співрозмовника є критика реципієнта, 

яка може ґрунтуватись на вживанні лексичних сполук на позначення знецінення, а 

також стилістичних фігур (насамперед гіперболи), які посилюють смисл висловлення. 

На синтаксичному рівні знаходимо прояв такої загрози у використанні окличних речень, 

які передають емоційність та незадоволеність мовця: 

 (1) <Saskia Esken>: Tausende #Covidioten feiern sich in #Berlin als „die zweite Welle“, 

ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden 

unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und 

Gesellschaft. Unverantwortlich! 

<Michaela>: Als Parteivorsitzende ein Hashtag mit Denunzierung der Menschen anderer 

Meinung zu tweeten ... ist peinlich, verantwortungslos, normalerweise unter der Würde eines 

hochrangigen Politikers ... kurzum komplett daneben. Kein Wunder, dass es bei Ihrer Partei 

nicht läuft - unwählbar! 

<Toby Long Official>: Danke das sie mich als Covidiot bezeichnen. Ich, Bürger der Mitte, 

wähle Sie und ihre Partei bestimmt nicht mehr. 

(https://twitter.com/EskenSaskia/status/1289518034621612032)  

Тематично схожим є наступний приклад, який відображає ситуацію в англомовному 

середовищі твіттера, де автор виражає позицію несхвалення стосовно тих людей, які не 

дотримуються режиму носіння масок під час пандемії та не провітрюють приміщення 

на належному рівні. У цьому випадку мова йде про вираження засудження, котре має 

прояв як на лексичному рівні, наприклад, слово “ignoring”, так і на графічному, на що 

вказує застосування емотикону на позначення зростання, що є алюзією на збільшення 

кількості хворих на Covid. Застосовуючи хештеги, автор намагається надати більше 

смислової ваги написаному та привернути більше уваги до цієї теми: 

(2) <@JoePajak >: @JoePajak Meanwhile in the UK, Govt behaviour unhelpful - many 
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people ignoring the pandemic. Vaccine wanes, indoor mixing, few masks worn, poor 

ventilation, defences down.    139,069 new UK daily cases of #COVID @Join_ZOE20 Sep 

2022.   112,816 new daily cases 6 Sep 2022. #CovidIsNotOver 

(https://twitter.com/JoePajak/status/1572147766024970241) 

Загроза негативному «обличчю» співрозмовника в інтернет-обговореннях Covid-19 

насамперед пов’язана зі спробами нав’язати співрозмовнику уявлення мовця про дії, які 

співрозмовник нібито має виконувати. 

У нижченаведеному прикладі лікарі тримають плакат, де написано: «Ми залишаємось 

напоготові, а ви залишайтесь вдома», тим самим радячи не виходити з дому в період 

пандемії. На граматичному рівні ми спостерігаємо вживання дієслова в наказовому 

способі з метою закликати аудиторію до виконання дії. Але окрім експліцитної вказівки 

залишатись вдома, у наступному реченні вжито заперечну частку keine, яка вказує на те, 

що зараз не час для зустрічі з іншими людьми, що є ще одним проявом вираження 

вказівки до дії, яка обмежує свободу співрозмовника: 

(3) <THW Mainz >: Wir bleiben für euch in Bereitschaft, bleibt ihr für uns daheim! … Jetzt 

ist keine Zeit für Treffen mit anderen Menschen.  

(https://m.facebook.com/THWMainz/photos/a.10153395805650022/10163174571030022/?ty

pe=3&source=48)   

Наступний приклад є тематично близьким до наведеного вище, але він був 

оприлюднений на сторінках англомовного твіттера. Ми бачимо, як мовці (лікарі) 

спонукають своїх пацієнтів знаходитись вдома, спочатку аргументуючи це тим, що в 

лікарні переповнені, далі наголошуючи на тому, що вже навіть немає місць для нових 

пацієнтів, згодом, вживаючи гіперболу “tired to the bone”, яка описує фізичний та 

емоційний стан лікарів, далі – посилюючи висловлювання застережливим реченням про 

те, що, якщо не дотримуватись заходів безпеки, то ще більша кількість людей помре. “A 

very very dark place” – саме таким лексичним повтором лікарі описують місце своєї 

роботи. Усе це є підготовкою для проголошення фінального звернення, яке вжито в 

наказовому стані та виражене коротким реченням “stay home”:  

(4) <@lorijean333>: Overwhelmed. Hospitals engulfed by rebounding virus. The U.S.A. has 
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passed the hospital breaking point. Revord numbers of covid-19 pations push hospitals and 

staffs to the limit. Covid overload: U.S. hospitals are running out of beds for patients. Tired to 

the bone: hospitals overwhelmed with virus cases. People are going to die: hospitals in half 

the states are facing a massive staffing shortage as Covid-19. A very very dark place: hospitals 

brace for crisis-care mode with too many patients, not enough staff. US hospitals are once 

again overwhelmed as the country breaks a new record for coronavirus infections. U.S. unsder 

siege from COVID-19 as hospitals overwhelmed before holidays. Stay home! 

(https://mobile.twitter.com/lorijean333) 

Загроза позитивному «обличчю» мовця в інтернет-обговореннях Covid-19 виникає у 

ситуаціях, коли мовець визнає провину, виражає жаль або просить вибачення за щось, 

як видно у наведеному нижче прикладі: ми читаємо думки автора про те, що він мав 

певні симптоми хвороби коронавірусу, але не надав цьому значної уваги та думав, що 

це лише застуда. Щоб виразити жаль, він вживає відповідну лексему “confused”, а також 

ступінь порівняння прикметника “worse”, щоб показати ступінь жалю: 

(5) <BoDerek Lotus Smith>: December 31st is the first day ppl were complaining of symptoms 

and googling #coughing & #diarrhea. That was the first nite after 4 days of coughing and 

really bad diarrhea. I felt better! Even went out to celebrate #NewYear2020 I was so confused 

to what had happened too me! Sitting here watching #COVIDinAmerica on ABC 20/20 I now 

know what it was...I believe I had #Corona #COVID19                                                       P.S. and 

what’s worse, was that it went through almost all of us in the house w/ in days of each other 

Johan Smith had cough & diarrhea too! 

(https://www.facebook.com/hashtag/covidinamerica/) 

У наступному прикладі загроза позитивному “обличчю” мовця присутня через 

наявність протилежної думки: вірусолог публікує пост про збільшення кількості 

заражених на коронавірус, на що отримує коментарі від співрозмовників про те, що 

вірус не є небезпечним, а смертельні випадки мають місце саме через дотримання 

карантинних заходів. Один зі співрозмовників висловлює докір, наголошуючи на 

власній вигоді мовця від ситуації, що сталася. Протилежність думок помічаємо на 

лексичному рівні. Окрім цього, були використані скорочення слів, що є визначальною 
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рисою інтернет-комунікації: 

 (6) <Christian Drosten >: Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Virus verändert hat und 

weniger gefährlich geworden ist. Wenn sich wieder vermehrt ältere Menschen anstecken, 

werden wieder mehr schwere Fälle und Todesfälle auftreten. Wir können weiterhin schwere 

Erkrankungen und Todesfälle nur vermeiden, indem wir die Ausbreitung von SARS-COV-2 

verringern.  

<Elena Punkt>: Es ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Für eine Grippe würden wir diesen 

Zirkus nicht veranstalten. 

<Maria Mancke>: Wieso tragen Sie niemals eine Maske? Eventl weil Sie wissen das es sinnlos 

ist? Wieviel verdienen Sie an den Millionen tets? 

<Norbert Kohn >: Der sog. "Lockdown" infolge Ihrer Panikmache führte bislang zu 10x mehr 

Todesfällen als das "Sars-COV-2-Virus" (Todesfälle mit Corona) selbst. 

(https://twitter.com/c_drosten/status/1308676970062974977) 

Для загрози негативному “обличчю” мовця характерні натяки, які виражені за 

допомогою умовного стану дієслова, і котрі схиляють мовця до виконання певної дії (як 

спроба переконати себе та інших).  

(7) <Steffen Seibert>: Mehr als 18,5 Millionen Nutzer sind dabei - und jeder, der die 

#CoronaWarnApp lädt, zählt! #IchAppMit Damit sie uns allen in der Pandemie hilft, ist es 

wichtig, positive Testergebnisse in der App zu teilen… 

<Emmet McFly>: Es wäre schön, wenn das dann auch auf aktuellen Huawei - Geräten 

funktionieren würde. Ja, die betreffenden Geräte haben noch alle Google - Dienste. 

(https://twitter.com/RegSprecher/status/1309432916703940609) 

У іншому прикладі ми знаходимо пряму вказівку до виконання дії, але вже в просторі 

англомовного фейсбука: 

 (8) <ABC 20/20>: “These people were good people, and they were my friends. They were 

taken from us.” Stephen Cole said he contracted COVID-19 in February & shares his pain 

after several people in his Washington State community died from the coronavirus.  

<Karen Lederman>: Make this go viral! Put this on tv! On billboards better yet. 

(https://www.facebook.com/hashtag/covidinamerica/) 
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Отже, ми розглянули прояви загрози обличчю в інтернет-обговореннях пандемії Covid-

19 і дійшли наступного висновку: специфіка інтернет-спілкування дає можливість 

втілити стратегії загрози «обличчю» у всіх чотирьох варіантах (загроза як позитивному, 

так і негативному «обличчю» як мовця, так і співрозмовника) насамперед завдяки 

імплікатурам, смисл яких можна вивести лише з загального контексту повідомлення, 

котрий у коментарях тематичних обговорень Covid-19 формують синтаксичні, лексичні 

та графічні компоненти інтернет-дискурсу.  

До перспектив роботи можна віднести завдання провести порівняльний аналіз мовних 

проявів роботи з «обличчям» в обговореннях Covid-19 в залежності від «хвиль корона 

вірусу», а також сфокусувати увагу на варіативності мовних особливостей відповідно 

до локації, у якій знаходяться автори коментарів. 
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НОВА СТИЛІСТИКА З ГУМОРОМ 

Кічаєва А. (Харків) 

Науковий керівник канд. філол. наук, доц. Лобова О.К. 

Кічаєва А. Нова стилістика з гумором. Стаття присвячена дослідженню нової стилістики з 

використанням гумору. Досліджені теоретичні питання викладання лінгвістики, розглянуті шляхи 

передачі комічного в англійській та українській мовах, проаналізовані стилістичні засоби передачі 

гумору в цих мовах.  

Ключові слова: гумор, гумористичний різновид дискурсу, дискурс, комічне, мовленнєвий жанр, 

стилістика, стилістичні аспекти гумору, текст.  

Kichaeva A. New stylistics with humor. The article is dedicated to the study of new stylistics using 

humor. The theoretical issues of teaching linguistics are investigated, the ways of conveying the comic in 

English and Ukrainian languages are considered, and the stylistic means of conveying humor in these 

languages are analyzed. 

Key words: comic, discourse, humor, humorous form of discourse, speech genre, stylistic aspects of 

humor, stylistics, text. 

 

Тема комічного завжди є актуальною через те, що сміх – це могутня зброя в 

арсеналі кожної людини. Він є тією силою, що заперечує і водночас утверджує. Cміх 

надихає, допомагає рухатися уперед і проходити через важке у житті. 

Гумор у багатьох його формах є входить в число найважливіших аспектів розвитку 

людства. У галузях соціології, психології та лінгвістики проводяться постійні 

дослідження для виявлення значення гумору. Гумор розглядався з багатьох точок зору, 

однак він є недостатньо вивченим систематично в контексті конкретних проблем 

перекладу. Гумор буває різний, як загальнолюдський, так і особистий. Саме тому переде 

перекладачем постає дуже багато викликів у процесі перекладу специфічного 

культурного гумору, що й обумовлює актуальність даної теми роботи. 

Надзвичайно важливо досліджувати способи перекладу усіх комічних мовних 

засобів та критично їх аналізувати. 

Досліджуючи способи перекладу комічних мовних засобів та критично їх 

аналізуючи, бачимо, як вони сприяють глибокому, повному пізнанню оригінала, 
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художніх цінностей народу, а також розумінню менталітету народу через доторкання до 

художньої культури. 

Актуальність роботи визначається необхідністю дослідження нової стилістики з 

використанням гумору, розкриттям понять та відображенням їх в контексті нової 

стилістики на прикладах. Надзвичайно важливо вчити стилістику, зокрема зберігати 

відповідний стиль при перекладі, адекватно відображати мовні стилістичні засоби та 

передавати всю палітру ньюансів та особливостей при перекладі, адже стилістичні 

особливості тексту стосуються всіх аспектів мови, в тому числі – мовних засобів 

комічного. 

Об’єктом роботи є нова стилістика з гумором, а предметом є стилістика гумору в 

англійській та українській мовах.  

Мета роботи полягає у дослідженні та порівнянні стилістики гумору в англійській 

та українській мовах, їх використанні в рамках курсу «Стилістика англійської мови». 

Українське мовознавство другої половини ХХ – початку ХХІ ст. характеризується 

зростанням наукового інтересу до проблем стилістики, в результаті чого одним із 

важливих напрямків українського мовознавства стала лігнвостилістика, яка включає в 

себе функціональну та рівневу стилістику. Одним із практичних методів 

функціональної стилістики є дискурс-аналіз. 

Дискурс представляє собою комплекс вербальних практик організації та 

оформлення змісту комунікації представників певної лінгвокультурної спільності, а 

текст – сукупність правил лінгвістичної та екстралінгвістичної організації змісту 

комунікації представників певної лінгвокультурної спільності. 

До класифікації дискурсу слід включати такий його різновид як гумористичний, під 

яким ми розуміємо різновид дискурсивної діяльності, процес і результат мисленнєво-

комунікативної взаємодії гумористичного характеру. 

Гумористичному різновиду дискурсу властиві діалогічність, динамічність, 

актуальний гумор та відкритість. У ньому реалізується стилістичний контраст, який 

полягає в наповненні гумористичного тексту специфічними мовними і мовленнєвими 

засобами. 
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Виділимо ряд характерних ознак гумористичного різновиду дискурсу:   

▪ розрахунок на масового адресата;  

▪ широкий вибір тем;  

▪ нагальність, вічність проблеми; 

▪ мотивація викликати сміхову реакцію; 

▪ жанрова варіативність.  

Гумор завжди вимагає того, хто спричинює гумор, та того, хто на нього реагує. 

Процес гумору завжди потребує зворотній зв'язок. Гумор може знадобитися у 

найрізноманітніших ситуаціях спілкування, адже соціальним контекстом гумору є 

ігровий контекст. Під час гри мозок виконує важливі когнітивні, соціальні та емоційні 

задачі. Люди комунікують за участю мови, а в мові досить часто проявляються елементи 

вербального гумору, що є однією з невід’ємних частин психологічної, біологічної, а 

також соціальної складової об’єкта. Отже, сміхотворство поєднано з гумористичним 

дискурсом, де має сенс розрізнити сучасне мовлення, дійсну мову, що властиво деякій 

з культурних спільнот.  

Незважаючи на те, що поняття комічного, його проблематика та аспекти, мають 

досить довге вивчення з боку різних наук, сфер, зокрема філософії, естетики, 

мовознавства, наразі в сучасній лінгвістиці немає чіткого та науково обґрунтованого 

розуміння цих понять. Також не зважаючи на численні описи та дослідження всього 

того, що має відношення до понять комічного та смішного, різноманітних засобів та 

прийомів, завдяки яким породжується гумор, немає цілісного та єдиного сприйняття 

цих понять, а також загальноприйнятої теорії гумору. 

Гумор – це вид зображення смішних подій і людських характерів у житті, а також 

відображення авторського ставлення до смішного й явище художнього сприйняття. 

Уміння бачити явище у властивій йому суперечності є привабливою рисою характеру. 

Порівняно з іншими формами гумористичного зображення: «іронією», «сатирою», 

«сарказмом», «гумор» характеризується доброчесним ставленням до життя, розкриттям 

його недоліків; сміх поєднаний із симпатією до чогось чи когось, він спрямований, 

тобто являє собою психологічно позитивне явище. 
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Найчастіше для досягнення комічного ефекту використовуються такі стилістичні 

засоби як метафори, порівняння, епітети, ідіоми, оксиморони, алюзії та алегорії, гра 

слів, каламбур, символи, перифрази, оксиморон, персоніфікація, вульгаризми, 

варваризми, сленг, метонімії, гіперболи, вставні конструкції, риторичні запитання та 

антитези.  

Кожен з них має свій рівень, наприклад, метафори, гіперболи, метонімії, 

варваризми, вульгаризми, сленг виражаються на лексичному рівні, повтори, 

оксиморони, каламбури, зевгми, риторичні питання ми відносимо до синтаксичного 

рівня, а от порівняння, епітети, антитези, та гру слів до лексико-семантичного. 

Найбільш відомою постаттю у гумористичній сфері українського народу є 

Григорій Сковорода зі своїми гумором та сатирою. Його байки «Голова і тулуб», 

«Бджола і шершень», «Олениця і кабан» наповнені дотепними висловами та є однією 

зі скарбниць українського народного гумору за рахунок різноманітних іронічних 

афоризмів: «Пан не любить правди, як пес мила», «Нема гіршої долі, як жити без 

волі», «Не той козак, що за водою пливе, а той, що проти»  [1, ст. 24]. 

Нову епоху розвитку комічної культури почав Іван Котляревський.  Його «Енеїда» 

стала справжнім сатиричним викриттям суперечностей феодально-кріпосницької 

системи Російської імперії [2, ст. 24]. Аналізуючи сміхову культуру часів Тараса 

Шевченка, слід зазначити, що його слова, звернені до М. Гоголя: «Ти смієшся, а я 

плачу, великий мій друже», свідчать про те, що митець явно недооцінював силу сміху 

у своїй творчості [3, ст. 24]. 

У другій половині ХІХ століття Марко Вовчок, Панас Мирний та Іван Франко 

щедро використовували джерела народного гумору та фольклору, народні пісні, казки, 

фразеологізми, каламбури, прислів’я та приказки, завдяки чому український гумор 

цієї доби став самобутньою сторінкою нашої культурної історії [4, ст. 25]. За часів 

незалежності, українські гумористи стикнулися з новими викликами: зберегти гостроту 

свого пера і опанувати нові стилі та теми, які диктує нам час [5, ст. 26]. 
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Мовностилістичними засобами творення комічного в українській мові є метафори, 

гіперболи, антитези, епітети, порівняння, оксимирон, каламбур, гра слів, алюзії, 

алегорії, персоніфікації, перифраз, вульгаризми, варваризми, символізми, ідіоми тощо. 

Серед специфічних прийомів, притаманних англійському гумору, слід виділити 

порівняння, метафори, мовні кліше, епітети, повтори, алюзії, фразеологічні та крилаті 

вирази, неконтекстні цитати, прислів’я та приказки. Найхарактернішими для 

англійської комунікації є іронія та сарказм, каламбур, гіперболізація, применшення, 

абсурд, сатира, інсинуація, «плоскі» жарти, чорний та етнічно маркований гумор. 

Використання таких прийомів в тексті допомагає зрозуміти специфічні риси 

національного британського художнього дискурсу. 

У кожної нації є своє особливе почуття гумору, яке можна розглядати як 

національну рису, що допомагає вирізняти різні народи [8, с. 204]. Для британців та 

американців гумор став невід’ємною частиною національної культури та 

надзвичайно важливим елементом національної ідентичності, який виражається за 

допомогою різних прийомів.  

Специфіка англійського гумору значною мірою полягає в тому, що продуцент не 

повинен розкривати свої комунікативні наміри, йдеться про балансування між 

серйозним і напівсерйозним спілкуванням, саме ця дискурсивна невизначеність 

створює передумови для постійної переоцінки всієї  ситуації [6, ст. 28]. 

Англійська тактовність, є основою англійського гумору. Взагалі, почуття такту 

можна вважати невід'ємною рисою характеру англійця, яка включає недомовленість, 

тонкі натяки і відсутність прямих випадів, спрямованих на об'єкт глузування. Коли 

англійцю потрібно відреагувати негативно, він висловлює своє невдоволення не 

різкими заявами, а завуальованими описами та порівняннями. В результаті англійські 

гумористичні тексти переповнені евфемізмами. 

Національний англійський гумор відрізняється скритністю і стриманістю, що 

ускладнює розуміння багатьох тонкощів гумору людині, далекій від англійської 

культури. Щоб повною мірою розуміти англійські анекдоти, необхідно не тільки 

володіти мовою на високому рівні, а й добре знати англійську культуру та національний 
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менталітет. Наскільки б абсурдною не була ситуація, британці завжди тримають 

обличчя та зберігають невимушеність й холоднокровність. Треба розуміти, що для 

їхнього гумору характерні не лише усмішки чи іронічні репліки, які важко перекласти 

[7, ст. 29]. 

Іншою рисою британського гумору є суворе дотримання комунікативної 

стратегії тактовності. Вважається, що англійці дуже поважають етикет і своє 

незадоволення в будь-якій ситуації намагаються проявити завуальовано:  

– There are some people down there, sir. 

– Get rid of them. 

– But among them is a woman, sir! 

– So get rid of them as politely as possible!” 

Цей анекдот є насмішкою над стереотипом про британську ввічливість. 

Герой жарту проявив «джентельменство» і попрохав свого дворецького як можна 

ввічливіше позбутися від непроханої компанії, що до нього завітала. 

Насправді, британці завжди хочуть здаватися тактовними, навіть, якщо в них немає 

настрою або вони незадоволені ситуацією. 

Ще однією рисою національного гумору британців є дотримання правил, 

слідування порядку. Британці завжди пам’ятають про свої манери й звикли слідувати 

певному порядку дій, певним правилам, яка б катастрофа не наближалася. Яскравим 

прикладом цієї риси слугуватиме наступний жарт: “The Master of the house is comfortably 

installed in an armchair in the library. Suddenly, his butler rips the door open and shouts: 

‘Sir, the Thames is flooding the streets!’ The Master looks up calmly and says: ‘John, please, 

if you do have something important to tell me, first knock on the door, then enter and inform 

me, in a quiet and civilized manner. Now, please, do so’. Three seconds later, the Master hears 

a knock on the door. ‘Yes’ John enters the room, water is flowing over his shoes, and he with 

a gesture announced: ‘Sir, the Thames” 

Уміння жартувати є однією з визначальних рис англійців. Життєствердний гумор 

допомагає їм вирішувати складні проблеми, запобігати агресії та конфліктам, знімати 

стрес та багато іншого.  
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Одним із завдань курсу «Стилістика англійської мови» для студентів повинно стати 

формування теоретико-методологічних засад використання стилістичних текстів з 

ефектом комічного задля набуття студентами стилістичних знань та навичок та 

підвищення академічної успішності. 

Педагогічний експеримент, в основі якого лежав комунікативно-діяльнісний підхід 

у лінгводидактиці, передбачав використання гумористичних текстів у навчальному 

процесі під час практичних занять зі стилістики англійської мови. Аналіз його 

результатів підтвердив робочу гіпотезу, що використання гумористичних матеріалів 

має позитивний вплив на формування стилістичної компетентності студентів та 

загальний рівень їх успішності.  

Залучення гумористичних контекстів в процесі викладання стилістики англійської 

мови полегшує засвоєння матеріалу, активує самостійність та інтерес до пізнавальної 

активності, формує дружню атмосферу в аудиторії, сприяє формуванню стилістичних 

навичок та відповідає вимогам компетентнісного підходу до навчання. 

Однією з перспектив подальших досліджень є подальше лінгводидактичне 

обґрунтування збору текстового, у тому числі гумористичного, матеріалу для 

авторських посібників зі стилістики англійської мови, які мають ознайомити студентів 

з історією і культурою англомовних країн та дати можливість для розвитку відповідних 

компетенцій. 
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СТРАТЕГІЇ МАНІПУЛЯЦІЇ В ДИСКУРСІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ Д. 
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Лафазан О.М. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент Матюхіна Ю.В. 

Анотація: Лафазан О.М. Стратегії маніпуляції в дискурсі президентських дебатів Д. Трампа та 

Х. Клінтон. Роботу присвячено виявленню та аналізу маніпулятивних стратегій та тактик їх реалізації 

у дискурсі президентських передвиборчих дебатів. Розглянуто найпоширеніші тактики 

маніпулятивного впливу на потенційних виборців, якими у 2016 році користувалися кандидати на пост 

президента США - Д. Трамп та Х. Клінтон.  

Ключові слова: дебати, дискурс, маніпулятивний вплив, політичний дискурс, стратегія, тактика. 

Summary: Lafazan O.M. Manipulation strategies in the discourse of presidential debates by D. Trump 

and H. Clinton. The paper is devoted to the identification and analysis of manipulative strategies and tactics 

of their implementation in the discourse of presidential pre-election debates. The most common tactics of 

manipulative influence on potential voters, which were used in 2016 by the candidates for the post of president 

of the USA - D. Trump and H. Clinton, are considered. 

Key words: debate, discourse, manipulation, political discourse, strategy, tactics. 

 

Актуальність роботи обумовлена досить важливою роллю політики у житті 

кожного громадянина та необхідністю вивчення стратегій маніпулятивного впливу 

політичних діячів на своїх потенційних виборців задля вміння протистояти цьому 

впливу. 
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Метою дослідження є виявлення та аналізування стратегій маніпулювання 

(включаючи вербальні та невербальні), що були реалізовані на передвиборчих 

політичних дебатах між кандидатами у президенти США Д. Трампом та Х. Клінтон. З 

метою досягнення зазначеної мети було поставлено  наступні завдання:  

• надання визначень основним лінгвістичним термінам та поняттям; 

• перегляд та аналізування відеозаписів трьох частин президентських 

політичних дебатів; 

• відокремлення та означення найпоширеніших стратегій маніпуляції; 

• виявлення провідних тактик досягнення реалізації стратегії маніпуляції. 

Об’єктом дослідження є передвиборчий політичний дискурс. 

Предметом дослідження виступають відеоролики трьох раундів передвиборчих 

дебатів між кандидатами на пост президента США Х. Клінтон та Д. Трампом. 

У промовах політичних діячів, як правило, застосовується досить велика кількість 

маніпулятивних технологій. Уживання певних стратегій і тактик залежіть від мовця 

(його віку, статі, характеру) та конкретної мовної ситуації. За успішної реалізації 

політичним діячем стратегій і тактик маніпулятивного впливу на потенційних виборців, 

мова може з легкістю перетворитися на інструмент соціальної влади [3].  

У роботі стратегії маніпулятивного впливу поділено на вербальні та невербальні. 

Особлива увага приділяється саме вербальним засобам, оскільки вони є більш 

значущими та більшою мірою впливають на свідомість і думки потенційного 

електорату.  

Після перегляду та аналізування трьох частин передвиборчих дебатів Д. Трампа та 

Х. Клінтон було виокремлено наступні тактики маніпулятивного впливу:  

• тактика відволікання уваги; 

• тактика звинувачення; 

• тактика спонукання; 

• тактика самовиправдання; 

• тактика повторення; 
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• тактика підміни тези; 

• тактика останнього слова; 

• тактика стереотипізації; 

• тактика обіцянки. 

Розглянемо ж та проаналізуємо деякі  з них: 

Тактика обіцянки. Кандидат на пост президента завжди має на меті здобути довіру 

громадян та сподобатися їм, що він і робить через обіцянки покращити життя 

потенційних виборців: 

I am proposing an across-the-board income tax reduction, especially for middle income 

Americans. This will lead to millions of new and really good paying jobs. The rich will pay 

their fair share, but no one will pay so much that it destroys jobs or undermines our ability as 

a nation to compete. (Donald Trump,1st Presidential Debate) 

"Obviously, I’m hoping to earn your vote, I’m hoping to be elected in November, and I 

can promise you, I will work with every American." (Hillary Clinton, 2nd Presidedntial Debate)  

Тактика звинувачення опонента використовується з метою висвітлення негативних 

сторін опонента та позитивної самопрезентації. Таким чином спікер намагається 

вплинути на рішення виборців та отримати більше голосів. 

"This is a man who has calling women pigs, slobs and dogs and someone who has said 

pregnancy is an inconvenience to employers, who has said that women don’t deserve equal 

pay unless they do as good a job as men." (Hillary Clinton, 1st Presidential Debate)  

"Typical politician. All talk, no action. Sounds good, doesn’t work. Never going to 

happen. Our country is suffering because people like Secretary Clinton have made such bad 

decisions in terms of our jobs and in terms of what’s going on." (Donald Trump, 1st 

Presidential Debate)  

Тактика спонукання застосовується задля заохочення до дії або прийняття певної 

точки зору. Її використання дозволяє також привернути увагу реципієнта на наявність 

певних проблем у країні та залучити його до вирішення цих проблем і прийняття змін у 

політичному житті:  
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"We have to renegotiate our trade deals, and we have to stop these countries from stealing 

our companies and our jobs." (Donald Trump, 1st Presidential Debate)  

"But let’s not assume that trade is the only challenge we have in the economy." (Hillary 

Clinton, 1st Presidential Debate)  

Тактика повторення є дуже розповсюдженим прийомом пропаганди та 

маніпулятивного впливу на людей. Уживаючи повторення, спікер робить 

висловлювання переконливішим, що дозволяє нав’язати реципієнту певну точку зору.  

“Yeah, I doubt it, I doubt it.” (Donald Trump, 3d Presidential Debate)  

Trump: “Wrong.” 

Clinton: “That is absolutely proved over and over again.” 

Trump: “Wrong. Wrong.” (3rd Presidential Debate) 

Тактика відволікання уваги використовується щоб змістити фокус уваги та 

змінити тему розмови з метою уникнення необхідності відповідати на незручні 

запитання. 

Cooper: Please allow her to respond. She didn't talk while you talked. 

Clinton: Yes, that's true. I didn't. 

Trump: Because you had nothing to say. 

Clinton: I didn’t in the first debate and I’m gonna try not to on this debate because I 

would like to get to the questions people brought to us tonight. 

Trump: And get off this question. 

Clinton: Okay, Donald. I know you are into big diversion tonight, anything to avoid 

talking about your campaign and the way it’s exploding, and the way Republicans are leaving 

you, but -- 

Trump: Let’s see what happens. 

Cooper: Let her respond. 

Clinton: Let’s get to the issues that people care about tonight. Let's get to their question. 

(2nd Presidedntial Debate) 

Отже, проаналізувавши виступи двох кандидатів на пост президента США під час 

передвиборчих дебатів, було зроблено наступні висновки. По-перше, встановлено, що 
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політичний дискурс має дуже великий показник маніпулятивної складової. Це пов’язано 

із боротьбою за владу, яка є його головною метою. При дослідженні складової 

маніпулятивного впливу у політичному дискурсі було встановлено, що принципи 

маніпулятивного пливу на реципієнта можуть бути розподілені на вербальні та 

невербальні. У роботи основний фокус уваги був направлений саме на вербальні засоби 

впливу. Їх можна поділити на дві групи. Перша – засоби, що належать до стратегії 

позитивної самопрезентації, яка направлена на формування мовцем власного 

позитивного іміджу. Друга – засоби впливу, які направлені на формуванні негативного 

образу опонента та акцентування на його недоліках. По-друге, було визначено та 

проаналізовано низку тактик маніпулятивного впливу, якими користувались політики 

задля завоювання прихильності електорату. Ми дійшли висновку, що Д. Трамп частіше 

користується стратегією дискредитації опонентка, у той час же як Х. Клінтон надає 

перевагу стратегії позитивної самопрезентації. Врешті- решт, обидва політичних діяча 

вдаються до уживання великою кількості маніпулятивних прийомів, застосовуючи при 

цьому низку лінгвістичних засобів.  

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому вивченні гендерної відмінності 

маніпулятивної поведінки політичних діячів. 
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Анотація: Литвин Я.В.  Концепт ВАКЦИНАЦІЯ в англомовних електронних виданнях. Статтю 

присвячено механізму фреймінгу концепту ВАКЦИНАЦІЯ у медіатекстах, а також засобам його 

лексичного утілення. Концепт ВАКЦИНАЦІЯ розглядається як такий, що реалізується в електронних 

виданнях Великої Британії та США. Виявлено, що структуру фреймінгу концепту ВАКЦИНАЦІЯ 

британського медіадискурсу формуюють домени: ВІЙНА, ТОВАР, РІВНІСТЬ, НОВА РЕЛІГІЯ. У 

фреймінгу концепту ВАКЦИНАЦІЯ американського медіадискурсу беруть участь домени: ВІЙНА, 

ПОДОРОЖ та ПРОПАГАНДА. 

Ключові слова: концепт, домен, медіадискурс, пандемія, текст, фреймінг. 

Summary: Lytvyn Y.V. Concept VACINATON in English electronic publicatons. The article addresses 

the issue of framing the VACCINATION concept in British the American media texts and its lexical 

implementing. British media discourse frames the concept VACCINATION in the following domains: WAR, 

GOODS, EQUALITY, NEW RELIGION. In American media discourse the concept is frmaed in terms of the 

following domains: WAR, TRAVEL and PROPAGANDA. 

Key words: concept, domain, framing, media discourse, pandemic, text. 

 

Пандемія COVID-19 – глобальна і тривала подія, яка перевизначила життя всього 

людства. За інфекційним спалахом дуже швидко виник й інформаційний: у ЗМІ, 

соціальних мережах почали поширюватися новини щодо хворих на коронавірус і 

природу походження самого захворювання. Для протидії вірусу Всесвітня організація 

охорони здоров'я розробила рекомендації щодо вакцинації населення, відповідно ця 

тема набрала всесвітнього розголосу і заполонила медіапростір. Загальновживане 

поняття вакцинації в період пандемії звузило своє значення в медіатекстах і розуміється 

як вакцина від коронавірусної інфекції COVID-19. Актуальність дослідження 

визначається здатністю медіатекстів впливати на масову свідомість, формувати у 

читачів ставлення до глобальної проблеми, викликати емоційний відгук у нинішній 

ситуації соціальної напруги. Окрім того, актуальність зумовлено недостатньою 

вивченістю мовної репрезентації пандемії коронавірусу та концепту ВАКЦИНАЦІЯ у 
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медіатекстах Великобританії та США, які є авторитетними джерелами інформації про 

навколишній світ.  

Дослідження фреймінгу дозволить проаналізувати та систематизувати низку 

концептуальних метафор, що репрезентують концепт ВАКЦИНАЦІЯ у сучасному 

англомовному медіадискурсі. Об’єктом дослідження є англомовні лексичні засоби 

утілення концепту ВАКЦИНАЦІЯ в електронних виданнях Великої Британії та США. 

Предметом дослідження є структура та засоби фреймінгу концепту ВАКЦИНАЦІЯ, 

лексично утіленого  в електронних виданнях Великої Британії та США.  

Мета дослідження полягає у виявленні когнітивного механізму фреймінгу 

концепту ВАКЦИНАЦІЯ у медіатекстах електронних видань Великої Британії та США, 

а також систематизації засобів його лексичного утілення.  

Мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити поняття медійного 

дискурсу та ролі концепту та фреймінгу в його формуванні; розкрити методику та 

завдання еколінгвістики та медійного дискурсу в її світлі; з’ясувати методичні підходи 

до аналізу лексичного концепту та виокремити принципи фреймового аналізу концепту, 

утіленого в медіадискурсі; схаратеризувати структуру та засоби фреймінгу концепту 

ВАКЦИНАЦІЯ, лексично утіленого в електронних виданнях Великої Британії та США.  

Матеріалом слугують 72 приклади вербальної реалізації концепту ВАКЦІНАЦІЯ в 

52 англомовних статтях в електронних виданнях Великої Британії та США, газет The 

Gardian, Daily Mail та веб-сайтів CNN, STAT, Insider, Travel Daily,  на тему вакцинації 

проти COVID-19. 

В останні десятиліття ХХ ст. у науково-лінгвістичній літературі виникло поняття 

дискурсу, яке досліджували такі вчені як Т. ван Дейк [1], М. Фуко [2],  Д. Шиффрін [4] 

та інші. Один із видів дискурсу, а саме медіадискурс,  динамічно розвивається у сучасній 

лінгвістиці, оскільки він являє собою сукупність різних засобів комунікації та способів 

передачі інформації, що утворюють медіасередовище, яке, внаслідок відсутності 

інформаційних кордонів, має здатність змінюватися, розвиваючись разом із 

суспільними явищами та підлаштовуючись під них. Вивчення медіатекстів є основою 



80 

для формування уявлення про те, як реальність конструюється та репрезентується у 

засобах масової інформації.  

У роботі визначаємо медіадискурс як одночасно і середовище побутування, і 

інструмент об’єктивації, у ньому відбувається розширення й поглиблення структури 

концептів, актуалізація їхніх прихованих властивостей, становлення їхнього cтильового 

і/або метафоричного профілю [1, с. 45]. Когнітивним підґрунтям дискурсу є його базові 

концепти [1], які в остаточному рахунку зумовлюють його природу. Концепти в 

медіадискурсі формують у реципієнта картину світу, яка відображається на мовному 

рівні, і розкриває усі нагальні проблеми людства. 

У нашому дослідженні ми проаналізуємо публіцистичний дискурс, який 

реалізується в Інтернет-виданнях відомих масмедійних каналів. Когнітивний аспект 

медіадискурсу спрямований на дослідження концептуальних особливостей текстів ЗМІ 

та виявлення співвідношення реальної дійсності та її медіапрезентацій.  

Концепти зображують світ у свідомості людини, утворюючи концептуальну 

систему, а знаки людської мови кодують у слові зміст цієї системи. Концепт – ментальне 

утворення, яке визначає невизначену кількість предметів одного роду, одиниця, він 

спрямовує думку мовця, визначаючи вибір мовних засобів і створюючи потенційні 

можливості мовлення, а також утілює знання про явища навколишнього середовища, 

що реалізується в лексичному складі мови [5, с. 202].  

Найбільш актуальним методом дослідження концепту є його моделювання, яке 

націлене на подання у моделі специфіки ментального змісту концепту за допомогою 

вербальних репрезентацій [4, с. 52]. Методичною базою дослідження виступає метод 

фреймінгу чи метафоричного мапування, який полягає у процесі осмислення одного 

концептуального домену через інший і відбувається у вигляді висування припущення у 

тому, що ці домени схожі, тобто домен-джерела (source domain) і домен-ціль (target 

domain) мають деякі спільні риси. В результаті метафоричного мапування (metaphorical 

mapping) із домену-джерело в домен-ціль, елементи домену-джерела утворюють 

концептуальний домен-ціль, при цьому основним джерелом знань, що становлять 

концептуальні домени, є досвід взаємодії людини з навколишнім світом.  
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У нашому дослідженні фокусом є концептуальні метафори з доменом цілі 

ВАКЦИНАЦІЯ. Цільовою спрямованістю англомовних статей електронних видань 

газет є спонукання реципієнта до вакцинації для боротьби з пандемією вірусу COVID-

19. Окрім мотиваційної складової виокремлюємо залякування населення для впливу на 

його емоції та мотивацію до вакцинації.  

У медіадискурсі Великої Британії першою активізувалася давно відпрацьована 

метафорична модель, така як ВІЙНА. У домені ВІЙНА метафора концепту 

ВАКЦИНАЦІЯ відображається як мапування боротьби з ворогом на боротьбу з вірусом. 

Вакцина від COVID-19 сприймається як засіб ведення бою з вірусною хворобою. 

Наприклад:  

(1) To combat the virus, vaccine manufacturers have updated vaccines to more closely 

match strains in circulation, with Moderna’s bivalent vaccine the first to be approved that 

targets two strains simultaneously (the original variant and Omicron) [7]. 

У прикладі (1) лексема to combat використовується у межах воєнної термінології і 

вказує на застосування вакцинації як засобу боротьби з коронавірусом. Окрім зазначеної 

лексеми дієслово target, яке у воєнній лексиці позначає нанесення точкового удару, 

застосовується, щоб пояснити дію вакцини, яка вражає штами вірусу. 

У домені ВІЙНА відбувається розщеплення концептуальної метафори, що 

зумовлює утворення метафори ПРОТИСТОЯННЯ ВОРОГОВІ:  

(2) So, eminent consultants cheerfully muck in with a volunteer army tens of thousands 

strong, some of whom have spent their weekends training to wield the needle, while others 

help to keep records or gently steer people around the building [6].  

У прикладі (2) метафора a volunteer army tens of thousands strong позначає 

волонтерів, які ототожнюються з армією захисників, які на безоплатній основі готові 

допомагати вакцинувати людей проти ворога – коронавірусу. 

Незважаючи на очевидно гуманітарну, соціальну роль вакцинації як засобу 

порятунку життів, у розглянутих публікаціях виявляється підхід до вакцини як товару, 

що просувається на ринку, і стратегія розробки, просування, впровадження та 

конкуренції вакцин подається у звичних термінах у рамках домену ТОВАР. Розглянемо 
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його вербалізацію за допомогою лексичних одиниць, які вказують на виробництво 

вакцини:  

(3) Covax – the global vaccine initiative coalition aimed at countering so-called vaccine 

nationalism – hopes to be able to supply at least 27% of the population of lower-income 

countries with vaccines in 2021 [9].  

У прикладі (3) лексема supply використовується задля позначення вакцини як 

товару, який постачатимуть у різні країни. Такий приклад лексеми є підкріпленням  

метафоричного  фреймінгу  неметафоричними засобами 

У домені ТОВАР відбувається розщеплення концептуальної метафори, що 

зумовлює утворення метафори ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ, яка вербалізується наступним 

способом:  

(4) The latest social media trend involves no ice buckets, no filters and certainly no sea 

shanties. Now celebrities and politicians around the world are vying to post the best “vaxxies” 

– selfies of the moment they receive their Covid-19 vaccination [10].  

У прикладі (4) у вербалізація метафори to post the best “vaxxies” – selfies залучено 

неологізм vaxxies, який був створений у період пандемії на позначення вакцини. 

Прагматичним потенціалом такої метафори є популяризація вакцинації серед молоді, 

яка проводить багато часу в Інтернеті і бере приклад з відомих людей та політиків. 

Використання звичайної практики залучення знаменитостей демонструє, що вакцина 

сприймається як товар, який необхідно якнайшвидше поширити. 

Як і у випадку поводження з будь-яким обмеженим ринковим товаром, вакцина 

виявляється привілеєм обраних: країни, що розвиваються, у яких немає власного 

виробництва, не мають до неї вільного доступу. Тому, визначаємо домен РІВНІСТЬ, в 

якому метафора концепту ВАКЦИНАЦІЯ відображає мапування соціального розподілу 

на людей, які хочуть вакцинуватись, але не можуть через свій низький матеріальний 

статус, та багатих людей, що можуть купити вакцину за гроші. Наведемо приклад 

вербалізації цього домену:  
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(5) The international target to vaccinate 70% of the world’s population against Covid by 

mid-2022 was missed because poorer countries were at the “back of the queue” when 

vaccines were rolled out, say campaigners [9].  

Приклад (5) ілюструє використання метафори poorer countries were at the “back of 

the queue”, яка застосовується для опису бідних країн, населення яких не можуть 

отримати належний медичний сервіс, у тому числі й вакцинацію. Тому, зазначена 

метафора образно показує їхню нерівність у суспільстві, яке судить країни за 

прибутками, та ставить бідні країни «у кінець черги» на вакцинацію. 

Також, концепт ВАКЦИНАЦІЯ у британському медіадискурсі розглядається у 

межах домену НОВА РЕЛІГІЯ, що ілюструє мапування релігійного досвіду людини на 

створення нового способу боротьби зі світовим лихом:  

(6) Like latter-day pilgrims seeking the cure, they queued outside cathedrals, whose 

cavernously draughty (and easily ventilated) spaces make surprisingly good makeshift 

vaccination centres [6].  

У прикладі (6) метафорично зображено людей, які хочуть отримати вакцинацію 

Like latter-day pilgrims seeking the cure, а також вони порівнюються з паломниками, котрі 

проходять важкий шлях з метою знайти ліки для зцілення від хвороби. 

В америкпнському медіадискурсі також виокремлюємо метафоричну модель 

ВІЙНА концепту ВАКЦИНАЦІЯ, яка відображає мапування подолання ворога на 

подолання вірусу:  

(7) This report that they have issued, I believe, doubles down on the work that we’re doing 

on vaccination, why it’s so important to continue this effort and to get the right information 

out to Americans who can benefit and ultimately stay alive, stay healthy, stay out of the hospital 

and help us defeat Covid once and for all,” HHS Secretary Xavier Becerra said Friday [7].  

У прикладі (7) лексема defeat передає значимість вакцинації як засобу подолання 

коронавірусу. До того ж, її метафоричне значення посилюється за допомогою 

ідіоматичного виразу once and for all, який створює гіперболічний ефект. Такий 

лексичний засіб використовується задля впливу на читача, який має імпліцитний 

мотиваційний намір щодо отримання бустерної вакцини. 
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Домен ВІЙНА концепту ВАКЦИНАЦІЯ в американському медіадискурсі 

розщеплюється на метафору ЖЕРТВИ ВІЙНИ, яка відображає мапування загиблих та 

вцілілих у війні на незахищених, тобто непровакцинованих людей, а також метафору 

ПРОГРАШ ВІЙНИ, де поразка у війні мапується на нездатність вакцинації зупинити 

пандемію. 

Окрім домену ВІЙНА, виділяємо домен ПОДОРОЖ концепту ВАКЦИНАЦІЯ, 

який зображує мапування життєвого досвіду на застосування вакцини як способу 

подорожувати:  

(8) CAPA is arguing for “harmonization of international travel rules” and “political 

commitments towards openness and freedom of movement” as well as a continued vaccination 

drive, to aid travel recovery [6].  

У прикладі (8) словосполучення vaccination drive образно описує важливість 

продовження вакцинації задля допомоги відновленню туризму. Метафоричний зміст 

словосполучення travel recovery проявляється у тому, що початок туристичного сезону 

після початку пандемії коронавірусу повинен «одужати» так само як і пацієнти, які 

постраждали від вірусу. 

У зазначеному домені відбувається розщеплення концептуальної метафори і 

утворення метафори РІВНІСТЬ ПОДОРОЖУЮЧИХ, вербалізація якої простежується і 

у прикладі (7). 

Ще одним доменом концепту ВАКЦИНАЦІЯ в американському медіадискурсі є 

домен ПРОПАГАНДА, який відображає мапування політичного процесу на процес 

вакцинації. Розглянемо його вербалізацію на прикладах:  

(9) More Americans are getting their Covid-19 updated booster shots, new data show, 

but Biden administration officials caution the recent uptake is still not enough as the winter 

months and the threat of new outbreaks approach [7].  

Приклад (9) ілюструє намагання адміністрації президента США Джо Байдена 

пропагувати бустерну дозу booster shots вакцини від Covid-19. Для створення 

прагматичного впливу на реципієнта, використано наступне словосполучення the threat 

of new outbreaks, яке за своєю семантикою надає негативного забарвлення сказаному, 
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відповідно прагматична ціль реалізується, адже відбувається експліцитне залякування 

реципієнта з метою мотивації його на отримання додаткової дози вакцини. 

Отже, фреймінг концепту ВАКЦИНАЦІЯ у британському та американському 

медіадискурсах має спільні та відмінні риси. Спільними є домен ВІЙНА, який 

вербалізується подібними лексичними одиницями. Відмінною рисою є те, що домен 

ВІЙНА розщеплюється на різні метафори у зазначених медіадискурсах: у британських 

статтях виокремлюється метафора ПРОТИСТОЯННЯ ВОРОГОВІ, а в американських – 

ЖЕРТВИ ВІЙНИ та ПРОГРАШ ВІЙНИ. Також, є деякі подібності у домені РІВНІСТЬ 

британського дискурсу та метафорі РІВНІСТЬ ПОДОРОЖУЮЧИХ розщепленій від 

домену ПОДОРОЖ в американському. Отже, медіа дискурси Великої Британії та США 

демонструють подібні механізми фреймінгу концепту ВАКЦИНАЦІЯ.  

Перспективою роботи є розгляд способів фреймінгу подібних концептів в інших 

типах дискурсу. 
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ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОСТІ В КОМУНІКАТИВНИХ 
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Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шпак О.В. 

Анотація: Мельницький Є.О. Принципи екологічності в комунікативних контактах 

педагогічного дискурсу Великої Британії. В статті розглядається англомовний педагогічний 

дискурс. Досліджується екологічність у комунікативних ситуаціях контакту унісонного та 

дисонансого типів. Виявляються та аналізуються екологічні способи й засоби контакту у 

педагогічному дискурсі Великої Британії.  

Ключові слова: дисонансність, еколінгвістика, педагогічний дискурс, комунікативний контакт, 

унісонність. 

Summary: Melnytskyi Evgeniy. Principles of Ecology in Communicative Contacts withingof the 

Pedagogical Discourse of Great Britain. The article investigates English pedagogical discourse. The focus 

of investigation is aimed at ecological and linguistic analyses of the communicative contact in its unison and 
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dissonant implementations. Ecological ways and means are singled out and the principles of the ecological 

contact are analyzed.  

Key words: communicative contact, dissonance, ecolinguistscs, pedagogical discourse, unison.  

 

Сучасна лінгвістика спрямована на дослідження людини, її комунікації, її картини 

світу, наразі вчені розглядають мову як інструмент творення, фіксування та передачі 

мовних та етнічнокультурних стереотипів, традицій, а отже дослідження мови в 

екологічному ракурсі є актуальним та нагальним [3].   

Мета роботи – еколінгвістичний аналіз комунікативного контакту у британському 

педагогічному дискурсі. Новизна роботи полягає у виявленні екологічних принципів 

спілкування британських викладачів та студентів на основі дослідження 

функціонально-комунікативних особливостей  висловлень ситуацій комунікативного 

контакту, виокремленні унісонних та дисонансних контактів у трьох фазах: 

встановленні – підтриманні – розмиканні. 

Об’єкт дослідження становить англомовний педагогічний дискурс Великої 

Британії, а предметом дослідження є екологічні та неекологічні способи 

контактовстановлення, контактопідтримання та контакторозмикання, вербальні та 

невербальні засоби контакту,  уживані  суб’єктами педагогічного дискурсу Великої 

Британії: викладачами та студентами. 

Вперше поняття екології до мови застосував та ввів аспект взаємодії у 

соціолінгвістику американський лінгвіст Айнар Хауген. Ще у 1970 році у своїй доповіді 

«Екологія мови» А. Хауген стверджував, що мови, подібно до різних видів тварин і 

рослин, що перебувають у стані рівноваги, конкурують одна з одною, та саме їхнє 

існування залежить одна від одної, як усередині держави та інших соціальних груп, так 

і у свідомості людини, що володіє декількома мовами [8, p. 325]. Англієць Майкл 

Халлідей у 1990 році порушив питання про взаємодію мови, навколишнього 

середовища, соціуму, й домінантного екологічного контексту, в якому соціум 

розвивається. Мова, що представляє собою соціальну семіотику, робить свій внесок у 

розвиток самосвідомості за допомогою розкриття природних та соціальних смислів, що, 
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у свою черга породжує таке явище, як культура. Оскільки через лексико-граматичні 

системи люди встановлюють взаємозв'язок один з одним, цим системам М. Халлідей 

додає соціоутворюючий статус [6, p. 175-202]. З того часу еколінгвістика бурхливо 

розвивалася в різних напрямках, поняття розроблялося та уточнювалося рядом інших 

лінгвістів. Одне з перших методологічних положень еколінгвістики 

належить вченим Р. Харрі,  І. Брокмайєру, П. Мюльхойслеру [7].  

Сучасний англомовний педагогічний дискурс [1; 2] можна віднести до статусно-

орієнтованого спілкування оскільки він виділяється за наступними параметрами 

інституційності:  учасники, що представлені викладачами та студентами, вчителями та 

учнями; певна комунікативна мета – дати знання студентам; хронотоп, що обмежується 

лекцією,заняттям, парою, семінаром, конференцією, колоквіумом, практикумом тощо.  

Контакт у педагогічній комунікації – взаємодія викладача та студента, а також й 

результат цієї взаємодії [1]. Ефективність спілкування залежить саме від доцільного, з 

точки зору комунікативної ситуації, встановлення контакту, розвитку та розмикання. 

Контакт трактується як комунікативна інтенціональна дія мовців, які мають з мету 

встановити, підтримати або завершити спілкування. Комунікантами користуються 

спільною мовою та культурою. «Контакт є елементом комунікативного процесу й 

способом спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів у дискурсивних 

ситуаціях, які відрізняються конфігураціями ролей комунікантів та їх настановами на 

гармонізацію або дисгармонізацію стосунків» [4]. 

На перший план виходить не тільки інформативне спілкування, але й фатичне, таке, 

при якому встановлюється міжособистісний контакт. Першим описав фатичну 

комунікацію польський етнограф Броніслав Малиновський. Людині присутнє 

прагнення бути разом, відчувати спільність, що досягається фатичним спілкуванням [5, 

с. 313-316]. Фатична функція контакту слугує встановленню зв'язку між людьми у 

процесі їх мовленнєвої діяльності, коли мовець не має за мету передати суто 

інформативні повідомлення, а ще й підтримати особистісні стосунки. 

 Наведений фрагмент контактовстановлення маніфестує екологічність контакту в 

педагогічному дискурсі:  
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(1)Now, in this class, you can either call me Mr. Keating or if you’re slightly more daring, 

O captain, my captain.  

- ((smiling)) (Dead poets’ society). 

Кітінг змінює ситуацію у своєму класі. Як правило, студенти називають свого 

вчителя містером, але тут викладач змінює традиційну поведінку студентів своїми 

висловлюваннями. Містер Кітінг може це зробити, тому що він має найвищий 

соціальний рівень у класі. Він просить своїх учнів називати його O captain, my captain, 

щоб зробити себе ближчим до студентів. Він хоче дружити зі своїми учнями. Ця репліка 

сигналізує про скорочення дистанції між учасниками педагогічного дискурсу.  Це 

добре, оскільки це може зробити студентів більш відкритими для нього, а отже, йому 

буде легше навчати студентів. Студенти почуватимуться комфортно та відчуватимуть, 

що їхній урок насправді приємний й ефективний. Екологічність цього контакту 

досягається за рахунок уникнення дисонансних висловлень, табуйованих тем, 

порушення етичних валоративних та онтологічних норм, відмови від неввічливих 

жестів, рухів тощо.  

Екологічний аспект прояву в педагогічному дискурсі експлікується у прагненні 

позитивної комунікації, у намірі учасників уникати тем, які можуть нести негативний 

вплив на перебіг спілкування.  Серед принципів екологічності: прагнення до 

вдосконалення, високої працездатності, натхнення, уміння зацікавити та захопити увагу 

тощо. Екоспрямованість виражена словом як найважливішим інструментом 

підтримання спільності; унісонним контактом, що направлений на гармонійний 

процес та розвиток розуміння в межах педагогічного соціального інституту; 

невербальними компонентами комунікації, сприятливими для порозуміння суб’єктів 

педагогічного дискурсу за певних умов комунікативної ситуації. Педагогічний дискурс 

адаптує також загальні риси екологічного спілкування, що має на меті підтримку 

позитивної тональності спілкування між мовцями.   

Провідною метою екологічного англомовного педагогічного дискурсу Великої 

Британії є побудова певного екологічного погляду на світоприйняття через зв’язок 

комунікативного контакту з комунікативною категорією ВВІЧЛИВІСТЬ: “contact” – 
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“tact”. Екологічність контакту в педагогічному дискурсі проявляється в намірі 

комунікантів слідувати нормам і канонам британської педагогічної культури  та 

стереотипів у британському суспільстві.  Екологічність комунікативного контакту в 

британському педагогічному дискурсі досягається за рахунок уникнення уживання 

дисонансних висловлень, залучення до дискусії табуйованих тем, уживання адресантом 

негативних оцінок, ігнорування,  уживання лексики з негативною або зниженою 

конотацією або обсценної лексики, порушення моральних, етичних, соціальних норм, 

відмови від жестів, що є неввічливими тощо. Дисонансний контакт в педагогічному 

дискурсі, який ми трактуємо як такий, що несе дисгармонію у відносини та проявляється 

в негативній комунікативній поведінці, є, за нашими спостереженнями, рідким явищем, 

через специфіку такого статусно-орієнтованого типу дискурсу, яким є британський 

педагогічний дискурс, оскільки в ньому чітко прописані ролі та тональність 

спілкування: 

(2) MR DAVEY, AN ENGLISH TEACHER, addresses the class. The camera follows a 

note passed between the pupils, ABBY SMUTS; CHIPS (cocky, smirking); MARK 

PRITCHARD and finally to JORDANA BEVAN (bored, casually flaming the underside of her 

desk with a lighter); OLIVER TATE watches her.  

MR DAVEY :What kind of young person am I? That’s the challenge. We talk about 

challenges, don’t we? Well that’s the challenge I’m giving you this term. A gauntlet, so to 

speak. But this gauntlet is also an opportunity. An invitation, if you will, to self-discovery. What 

do I mean by self-discovery. Mark Pritchard?  

MARK PRITCHARD : Having a w*nk?  

MR.DAVEY CLICKS HIS FINGERS AND SENDS HIM OUT (Submarine).  

Прикладом дисонансного контакту може слугувати вищенаведенний дискурсивний 

фрагмент контакторозмикання. Викладач розповідає студентам, що їх чекає цього року. 

У кінці свого монологу вчитель, намагаючись залучити студентів до учбового процессу, 

задає питання студенту та очікує відповідь, але замість підтримки комунікативного ходу 

адресант отримує повну протилежність – грубу відповідь, в якій присутня обсценна 

лексика, що є не припустимим для педагогічного дискурсу. У відповідь на це викладач 
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навіть не залучає вербальні засоби, а виключно невербально розмикає контакт зі 

студентом, який має негайно покинути аудіторію.   

Таким чином, недотримання норм та приниців кооперації у спілкуванні суб’єктів 

англомовного педагогічного дискурсу може призвести до суттєвого погіршення 

комунікативної атмосфери у навчальному процесі. В ході дослідження було 

встановлено, що англомовний педагогічний дискурс характеризується екологічністю 

унісонного спілкування, оскільки комунікативний контакт у 75 відсотків від загальної 

кількості зібраного фактичного матеріалу демонстрував екологічність способів та 

засобів на фазах встановлення, підтримання та розмикання.  

Перспективою роботи вважаємо дослідження екологічності контакту у сучасному 

англомовному педагогічному дискурсі США. 
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КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ «ПИТАННЯ ДО ПРЕМ’ЄР МІНІСТРА»: 

ІСТОРИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Негода Л.О. (Харків) 

Науковий керiвник: канд. філол. наук, доц. Морозова І.І. 

Анотація: Негода Л.О. Комунікативна ситуація «Питання до Прем’єр міністра»: історико-

прагматичний аналіз. Статтю присвячено аналізу функціонування комунікативних стратегій в 

мовленні британських політиків. Ключовим теоретичною засадою дослідження є «дискурс» та його 

типологізація. Окреслено номенклатуру стратегій дискурсу кооперативної та конфліктної природи, 

встановлено специфіку кооперативно-спрямованого спілкування, а також виділено основні риси 

конфліктно-спрямованого спілкування в комунікативній ситуації «Питання до Прем’єр-міністра». 

Останні стали основою мікродіахронічного аналізу зазначених стратегій в мовленні голів 

британського уряду та опозиції. 

Ключові слова: дискурс, інституційний дискурс, кооперативно-спрямоване спілкування, конфліктно-

спрямоване спілкування, мікродіахронічний аналіз. 

Summary: Nehoda L.O. The communicative situation of “Questions to the Prime Minister”: historical 

and pragmatic analysis. This article focuses on the analysis of communicative strategies found in the speech 

of British politicians. The linchpin of the study is the phenomenon of "discourse", and its types. Cooperative 

and conflict discourse strategies are outlined, the specifics of cooperative communication are established, and 

the main features of conflict communication in are outlined for the the communicative situation “Questions to 

the Prime Minister”. The latter are the basis of a micro-diachronic analysis of the strategies inherent in the 

speech of the leaders of the British government and the opposition. 

Key words: conflict communication, cooperative communication, discourse, institutional discourse, 

microdiachronic analysis, types of discourse. 
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Комунікативні стратегії ввічливості та неввічливості знаходять своє відображення 

у всіх сферах людського спілкування, у т.ч. у межах політичного дискурсу, аналіз якого 

дає дослідникові краще уявлення про формально-розмовну політичну традицію Великої 

Британії. Вона має на меті відобразити особливий світ за допомогою його детального 

мовного опису і являє собою в цілому частину процесу комунікації, що 

характеризується, так само як і кожен акт комунікації, умовами здійснення комунікації, 

її учасниками і, безперечно, цілями. На сучасному етапі розвитку лінгвістичних студій 

українські та західні вчені активно досліджують тактико-стратегічні та кооперативно й 

конфліктно спрямовані особливості спілкування політиків, що й обумовлює 

актуальність роботи. 

Метою цієї розвідки є виявлення й опис специфічних рис дискурсу політиків у 

вигляді вживання ними кооперативно- та конфліктно-спрямованих комунікативних 

стратегій в ситуації «Питання до Прем’єр-міністра», а також проведення 

мікродіахронічного аналізу функціонування цих стратегій. Об’єктом дослідження є 

дискурс британських політиків, а саме Прем’єр-міністра та Лідера Опозиції, що 

розбудовується в комунікативній ситуації «Питання до Прем’єр-міністра», а предметом 

– стратегії кооперативно- та конфліктно-спрямованого характеру, реалізовані у 

вищезазначеному дискурсі. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому 

вперше представлена характеристика стратегій ввічливості та неввічливості, що 

вживаються у комунікативній ситуації «Питання до Прем’єр-міністра», враховуючи 

мікродіахронічний аспект. 

У сучасній лінгвістиці існує кілька підходів до визначення поняття дискурсу, 

наприклад [3, c. 119]. У цій статті робочим визначенням є трактування І. С. Шевченко 

та О. І. Морозової, що дискурс – це інтегральний феномен, мисленнєво-комунікативна 

діяльність, яка протікає в широкому соціокультурному контексті, є сукупністю процесу 

та результату, характеризується континуальністю та діалогічністю [6, с. 21–28]. 

Ключовим аспектом проведення нашого дослідження також є виділення 

комунікативних стратегій у певному типі дискурсу. Однією з найповніших вважають 

типологію Г. Г. Почепцова, класифікація якого будується на основі різних видів 
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семіотичних знаків і передбачає наявність літературного, фольклорного, міфологічного, 

ритуального, театрального, неофіційного, лайливого, етикетного, а також театрального, 

медіа, політичного і релігійного дискурсів[2, с. 75–90]. Ми пристаємо на позицію 

представниць Харківської лінгвістичної школи І. С Шевченко та О. І. Морозової, котрі 

запропонували такі критерії розрізнення типів і підтипів дискурсу: усний і письмовий; 

монологічний або діалогічний; інституційний і персональний (буттєвий); 

аргументативний, конфліктний та гармонійний дискурси; політичний, 

адміністративний, юридичний, військовий, релігійний, медичний, діловий, рекламний, 

педагогічний, спортивний, науковий, електронний (інтернет-дискурс), медійний 

дискурс (засобів масової інформації) тощо; дитячий, підлітковий дискурси та дискурс 

людей похилого віку, дискурс жіночий і чоловічий, дискурс мешканців міста й села; 

дискурс моряків, будівельників, шахтарів, тощо; дискурс комуністів, демократів; 

емотивний, оцінний, директивний дискурси та фактичний; художній, публіцистичний, 

науковий та ін., офіційний та неофіційний [4, с. 233–236]. Таким чином провідну роль 

тут відіграє соціокультурний аспект, що і впливає на типологію, запропоновану 

харківською лінгвістичною школою.  

Невід’ємним компонентом аналізу є поняття інституційного дискурсу, в межах 

якого фунуціонує політичний дискурс. Р. Є. Пилипенко характеризує інституційний 

дискурс як ієрархічно організоване середовище комунікантів та інформаційно 

комунікативну взаємодію мовців, які поєднані спільною інституційною територією, 

статусно-рольовими правилами поведінки, спорідненими моделями суспільних і 

фахових знань, а також особливим добором комунікативних стратегій і тактик [1, с. 5]. 

Таким чином інституційний дискурс здебільшого спирається на соціальну ієрархію та 

статусно-рольові правила і характеризується високою організувальною функцією 

спілкування на відміну від буттєвого дискурсу, якому властива спонтанність.   

Більшість лінгвістичних досліджень ввічливості спираються на соціально-

психологічну концепцію П. Браун та С. Левінсона, що була розроблена 70–80-х рр. 

минулого століття і включає у себе 15 стратегій позитивної увічливості (демонстрація 

уваги та розуміння, перебільшення інтересу, посилення інтересу до слухача, 
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використання маркерів приналежності до групи, пошук згоди, уникання незгоди, 

створення наявності спільних інтересів, жарти, розуміння турбот і бажань слухача, 

пропозиції та обіцянки, демонстрація оптимізму, залучення слухача до спільної 

діяльності, інформування про причини прохання, підтвердження взаємності, 

демонстрація уваги і симпатії) та 10 стратегій негативної увічливості (висловлення у 

непрямий спосіб, постановка запитань, ухиляння від відповіді, песимізм, мінімізація 

ступеню втручання, вияв поваги, вибачення, деперсоніфікація мовця й адресата, 

номіналізація, подання дії у вигляді загальноприйнятого правила, висловлення немов би 

адресат робить послугу мовцю) [7, с. 233–236]. Модель комунікативної неввічливості 

була розроблена Дж. Калпепером і включає п’ять стратегій: експліцитна неввічливість, 

позитивна неввічливість, негативна неввічливість, сарказм або удавана ввічливість та 

ігнорування загальноприйнятих формул ввічливості. Вона побудована як дзеркальне  

відображення основних стратегій увічливості П. Браун та С. Левінсона, але на відміну 

від них, ці стратегії несуть загрозу позитивному «обличчю» слухача [8, с. 354]. У роботі 

пропонується мікродіахронічний зріз лінгвістичних стратегій, при якому об’єктом 

аналізу стає мовлення прем’єр-міністра. 

Гордон Браун обіймав пост Прем’єра у період 2007–2010 рр. Його прем’єрство 

ознаменувалося такими подіями як атаки на аеропорт Глазго (2007), Лісабонська угода, 

націоналізація Northern Rock, світова фінансова криза (2007—2008) [9]. Мовлення 

Г. Брауна у межах аналізованої ситуації характеризується вживанням великої кількості 

стратегій позитивної ввічливості (52%), найбільш уживаними серед них стали P4 (6%) з 

використанням маркерів приналежності до групи) та P10 (10%), що передбачає 

наявність обіцянок, наприклад: In addition, the cut in interest rates will assure people that 

all action is being taken in the economy so that we can help businesses move forward. 

[Hansard, Vol. 480, Column 268]. 

Стратегії негативної ввічливості в мовленні Г. Брауна загалом складають 34%, 

причому трьома найуживанішими стратегіями виявилися N4 (6%), N8 (6%), N7 (8%), які 

полягають у мінімізації втручання, номіналізації, деперсоніфікації мовця та адресата. У 
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свою чергу стратегії неввічливості становлять 14% і найчастіше реалізуються через 

негативну неввічливість (6%). 

Девід Кемерон був Прем’єром з 2010–2015 та 2015–2016 рр. У цей час відбувається 

міжнародна військова операція в Лівії, референдум про зміну виборчої системи (2011), 

заворушення у Великій Британії (2011), XXX Літні Олімпійські ігри, легалізація 

одностатевих шлюбів, референдум про незалежність Шотландії 2014, вбивство Лі Рігбі, 

продаж Royal Mail, військова операція проти Ісламської держави, європейська 

міграційна криза, референдум щодо членства Великої Британії в ЄС та вихід Великої 

Британії з нього [10]. 

Дебати за участі Д. Камерона характеризуються використанням стратегій 

позитивної увічливості (48%). Частіше за все Прем’єр вживав стратегію уникнення 

незгоди Р6 (6%), залучення до спільної діяльності Р12 (6%), а також Р13 (6%) з 

інформуванням про причини свого прохання. Стратегії негативної увічливості 

становлять (34%) від загального відсотку вибірки і здебільшого реалізуються через 

ухиляння від відповіді (N2 – 8%), мінімізації втручання (N4 – 6%), деперсоніфікації 

мовця та адресата (N7 – 6%), номіналізації (N8 – 6%) та посилання на загальноприйняті 

правила (N9 – 6%).  

Стратегії неввічливості складають (18 %), і найуживанішою серед них є сарказм, 

який становить 6%. Так на запитання Е. Мілібенда про фінансування установ 

Д. Кемерон відповідає наступним чином. До основної стратегії сарказму також 

приєднується стратегія негативної увічливості N6 вибачення у першій частині 

висловлення: I am extremely sorry, but I did not catch the hon. Gentleman’s question. I will 

either write to him – [Interruption]. Short questions are a very good thing, but I am afraid that 

I missed it. Is it in order for him to have another go? [Hansard, Vol. 516, Column 327]. 

Тереза Мей виконувала обов’язки Прем’єра у 2016–2019 рр., вона стала лідером 

Консервативної партії 11 липня 2016р., а 13 липня взяла на себе обов’язки голови уряду 

[11]. Позитивна ввічливість у дискурсі Прем’єрки становить 44%, більшість цього 

масиву становлять стратегії Р4 (6%) та Р10 (6%). Т. Мей найчастіше використовує 

маркери приналежності до групи, а також обіцянки: We are working to ensure that we can 
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have our future customs arrangements in place on 1 January 2021. [Hansard, Vol. 642, 

Column 884]. 

Фіксуємо зростання відсотку використання негативної ввічливості до 38% у 

порівнянні із попередніми Прем’єрами. Незвжаючи на це, вибір локальних стратегій 

повторюється: найуживанішими виявилися N7(8%), N8 (8%), N4(6%). З цього робимо 

висновок про те, що Прем’єрка воліє деперсоніфікувати мовця чи адресата, 

номіналізувати та мінімізувати своє втручання в особистий простір колег у Парламенті. 

Неввічливість становить 18% в її мовленні разом з найуживанішими стратегіями 

негативної неввічливості із показником у 6% та локальними стратегіями сарказму або 

удаваної ввічливості, які також складають 6%. 

Борис Джонсон був Прем’єром у 2018–2022 рр. Після перемоги на 

внутрішньопартійних виборах, обійняв посаду 24 липня 2018 р. На час його каденції 

припадає початок пандемії та російське вторгнення в Україну (2022). 7 липня 2022 р. 

політик заявив про відставку [12]. Позитивна ввічливість у дискурсі Прем’єра становить 

34%, що є значно нижчою за показники його попередників. Ще однією особливістю є 

неможливість виокремити найуживаніші стратегії позитивної ввічливосі, оскільки 

стратегії Р4, Р5, Р6, Р12 становлять 4% у той час як стратегії Р1, Р2, Р7, Р8, Р10, Р11, 

Р13, Р14, Р15 були виявлені у 2% випадків. І тільки дві стратегії –Р3 та Р9 – взагалі не 

фігурують у вибірці. Негативна ввічливість складає 42%, що є значно вищою за 

показники попередніх Прем’єрів. Частіше за все Б. Джонсон вдається до стратегії N7 

(8%), тобто деперсоніфікує мовця та адресата. Зафіксовані нами у вибірці показники 

стратегій неввічливості є знову значно вищими і становлять 24%. Прем’єр дуже часто 

використовує сарказм або удавану ввічливість (8%), негативну (6%) та експліцитну 

неввічливість (6%). 

Нижче наведено приклад експліцитної неввічливості у вербалізованому конфлікті 

з К. Стармером, який звинувачує Прем’єра у порушенні карантинних норм, 

використовуючи при цьому експліцитне звинувачення: Yesterday’s apology lasted for as 

long as the Prime Minister thought necessary to be clipped for the news. But once the cameras 

were off, the Prime Toggle showing location of Minister went to see his Back Benchers and he 
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was back to blaming everyone else. [Hansard, Vol. 712, Column 155]. На що Б. Джонсон 

відповідає глузуванням, використовуючи прізвисько, утворене від прізвище 

колишнього Лідера Опозиції Дж. Корбіна: The Leader of the Opposition should stick with 

that. He is a Corbynista in a smart Islington suit – that is the truth. [Hansard, Vol. 712, Column 

156] 

Проаналізувавши загалом 200 прикладів уживання стратегій ввічливості на 

неввічливості, можна зробити висновок про те, що стретегії у комунікативній ситуації 

«Питання до Прем’єр-міністра» зазнали змін у період між каденціями від Г. Брауна до 

Б. Джонсона, відповідно у часовий проміжок від 2007 до 2022 р. Було виявлено 

скорочення частотності вживання стратегій позитивної ввічливості в дискурсі кожного 

наступного Прем’єра: Г. Браун (52%), Д. Кемерон (48%), Т. Мей (44%) і Б. Джонсон 

(34%). Стосовно негативної ввічливості навпаки простежуємо поступову тенденцію до 

зростання: Г. Браун (34%), Д. Кемерон (34%), Т. Мей (38%) і Б. Джонсон (42%). Таку 

саму тенденцію до зростання було виявлено і у стратегіях неввічливості: Г. Браун (17%), 

Д. Кемерон (18%), Т. Мей (18%) і Б. Джонсон (24%), при чому також часто можна 

зафіксувати комбінацію стратегій ввічливості разом із неввічливістю, шо має, у свою 

чергу, нівелювати занадто неформальні прояви експліцитної неввічливості, чиї 

показники також поступово збільшуються. Перспективою подальших розвідок є 

застосування розробленої методики до більш детального вивчення дебатів у 

Британському парламенті як осередку британської лінгвокультури. 
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УДК 811.112.2'22'42:791.03(430)"1933/1945" 

ПРОПАГАНДА НАЦИЗМУ В НІМЕЦЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ 

КІНОДИСКУРСІ 1933–1945 РОКІВ 

Олешко Я. І. (Харкiв) 

Науковий керiвник: д-р філол. наук,  проф. Безугла Л.Р. 

Анотація: Олешко Я. І. Пропаганда нацизму в німецькому художньому кінодискурсі 1933–1945 

років. Стаття присвячена встановленню вербальної і аудіовізуальної специфіки пропагандистського 

впливу у художньому кінодискурсі нацистської Німеччини 1933–1945 років на матеріалі 13-ти 

художніх фільмів, відзнятих у період до та під час нацистської влади в Німеччині. Стаття намагається 

надати відповіді на питання: Як за допомогою кінематографу здійснювався вплив на погляди людей? 

Як фашисти використовували кінематограф задля досягнення своїх цілей? Розглянуто візуальну 

метафору як перенесення у аудіовізуальному модусі властивостей одного предмета (явища, дії) та його 

мовного знака на інший предмет (явище, дію) за принципом аналогії або контрасту. 
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Summary: Oleshko Y. I. Nazism propaganda in the German fictional film discourse of 1933–1945. The 

article is devoted to establishing the verbal and audiovisual specificity of the propaganda influence in the 

fictional film discourse of Nazi Germany in 1933–1945 based on the material of 13 fictional films from the 

period before and during the Nazi regime in Germany. The article tries to provide answers to the questions: 

How was influence on people's views carried out with the help of cinema? How did the fascists use cinema to 

achieve their goals? A visual metaphor is considered as the transfer of the properties of one object 

(phenomenon, action) and its linguistic sign to another object (phenomenon, action) in the audiovisual mode 

according to the principle of analogy or contrast. 

Key words: audiovisual modus, fictional film discourse, Nazism, propaganda, verbal modus, visual metaphor. 

 

У сучасній лінгвістиці зростає увага до матеріалів, які передбачають використання 

в єдиному семантичному просторі комбінації знаків двох або більше семіотичних 

систем: ілюстрованих письмових творів, рекламних текстів, логотипів, інтернет-сайтів 

та інших. Для позначення мультисеміотичних утворень використовуються терміни 

«мультимодальний», «креолізований», «полікодовий», «відеовербальний», 

«ізовербальний», «гетерогенний», «гібридний» та інші. Одним із таких популярних 

об’єктів дослідження є кінофільми, які вивчаються як кіномистецтво у 
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мистецтвознавстві [9], як кінематограф у культурології [12; 14; 15] і семіотиці [6], та як 

кінотекст і кінодискурс у лінгвістиці [2; 4; 5; 13]. 

Ця стаття присвячена дослідженню художнього кінодискурсу нацистської 

Німеччини, зокрема відображенню пропаганди нацизму у фільмах, відзнятих на 

території нацистської Німеччини у 1933–1945 роках.  

Актуальність дослідження полягає у зверненні до кінодискурсу, який у сучасній 

лінгвістиці розуміється як комплексне мультимодальне утворення. Нагальність 

мультимодальних розвідок кінодискурсу зумовлена його постійним розвитком та 

популярністю серед широких верств населення протягом цілого століття. Крім того, 

велике значення у наш час, позначений гібридною війною, мають дослідження 

пропаганди. Вивчення законів пропаганди, механізмів її впливу на людську свідомість 

і особливостей у різні історичні епохи допоможе знайти важелі протидії 

пропагандистським атакам.  

Метою статті є встановлення вербальної і аудіовізуальної специфіки 

пропагандистського впливу у художньому кінодискурсі нацистської Німеччини 1933–

1945 років на матеріалі 13-ти художніх фільмів, відзнятих у період до та під час 

нацистської влади в Німеччині. Стаття намагається надати відповіді на питання: Як за 

допомогою кінематографу здійснювався вплив на погляди людей? Як фашисти 

використовували кінематограф задля досягнення своїх цілей? 

Об’єкт дослідження – художні фільми, створені на кіностудіях нацистської 

Німеччини у 1933–1945 роках, а предметом є особливості пропагандистського впливу 

за допомогою аудіовізуального і вербального модусів німецького художнього 

кінодискурсу 1933–1945 років. 

Художній кінодискурс визначаємо як «складний цілісний соціально і культурно 

зумовлений мультимодальний мисленнєво-комунікативний феномен, який уключає 

позафільмові події і події власне кінофільму (т. з. «дискурс фільму»), актуалізовані 

гетерогенними семіотичними ресурсами за посередництвом аудіального та візуального 

модусів» [4, с. 18]. Дня позначення мультисеміотичної природи кінодискурсу 

використовується термін «мультимодальний», який відображає поєднання декількох 
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сенсорних модусів: зображення, звук, усний і письмовий вербальний текст, які 

виконують єдине комунікативне завдання.  

Під модусом розуміють «знакову систему, яка може бути інтерпретована через 

специфічний процес сприйняття» [10, c. 22]. 

У центрі кінодискурсу перебуває кінотекст, який має два типи: художній (ігровий) 

і документальний (неігровий). Художнім кінотекстом вважається такий, в якому наявна 

стилізована розмовна мова і домінують іконічні знаки, об'єднані естетичною функцією. 

Художній кінотекст використовує розмовний стиль, а також літературні мовні засоби; 

мова особливим чином відібрана і оброблена в ході створення сценарію. Тим самим 

усний дискурс, представлений в художніх фільмах, достовірно відображає те, як люди 

спілкуються в реальному житті [5, c. 43]. 

Під пропагандою розуміють «форму комунікації, яка спрямована на поширення 

фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на 

користь певної спільної справи чи громадської позиції» [8, с. 120]. Пропаганда 

поділяється на позитивну і негативну. Позитивна (конструктивна) пропаганда прагне 

надає адресату відомості у зрозумілій формі з метою сприяння соціальній гармонії, 

натомість негативна (деструктивна) пропаганда нав’язує людям переконання, 

маніпулює соціальними масами з метою розпалювання соціальної ворожнечі [7, с. 92]. 

За джерелом повідомлення виокремлюють білу пропаганду, джерело якої є відкритим і 

доступним, чорну, джерело якої фальсифікується, та сіру – без визначеного джерела [1, 

с. 27]. 

Пропаганда Нацистської Німеччини належить до негативного типу та є 

здебільшого чорною й сірою. На думку істориків, «Третій рейх дав майстер-клас усім 

майбутнім диктаторам з управління масами за допомогою пропаганди», ставши 

«взірцем інформаційної політики для тоталітарних і авторитарних режимів» XXI 

століття [8, с. 120]. 

Після приходу до влади у березні 1933-го року нацисти створили міністерство 

народної освіти та пропаганди (RMVP), яке очолив Йозеф Геббельс. Він узяв усі 
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німецькі кіностудії під свій особистий контроль з метою використовувати кіно як 

інструмент нацистської ідеології. 

Замість того, щоб намагатися нав’язати нові ідеї, Геббельс просто спробував 

викликати почуття патріотизму й націоналізму. Почуття приналежності до великої 

німецької спільноти було потужною об’єднуючою силою, такою ж важливою темою 

були і «расові вороги» Німеччини, проти яких Геббельс прагнув спрямувати націю. Як 

він писав у своєму щоденнику, «в довгостроковій перспективі основних результатів 

впливу на громадськість досягне лише та людина, яка здатна звести проблеми до 

найпростіших понять і яка має мужність постійно говорити про них у спрощеній формі» 

[11, с. 22].  

Міністерства народної освіти та пропаганди взяло на себе відповідальність за 

фінансування всього кіновиробництва в Німеччині. В обмін на гарантоване 

фінансування Геббельс вимагав відповідності жорстким ідеологічним вимогам партії. 

Цензура застосовувалася протягом трьох фаз виробництва фільму. Спочатку режисер 

подавав на розгляд основні ідеї фільму, потім – готовий сценарій. Якщо сценарій 

визнавався ідеологічно правильним, проект фінансувався і можна було розпочинати 

виробництво. У багатьох випадках Геббельс контролював процес зйомок особисто. 

Після того, як фільм був знятий і змонтований, його втретє передавали для цензурування 

[16].  

Під час Третього рейху з 1933 до 1945 року було відзнято безліч стрічок, які за 

своєю суттю були пропагандою нацизму. Деякі з таких фільмів здобували великий 

касовий успіх. 

Одним із перших пропагандистських художніх фільмів Третього рейху став фільм 

«Юний гітлерівець Квекс» (1933, режисер Ганс Штайнгоф), знятий за романом Алоїса 

Шенцінгера «Квекс із Гітлерюгенда». Прототипом Квекса був Герберт Норкус, який 

загинув у п’ятнадцять років 24 січня 1932 року під час конфлікту із прихильниками 

комунізму. Головна мета фільму полягала в тому, щоб наповнити уми молоді 

нацистськими ідеями.  
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Гайні Фолкер – учень у маленькій друкарні в Берліні, син безробітного пролетаря, 

який обрав комуністичну ідеологію через свою озлобленість суспільством. Після того, 

як мати Гайні вчиняє самогубство шляхом запалу газової комфорки, Гітлерюгенд стає 

його новою сім’єю. Оскільки він дуже швидко виконує доручення, отримує призвісько 

Quex (скорочення від німецького Quecksilber ‘ртуть’). Згодом і його батько починає 

сумніватися у своїх комуністичних поглядах.  

У фільмі «Юний гітлерівець Квекс» багато нацистської символіки – прапори, 

свастики, нацистське вітання. Символьний характер має і візуальна метафора у цьому 

фільмі. 

Чарльз Форсевіль виокремлює мономодальну і мультимодальну метафору: «На 

відміну від мономодальних метафор, мультимодальні метафори є метафорами, цільовий 

і джерельний концепти яких представлені виключно або переважно в різних модусах» 

[10, c. 24]. 

Традиційна, вербальна метафора є мономодальною: «Метафора (від грец. μεταφορά 

‘перенесення’) – мовне і мисленнєве явище, що полягає в перенесенні властивостей 

одного предмета (явища, дії) та його мовного знака на інший предмет (явище, дію) за 

принципом аналогії або контрасту» [3].  

Якщо перенесення відбувається у візуальному модусі, говорять про візуальну 

метафору. Отже, під візуальною метафорою розуміється перенесення у 

аудіовізуальному модусі властивостей одного предмета (явища, дії) та його мовного 

знака на інший предмет (явище, дію) за принципом аналогії або контрасту. Отже, 

візуальна метафора теж є мономодальною. 

Коли Квекс розповсюджує нацистські листівки, комуністичні «розбійники», 

виходячи з тіней, оточують його та кілька разів завдають ударів ножом. Друзі з 

Гітлерюгенду знаходять його вмираючим, світлі очі Квекса дивляться повз земних 

друзів вгору, на небо. Він з щасливою посмішкою на обличчі шепоче рядки з пісні: 

Unsere Fahne flattert uns voran. Перед смертю Квекс бачить образ прапора славетної 

німецької армії. Зображення прапора і є візуальною метафорою – прапор символізує 

силу і міць Третього Рейху, померти за який є честю і щастям (див. рис. 1). Водночас це 
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був символ віри та надії, який легко сприймала молодь. На хвилі народного ентузіазму 

прапор мав вести до цілей, втілених гаслі «За фюрера, народ і батьківщину». Таким 

чином глядачеві навіюється думка, що Квекс залишається відданим ідеям Гітлера до 

самої смерті, він не плаче, не просить допомоги, єдине, що його хвилює, – це вірність 

ідеям націонал-соціалізму. 

Створюючи образ Квекса, автори фільму бачили його як уособлення усієї 

Німеччини. Проте вони не усвідомлювали, що загибель Квекса логічно передбачає 

загибель усієї імперії. 

 

Рис. 1. Візуальна метафора у фільмі «Юний гітлерівець Квекс» 

Наступний уривок із промови нацистського поета Меллера про вбитого члена 

Гітлерюгенду Герберта Норкуса (прототипа Квекса) яскраво ілюструє могутню 

символіку уніформи, кольорів і прапорів: «Герберта Норкуса було вбито в білій сорочці. 

Проте, коли пізніше сорочку оглянули, кров стала коричневою. Отже, хлопець все-таки 

був одягнений у коричневу сорочку, коли він помер. Це неймовірне чудо, що таке 

сталося!» [16]. 

Ще одним прикладом візуальної метафори є представлення радіоконцертів на 

замовлення як посередників між солдатами та їхніми рідними у фільмі «Концерт на 

замовлення» (1940, режисер Едуард фон Борзоді). Незважаючи на те, що сюжет є дуже 

прямолінійною романтичною драмою, центральним елементом «Концерт на 

замовлення» є не історія кохання, а ідея народної спільноти, або як це називали німці 

Volksgemeinschaft. Згідно з нацистською ідеологією, німецький народ розділяє міфічний 
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зв’язок, який виходить за рамки будь-якої фізичної розлуки, символізованої у фільмі 

німецькою музикою. Концерти на замовлення у фільмі виконують функцію фізичного 

вираження зв’язку, дозволяючи німцям на передовій та тим хто був вдома спілкуватися 

зі своїми родинами та коханими. У фільми ми багато разів бачимо вираз цього зв'язку 

між німцями, що символізується музикою. Одним з таких прикладів є ситуація коли 

солдати, які контактують з концертом на замовлення після того, як врятували життя 

п'яти свиней під час служби у Франції (див. рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Візуальна метафора у фільмі «Концерт на замовлення» 

 

Також гарним прикладом юного мученика є персонаж з фільму «Штурмовик 

Бранд» (1933, режисер Франц Зейтц), юнак Еріх Лонер. Помираючи, він каже свої 

матері, що стоїть біля його ліжка та знаходиться в повному розпачі: Man muss bereit sein, 

für sein Heimatland zu sterben. Невипадково такі слова промовляє саме молодий хлопець: 

це дає неймовірно сильний імпульс як аудиторії дорослих глядачів, оскільки кожний 

починає бачити в цьому хлопці свого сина, так і молоді, оскільки молодь бачить 

яскравий приклад, як потрібно себе вести, які потрібні бути пріоритети, та що означає 

бути відданим своїй батьківщині та своєму фюреру. Сцена смерті Еріха переходить у 

сцену військового маршу, який уособлює переможний рух гітлеровської армії Європою 

(див. рис. 3).  
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Пропаганда у нацистському кінодискурсі здійснювалася і за допомогою 

вербального модусу. Повторення одних і тих самих тез про велич Німеччини має 

навіювати глядачу думку про те, що нічого важливішого за слідування ідеям фюрера 

бути не може, навіть життя не є важливим перед його величчю.  

 

Рис. 3. Візуальна метафора у фільмі «Штурмовик Бранд» 

Знову звернемось до фільму «Юний гітлерівець Квекс». Можна побачити сильний 

контраст між мовленням представників Гітлерюгенду та комуністично налаштованої 

молоді. Молоді комуністи зображені у фільми розпусними, галасливими й неохайними, 

вони пропонують Квексу випити шнапсу, покурити, зіграти в карти. Ми бачимо як 

зневажливо вони ставляться до жінок, роблячи непристойні коментарі.  

Наступний епізод фільму «Юний гітлерівець Квекс» відбувається у таборі 

Гітлерюгенду. Юні послідовники Гітлера дуже ввічливі, уважні навіть до Квекса, що 

прийшов до них з комуністичного табору. Голова цього табору звертається до молоді,  

вимовляючи слова голосно та чітко: Kameraden, unsere Gedanken sind ganz Deutschland 

gewidmet! Deutschland! Unser Deutschland! Das liegt jetzt in Klassenketten gefesselt, die wir 

bald brechen werden. Wir schwören unserem Führer die Treue. Ці слова відображають усі 

найважливіші пункти пропаганди німецького режиму тієї доби. Єдність та братерство – 

Kameraden (товариші), надзвичайна важливість Німеччини, це те, що у кожного в 

думках, – Unsere Gedanken sind ganz Deutschland gewidmet! Deutschland! Unser 

Deutschland! (Акцент робиться на слові Німеччина, і не просто Німеччина, а наша 

Німеччина), згадуються вороги, що тримають Німеччину а класових кайданах, але скоро 
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це скінчиться, – Das liegt jetzt in Klassenketten gefesselt, die wir bald brechen werden. 

Ніякої конкретизації цих ворогів немає, але глядачеві все зрозуміло, що вороги роблять 

все можливе, щоб заважати розвитку Німеччини та обмежувати її громадян, і нарешті 

клятва відданості до фюрера – Wir schwören unserem Führer die Treue. Це важливе 

повідомлення до глядачів, що є лише одна людина, яка зможе привести Німеччину до 

перемоги та повернути їй велич.  

 Підводячи підсумки, можна зазначити, що художній кінодискурс нацистської 

Німеччини 1933–1945 років дуже яскраво демонструє методи пропагандистського 

впливу на мислення і переконання людей за допомогою як вербального, так і 

візуального модусу. Просування ідей нацистського режиму за допомогою художніх 

фільмів, відзнятих у гітлерівській Німеччині, свідчить про дієвість кінодискурсу в 

розповсюдженні пропаганди.  

Перспективи дослідження полягають у встановленні ідеологічних чинників 

кінодискурсу Німеччини інших історичних періодів. 
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ДИСКУРСИВНА ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТОК-МАНІПУЛЯТОР В 

АНГЛОМОВНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

(на матеріалі американської молодіжної драми «Пліткарка») 

Оробінська Ю.О. (Харків) 

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Солощук Л.В. 

Анотація: Оробінська Ю.О. Дискурсивна особистість підліток-маніпулятор в англомовному 

комунікативному просторі  (на матеріалі американської молодіжної драми «Пліткарка»). Стаття 

присвячена дослідженню стратегій та тактик, які застосовує підліток-маніпулятор у комунікативній 

взаємодії задля чинення маніпулятивного впливу на співрозмовника. Дослідження проведено на основі 

американської молодіжної драми «Пліткарка». У статті надано аналіз особливостей взаємодії та 

функціонування вербальних та невербальних компонентів комунікації при імплементації підлітком 

маніпулювання адресатом з урахуванням гендерних параметрів його учасників та з урахуванням їхньої 

закріпленості за зонами дискурсивного оточення один одного. Було проаналізовано стратегії та 

тактики маніпулятивного характеру, які підліток-маніпулятор використовує у двох діадах «підліток-

підліток» і «підліток-дорослий». Найпоширенішими тактиками комунікативного впливу між 
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однолітками є тактики шантажу, обіцяння винагороди, погроз, заклику до почуття жалю. 

Маніпулятивне спілкування підлітка з дорослим відрізняється від формату спілкування «підліток-

підліток»: виділено три тактики маніпулювання, а саме звернення підлітка до емоції жалю чи провини, 

тактика незгоди та тактика звернення до третьої особи.  

Ключові слова: дискурс, комунікативний вплив, маніпуляція, підлітковий дискурс, стратегія, тактика. 

Orobinska Y.O. The discursive personality of a teenage manipulator in the English communicative 

space (based on the material of the American youth drama "Gossip Girl"). The article is devoted to the 

study of the strategies and tactics of manipulation used by a teenage manipulator in the communicative 

interaction in order to exert a manipulative influence on the interlocutor. The research is based on the American 

youth drama “Gossip Girl”. The analysis of the interaction and functioning of verbal and non-verbal 

components of communication during the implementation of manipulation by a teenager was carried out, 

taking into account the gender parameters of its participants and their attachment to the zones of each other's 

discursive environment. The manipulation tactics used by a teenage manipulator in two dyads “a teenager – a 

teenager” and “a teenager – an adult” were analysed. The most popular tactics of communicative influence in 

a dyad “a teenager – a teenager” are tactics of blackmailing, promising a reward, threatening, appealing to the 

feelings of pity. Manipulative communication between a teenager and an adult differs from the “a teenager – 

a teenager” communication format: three tactics of manipulation are highlighted here, namely, the teenager's 

appeal to the emotion of regret or guilt, tactics of disagreement, and tactics of appeal to the third person.  

Key words: communicative influence, discourse, manipulation, strategy, tactic, teenage manipulator 

discourse.  

 

Сучасній лінгвістиці, яка на сьогоднішній день є антропоцентрично  спрямованою, 

притаманно визнання досліджень особистості мовця пріоритетними у галузі 

мовознавства. Комунікація є невід’ємною частиною людського існування, саме тому 

багато уваги приділяється дослідженню особливостей та складнощів комунікативної 

взаємодії у різних сферах спілкування. Основними напрямками розвитку сучасної 

лінгвістичної науки є дослідження комунікативного процесу у різних ситуаціях, у тому 

числі –   реалізація мовцями різного віку владних відносин у інтеракції, що й обумовлює 

актуальність виконуваного дослідження. 

Об’єктом дослідження  є стратегії та тактики, які застосовує підліток-маніпулятор 

у комунікативній взаємодії задля чинення маніпулятивного впливу на співрозмовника. 

Предметом дослідження виступають особливості взаємодії та функціонування 
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вербальних та невербальних компонентів комунікації при реалізації підлітком 

маніпулювання своїм спірозмовником. 

Мета роботи полягає у виявленні специфічних рис мовленнєвої поведінки підлітка 

як дискурсивної особистості при реалізації стратегій та тактик маніпулювання з 

урахування гендерних та вікових особливостей мовців. 

У сучасній лінгвістиці одним із провідних понять є дискурс. Цей багатоплановий 

феномен трактують у різний спосіб відповідно до обраного способу класифікації – від 

тексту до мовлення [1; 2; 5; 8; 10]. За науковими доробками Харківської лінгвістичної 

школи розуміємо дискурс як багатоаспектну когнітивно-комунікативну мовленнєву 

систему-гештальт, що визначається а) формуванням ідей і переконань (когнітивний 

аспект), б) взаємодією комунікантів у певних соціально-культурних контекстах / 

ситуаціях (соціально-прагматичний аспект), в) використанням вербальних та 

невербальних засобів комунікації (мовленнєвий аспект) [8; 9].  

Дискурс кожної людини є відображенням її особистості, тобто людина 

розглядається як особистість у дискурсі, дискурсивна особистість [2; 11]. За 

Л.В. Солощук трактуємо дискурсивну особистість як таку, що «складається із мовної 

особистості, яка наряду із мовним кодом здатна до використання та трактування інших 

семіотичних кодів залежно від типу дискурсивних відносин, у які вона є втягненою в 

певні моменти спілкування» [6; 7].  

Спираючись на численні наукові здобутки у вивченні дискурсу окреслимо 

трактування цього поняття, що є релевантними у царині підліткової комунікації. 

Підлітковий дискурс є віддзеркаленням дискурсивної особистості підлітка через 

вербальні і невербальні компоненти комунікації [4]. Підліток намагається встановити 

перевагу над співрозмовником, переслідуючи свої комунікативні цілі і наміри, тобто 

таким чином підліток намагається встановити домінування над адресатом спілкування 

за допомогою вербальних та невербальних комунікативних компонентів. Отже, як 

дискурсивна особистість, підліток проявляє риси маніпулятивної поведінки у мовленні.  

Як було зазначено вище, науковий інтерес дослідження стосується аналізу 

вербальних і невербальних особливостей реалізації стратегій та тактик маніпулювання. 
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Під мовленнєвим маніпулюванням розуміємо «вид мовного впливу, який 

використовується для таємного впровадження у психіку адресата мети, намірів, 

ставлення, які не співпадають з тими, які існують у адресата на даний момент» [3]. Задля 

отримання валідних результатів аналіз вербального та невербального рівнів реалізації 

стратегії маніпулювання проводився у діадах мовців “підліток-підліток” та “підліток-

дорослий” із урахуванням їхніх гендерних та вікових характеристик. 

Залежно від інтенції, мовець використовує відповідні комунікативні стратегії та 

тактики, тобто сукупність запланованих ним та спрямованих на досягнення 

комунікативної мети теоретичних ходів, реалізованих у спілкуванні. 

У ситуаціях «підліток-підліток» мовленнєвий вплив може спричинятись  за рахунок 

тактик 1) шантажу; 2) апеляції до почуттів жалю; 3) обіцянки винагороди та 4) погрози. 

Було виявлено, що ці тактики реалізуються за рахунок уживання підлітком-

маніпулятором складнопідрядних речень із причинно-наслідковим зв’язком, залучення 

лексем, що передають інформацію про порушення обіцянки, та коротких окличних 

речень. 

Одна за найчастіших тактик, до якої вдається підліток як дискурсивна особистість,– 

тактика шантажу у імпліцитній чи експліцитній формах (45%). Розглянемо такий 

приклад: дівчата добре проводять час на вечірці у Блер, Блер намагається змусити 

Дженні, наймолодшу з усіх присутніх, скуштувати алкогольний коктейль: 

(1) “Martini..” Blair approached Jenny with a smirk on her face, giving a little girl 

a glass of alcoholic beverage. “Oh, no thanks, I don’t like vodka.” Jenny tried to avoid a 

conflict. “Oh, that’s nice, because that’s gin, little Jenny.” Blair looked at the girl and 

smiled. “Look, little Jenny, it’s OUR party, so you either swallow that or swipe your 

metrocard back home. It’s up to you.” “Blair…” Jenny took the glass and sipped (Gossip 

Girl, S01_E09, 15.06-17.10). 

Блер вдається до підвищення категоричності висловлювань (swipe your metrocard 

back home) та представленого парним сполучником вибору (either…or). Він посилює 

ефект за допомогою «емоційного шантажу». Співрозмовник відчуває страх і піддається 

впливу. Підліток-маніпулятор Блер акцентує увагу на бажанні дівчини до групової 
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ідентифікації, членства у «своєму колі». Оскільки належати до компанії старших і 

ідентифікувати себе з ними з – бажання кожного у школі, Блер використовує займенник 

(our). Ефективність маніпуляції відображає вербальна й невербальна поведінка Дженні 

(“Blair…” Jenny took the glass and sipped). 

Іншою популярною тактикою маніпулювання є апеляція до почуття жалю (33%). 

Після почутого Ден не хоче більше спілкуватися із Сереною, Серена намагається 

повернути увагу хлопця:  

(2) “This world is crazy and you are a part of it.” Den doesn’t want to continue their 

conversation. “Wait… you didn’t know it before, poor Den?” Serena is surprised and grins. 

“I did, but I thought you were different.” Den explains quietly.  “Well, I’m sorry” Serena sobs. 

“I’m not the one who you thought I was but what’s happened is in the past…but if you can’t 

accept it then you know, you are not who I thought you were, go on and leave me alone.” 

Serena turns back to the hotel and walks away furiously (Gossip Girl, S01_E04,  24.09-24.58).  

Серена використовує типове складнопідрядне речення з причинно-наслідковим 

зв’язком (if you can’t…then you are not), тим самим покладаючи провину на Дена, зараз 

він відповідальний за їхній розрив. У наведеному фрагменті слова дівчини не мають 

достатньої переконливості для Дена. Крайньою мірою Серени є удавання до емоційного 

шантажу та використання кінесичних невербальних компонентів комунікації (turns back 

to the hotel and walks away furiously).  

Маніпулятивне спілкування підлітка із дорослим різниться від формату комунікації 

«підліток – підліток» через апріорі різну закріпленість мовців у площинах спілкування: 

підліток знаходиться унизу владної вертикалі і тому маніпуляції найчастіше є 

прозорими для дорослих та легко ними зчитуються. Було проаналізовано такі тактики 

1) апеляція до почуття провини чи жалю; 2) незгода, 3) референція до третьої особи. 

Підліток використовує риторичні вигуки чи запитання, короткі емоційні заперечні 

речення.  

Розглянемо тактику апеляції до почуття провини чи жалю, що є найпопулярнішою 

(32%) із проаналізованих у діаді «підліток – дорослий». Чим складніше, на думку 

підлітка, переконати співрозмовника у своїй правоті, тим більш емоційно підліток-
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маніпулятор себе поводить, тобто при реалізації авторитарності переважає 

використання просодичних (cried; shouted; screamed; yelled; said seriously) та 

проксемічних (turned his back; shut the door; walked away angrily) невербальних 

компонентів комунікації. Вони характерні для емоційних ситуацій інтеракції, для яких 

типовим є прояв негативних емоцій. 

Підліток-маніпулятор при спілкуванні з дорослим із ядерного зони дискурсивного 

оточення (батько чи мати)  [6] досягає своєї комунікативної мети, використовуючи 

образливі коментарі, що допомагають встановити домінування у розмові. Підліток 

надає перевагу прийомам зміни теми. Серена запізнюється на зустріч, мати намагається 

випитати деякі подробиці особистого життя дівчини. Серена хоче уникнути цього 

діалогу. 

(3) “Serena, come on. Hurry up. You're gonna be late.” Mom shouted from another room. 

“I am! And I never knew how caring you are.” Serena answered irritably, “What's going 

on with you and Blair?” Mom wondered. “Do you have one maternal bone in your entire 

body? It's ivy week. And if I can get out of this hotel room, it's my sole mission in life to 

impress Brown Rep.” The girl raised her voice. “Stop asking! Look, mom, I've had my 

mind on a lot of things. But you have never been interested, right?” Serena tried to offend 

Mom. ''How, um, how did you leave things with Dan?” Mom seemed to not be bothered. 

“I don't want to talk about it! Mom, please! Look, all I wanna do is just finish high school 

in peace and go away to a state with lots of people who don't know who I am and just 

start over, okay? Let me do this.” Serena screamed and almost ran away from her Mom 

(Gossip Girl, S01_E010, 9.08-10.11). 

Дівчина не може підібрати вагомих аргументів, щоб уникнути незручних запитань 

матері. Вона намагається змінити тему розмови через уживання запитання  у відповідь 

на питання матері (Do you have one maternal bone in your entire body?), тим самим 

апелюючи до емоцій жалю матері. Покладаючи вину на матір, підліток реалізує 

авторитарність. Підліток має на меті змусити адресата ніяковіти, відчути докори 

сумління. Діалогічні обміни дівчат з батьками вирізняє особлива емоційність. 
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Авторитарність підлітка також реалізується директивними конструкціями (Stop asking! 

Look, mom,...). 

Говорячи про гендерні особливості маніпулювання дорослим, постулюємо таке: 

при реалізації тактики апеляції до емоції провини чи жалю особливо значущих 

відмінностей виявлено не було, щодо тактики незгоди з адресатом встановлено, що 

хлопці у більш категоричний спосіб, ніж дівчата, виражають незгоду та відстоюють 

свою точку зору за рахунок вживання синтаксичних повторів та негативно-окличних 

речень. 

У результаті дослідження було зроблено такі висновки. Формат спілкування 

«підліток – підліток» характеризується використанням просодичних невербальних 

компонентів комунікації – гучного говоріння або переходу до вищої тональності. При 

реалізації авторитарності у форматі “підліток – дорослий” підліток-маніпулятор залучає 

численні невербальні компоненти просодичного та проксемічного характеру. 

Комунікативний вплив у дискурсі підлітка-маніпулятора завжди має результат, 

однак не обов’язково успішний. Успішність реалізованої маніпуляції засвідчує 

підкорення адресата і прийняття їм волі адресанта. Підліток найчастіше не досягає 

бажаного результату при комунікації у парентальному дискурсі. 

Перспективою подальшого дослідження вважаємо аналіз лексико- синтаксичних та 

лінгвопрагматичних особливостей реалізації авторитарної стратегії дискредитації з 

урахуванням гендерних та вікових характеристик мовців. 
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Анотація: Пономарьова А. В. Фразеологізми німецької мови, їх трансформації та переклад в 

публіцистичному дискурсі. У статті йдеться про основні прийоми трансформації фразеологізмів у 

мові публіцистики та основні методи перекладу фразеологічних трансформацій в текстах 

німецькомовної преси. 
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Summary: Ponomaryova A.V. Phraseologisms of the German language, their transformations and 

translation in journalistic discourse. The article deals with the main methods of transforming phraseological 
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units in the language of journalism and the main methods of translating phraseological transformations in the 
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Актуальність теми дослідження визначається тим, що німецька фразеологія 

маловивчена, але має великий потенціал для подальшого розвитку.  Фразеологізми 

відображають культуру народу, його уявлення та особливості. Мовознавці 

спостерігають за змінами та трансформаціями компонентного складу фразеологічних 

одиниць. Фразеологізми прикрашають мову, але й тим самим вказують на 

різносторонність мови та її складність. Саме через це фразеологізми мають інтерес з 

боку науковців і тема дослідження обумовлена подальшим дослідженням 

трансформацій структурного та семантичного складу фразеологізмів німецької преси та 

їхнього перекладу.   

Об'єктом дослідження є фразеологічні одиниці в німецькій мові.  

Предметом дослідження є семантичні та функціональні трансформації 

фразеологізмів у німецькій мові. 

Мета даного дослідження полягає у виявленні закономірностей і характерних 

особливостей вживання фразеологізмів та у мові публіцистики та виявленні 

функціонального навантаження фразеологічних одиниць в текстах німецькомовної 

преси, а також у дослідженні утворення трансформацій фразеологічних одиниць.  

Як основні методи дослідження використовувався частотний аналіз, описовий, 

метод суцільної вибірки. 

Матеріалом дослідження є 100 текстових фрагментів, відібраних методом 

суцільної вибірки з лексикографічних джерел та 108 трансформованих фразеологізмів з 

таких німецькомовних видань, як „Juma“, „Vitamin D“, „Neue Stadt“, „Zeitung für dich“, 

„Frankfurter Allgemeine“. 

 Фразеологія є науково-орієнтованим розділом мовознавства фразеологічної 

системи мови в її сучасному стані та її історичному розвитку. Її відмінністю від лексики 

полягає в тому, що вона менш сприйнятлива до мовних змін, зберігає застарілі слова, 
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архаїчні форми та синтаксичні конструкції.[1, с. 49] Застосування фразеологічних 

одиниць є природнім способом відображення образного мислення. Фразеологізми 

відтворюють культуру народу та багатовіковий досвід людей, тому існує потреба у 

вивченні вживаних фразеологічних одиниць. Фразеологізми являють собою мовні 

одиниці з певним ступенем метафоричного значення, через що дуже широко 

використовуються ЗМІ з певною стилістичною метою.  

Мова преси виконує певні функції, одна з них – інформативна: розповідь про події 

внутрішнього та зовнішнього життя країни. Завдяки цьому автори публіцистичних 

текстів можуть використовувати більш широкий спектр фразеологічних одиниць. Але 

для цього потрібно володіти такими якостями як креативність та вправність, щоб 

підібрати необхідний матеріал, творчо підготувати, використати та включити в текст.[4, 

с. 150]  

Завдяки своєму експресивному насиченню та стилістичним забарвленням 

фразеологічні одиниці знайшли своє відтворення в публіцистичних текстах. Особливо 

часто використовуються фразеологічні звороти в заголовках для привернення уваги 

читача.  

Наприклад: 

Schwarzes Brett «дошка оголошень», 

Brücken bauen «наводити мости», 

Kurz und bündig «коротко і ясно» 

Вживання фразеологізмів у трансформованому вигляді пов’язане з прагненням 

зробити заголовок яскравішим і привабливішим. Під час трансформацій фразеологічних 

одиниць журналісти виявляють нові експресивні властивості, тим самим уникають 

кліше.  

Існують надзвичайно різноманітні способи трансформацій фразеологізмів у 

заголовках газет. Найпоширенішими є наступні: 

- прийом усічення – використовується в заголовках шляхом скорочення 

фразеологічної одиниці, створюючи ефект посиленого очікування. Наприклад: 
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Früh übt sich … ← Früh übt sich, was ein Meister werden will «навик майстра 

ставить», 

Wer die Welt hat … ← Wer die Welt hat, hat die Qual «кому вибирати, тому і голову 

собі ламати», 

 Ich wollt ich wäre ein Huhn … ← Якщо б я бук куркою … 

… unter einem Dach. ← Unter einem Dach leben «жити під одним дахом» 

- щоб зробити заголовок більш цікавим та живим, журналісти використовують 

фразеологізми із метафоричним значенням.   

Наприклад: 

Stadt der Träume «країна мрій», 

Besuch aus einer anderen Welt «гості з іншого світу», 

Mosaik von Wirklichkeit «мозаїка дійсності», 

Gewalt und Gegengewalt  «на кожну дію є протидія», 

Zurück den Wurzeln «повернутися до коріння»  

- для досягнення провідної якості – лаконізму – заголовки підкоряються особливим 

стилістичним та граматичним правилам. Це може відбуватися за допомогою 

відсутності артикля. 

Наприклад: 

Tugend aus der Not «немає лиха без добра», 

Sprungbrett für die Zukunft «місток у майбутнє», 

Ruhe und Ausgeglichenkeit «спокій, тільки спокій», 

Zeit für Neuebeginn «час для нових справ», 

Gegner von Gestern «вчорашній супротивник», 

Balance halten «тримати рівновагу» 

- ще одним поширеним способом трансформації є розширення 

фразеологічної одиниці за рахунок введення додаткових компонентів. За 

допомогою розширення фразеологізму, включення нових слів, дозволяє 

журналістові коротко висловити зміст матеріалу. 

Наприклад: 
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Golfen über Stock und Stein «в гольф стрімголов», 

Ein Projekt, das Früchte trägt «результативний проект», 

Schmaus oder Graus für die Ohren «бенкет або жах для вух» 

Найбільш вживаними способами трансформацій фразеологічних одиниць є 

використання фразеологізмів з метафоричним значенням та прийом розширення 

фразеологічної одиниці за рахунок введення додаткових компонентів.  

Таким чином, можна стверджувати, що фразеологізми є повноправними членами 

публіцистичного дискурсу, так як завдяки ним текст отримує емоційне забарвлення, 

привертає увагу читача та є засобом впливу на читача. У фразеологічних одиницях 

закодовано суспільство, його культура та усі зміни в світі, що дає змогу урізноманітнити 

публіцистичний текст стилістично та граматично. 

Проте іноді переклад трансформацій фразеологічних одиниць є певною пасткою 

для перекладача, навіть при врахуванні всіх особливостей фразеологізмів. Через це 

перекладу фразеологізмів було приділено багато уваги в теоретичних роботах. 

Основною вимогою до перекладачів є переклад рівноцінною фразеологічною 

відповідністю. Однак це не завжди працює, так як не на кожну фразеологічну одиницю 

існує відповідник, або ж якщо і є, то цей еквівалент не підходить до даного контексту. 

Навіть автори можуть розходитись в думках: один пропонує перекладати фразеологізм 

фразеологізмом, а інший – калькою. І іноді обидва можуть виявитись праві.[1, с. 68]   

Тому для досягнення максимальної адекватності при перекладі фразеологічних 

одиниць з німецької українською, розглянемо на прикладах різні способи перекладу. 

1. Оптимальним перекладацьким рішенням при перекладі є пошук еквіваленту – 

адекватний фразеологічний зворот, який є ідентичним в мові перекладу. За 

допомогою цього методу процес відтворення мовних знаків з мови оригіналу на мову 

перекладу значно полегшується. Такі фразеологізми мають однаковий компонентний 

склад, однакові лексикограматичні показники. Семантично, стилістично та 

метафорично вони однакові і мають однаково емоційно-експресивне забарвлення. 

Але слід враховувати, що кількість таких прямих відповідностей обмежена та на 
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ідіоматичному, конотативному та семантичному рівні такі фразеологічні одиниці 

можуть мати відмінності.  

Наприклад: 

das Rad neu erfinden zu müssen «їм доводиться щоразу по новому винаходити 

велосипед», 

goldenes Zeitalter «золотий вік», 

Judass Kuss «поцілунок Юди»  

2. За відсутністю прямих еквівалентів вихідний фразеологізм можна перекласти за 

допомогою аналога – подібна одиниця, що за значенням адекватна німецькій, але 

побудована на іншій словесно подібній основі. 

Наприклад: 

Die neuen Partys machten Schluss «відійшли у минуле», 

in einer aus den Fugen geratenen Welt «у світі, який ніби зійшов із рейок»,  

Steht der Aschermittwoch vor der Tür «Великий піст вже стукає у двері» 

3. Калькування. Менш ефективний, але іноді прийнятний метод. Використовується 

тоді, коли німецький зворот не перекладається іншими методами перекладу. Однак 

цей вид перекладу не є найвдалішим. Існують особливості, які не збігаються в різних 

мовах і тому фразеологічність може бути збережена, але сама суть цього 

фразеологізму не буде зрозуміла людині, яка не володіє іноземною мовою. 

Наприклад: 

Er lag in der Luft «це було в повітрі», 

stehen die sachfachlichen Inhalte im Fokus «у фокусі занять стоять фахові теми», 

An welcher Stelle genau stößt Online-Lernen noch an technische oder methodische 

Grenzen «в якому саме місці навчання онлайн наштовхується на свої технічні або 

методичні межі?» 

4. Описовий переклад. За відсутності в мові перекладу тотожної фразеологічної 

одиниці або у разі неможливості дослівного перекладу застосовується перекладне 

пояснення переносного значення фразеологізму. У цьому випадку фразеологічні 
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одиниці втрачають образно-асоціативні властивості, але зміст передається без 

спотворень.  

Наприклад: 

Damit traf sie den Nerv der Zeit «ця робота виявилася дуже актуальною», 

bis sie es alle für das Beste halten «поки усім не видається найкращим» 

wo die Wahrheit klar zu Tage tritt «де правда проявляється з усією чіткістю» 

Як бачимо, фразеологічні одиниці можуть стати певною проблемою для 

перекладача. Під час роботи найчастіше використовувався підбір аналога. Це дозволяла 

зберігати образність та виразність в мові перекладу. Також часто використовувалося 

семантичне запозичення. Найменш використаними методами перекладу 

фразеологічних одиниць українською мовою були описовий переклад та калькування.  

Для адекватного перекладу важливо враховувати особливості фразеологізмів: 

граматичні, лексичні та національні. Перекладач стикається з такими труднощами як 

розмаїття культур та традицій, контекст тексту і ситуація, навіть наявність аналога або 

еквівалента в мові перекладу може стати перешкодою. 

Фразеологічні одиниці широко використовуються в публіцистичному дискурсі, 

тому перекладач має дотримуватися адекватного перекладу і не допускати неточностей. 

Але без знання фразеології неможливо оцінити експресивність та різноманіття мови та 

зрозуміти зміст усього висловлювання.  

Висновки: у нашому дослідженні були проаналізовані методи трансформацій 

фразеологічних одиниць та визначено найефективніші методи відтворення їх при 

перекладі в публіцистичному дискурсі.  

Фразеологізми є втіленням народного духу, тому при доборі відповідників 

звертається увага не на змістовну сторону фразеологізмів, а на спосіб їх вираження, який 

відображає світогляд народу. Тому, щоб уникнути невідповідностей при перекладі, 

треба знатися на методах перекладу фразеологічних одиниць.  

Завдяки різноманітним способам перекладу фразеологізмів передається родзинка 

німецького метафоричного способу життя. Але вибір того чи іншого способу перекладу 
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залежить від особливостей фразеологізмів. Для цього перекладач повинен мати навички 

розпізнавання та передавання значення фразеологізму. Оптимальним варіантом 

перекладу фразеологічних одиниць є пошук ідентичної фразеологічної одиниці в мові 

перекладу.  

Використання фразеологізмів у німецькому публіцистичному дискурсі є 

ефективним засобом експресії, оскільки вони можуть у згорнутому вигляді передавати 

глибокі смисли та багатий зміст, надаючи тексту особливої виразності, гостроти та 

образності. Лаконічність, стислість і простота характеризують тексти ЗМІ. 

Фразеологічні одиниці в цьому плані є цінним засобом привернення уваги, цікавою 

знахідкою, яка яскраво й образно відображає реальну дійсність. Світ фразеології 

сучасної німецької мови великий і різноманітний. 

Перспективними напрямками розвитку проведеного дослідження вбачаються 

аналіз актуалізації ознак образів-еталонів фразеологізмів, долучення до вивчення 

текстових модифікацій аналізованих одиниць текстів таких жанрів як епістолярія, 

публіцистика тощо. 
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Анотація: Пшенична К. Особливості кінетичних компонентів комунікації відображення 

соціокультурних цінностей у дискурсі селебріті. Дискурс знаменитостей як частина дискурсу мас-

медіа є актуальною темою для дослідження, яке покликане з’ясувати основні функції та вивчити 

основні способи вербального та невербального відображення соціокультурних цінностей суспільства 

у промовах селебриті з точки зору дискурсивного підходу. 

Ключові слова: дискурсивний підхід, знаменитість, кінесика, мас-медіа, невербальне, соціокультурні 

цінності. 

Summary: Pshenychna K. Features of kinesic components of communication in the reflection of socio-

cultural values in celebrity discourse. Celebrity discourse as a part of mass-media discourse is a very 

important and actual topic for research nowadays. The research aims to find out the basic functions and to 

study the main ways of verbal and nonverbal reflection of socio-cultural values of society in speeches of 

celebrities from the perspective of discoursive approach. 

Key words: celebrity, discoursive approach, kinescis, mass media, non verbal, socio-cultural values. 

 

Дискурс селебріті, як частина мас-медійного дискурсу, вважається дуже важливим 

і актуальним, тому що він є практичним і ефективним засобом комунікативноі дії, 

діалогом культур та має великий вплив на людей.  

Актуальність дослідження обумовлена теоретичною та практичною значимістю 

розгляду цього питання в цілому. Що відображує вербальний і невербальний компонент 

дискурсу селебріті? Які цінності виражає? Чи знецінює, чи зберігає культурну 
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спадщину свого народу? Чи можливо на основі глем-культури виховати 

високоморальну людину, як частину суспільства? 

Мета дослідження полягає в тому, щоб знайти та охарактеризувати соціокультурні 

цінності суспільства у промовах селебріті, особливу увагу приділяючи взаємодіям 

вербальноі та невербальноі комунікаціі діалогічного дискурсу селебріті у масмедійному 

просторі 

Об’єкт дослідження – діалогічний дискурс селебріті на основі відео інтервю 

селебріті з соціальних мереж. Предмет - вербальне і невербальне відображення 

соціокультурних цінностей суспільства. 

Наукова новизна. Вивчення особливостей функціонування мас-медійного дискурсу 

сьогодні є одним з лідуючих напрямків світової лінгвістики, тому вивчення 

соціокультурних цінностей цієї культури, що є пріорітетною сьогодні, з позиції 

лінгвістичної цілісності та реалізації є пріоритетним напрямком дослідження.  

Носієм і головним суб’єктом дискурсу глем культуры є група людей, яка в 

англомовному масмедіа іменується селебрітіс (celebrities). До групи належать медійні 

знаменитості. До них відносяться люди, що постійно з’являються на екранах, 

користуються великою популярність у публіки і, за допомогою ЗМІ, впливають на 

погляди, поведінку і спосіб життя пересічних людей. Уміння вдало переконувати, 

представляти інтереси суспільства в цілому чи окремої організації, захищати проекти, 

подавати нову інформацію – це важлива складова успіху відомих особистостей в будь-

якій галузі чи сфері їх професійного життя та впливі на суспільство [2]. 

Інституціонально глем культура являє собою індустрію по проектуванню та 

втіленню іміджів і брендів. У сучасному суспільстві це товари масового потребу. 

Будь-який бренд є частина культурних стратегичних ідей, серед яких найголовніші: 

здоровий спосіб життя, видовищний та привабливий, або іншим способом, звертаючий 

на себе увагу вигляд, а також лідерські ідеі. 

Цінності мають величезне значення для створення, розвитку та сталості життя, 

гідного людської гідності. Однак, оскільки навіть поверхневі погляди на цінності 

розглядаються як самі цінності, вони стали відносними і виродилися; отже, вони 
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втратили властивості – потенціал і силу – необхідні для людської гідності. Це означає, 

що цінності перетворилися на суб’єктивні варіанти та ідеали, які більше не пов’язані з 

особистими, соціальними та міжнародними відносинами. 

На основі вищевикладених поглядів до соціокультурних цінностей, тобто 

цінностей суспільства, можна виділилити дві основні [1]: 

▪ матеріальну культуру (усі блага цивілізації, які покращують життя людини прямо 

чи уявно) 

▪ духовну культуру (ідеологічний зміст культури, мова, етика, соціальна теорія, 

обрядови дії та традиції, сімейні цінності, святкування, відношення до релігії тощо) 

Ми розглядаємо цінності як стрижень особистості, як вираження потреб у 

людяності. Аксіологія  знаходиться на новому етапі свого розвитку. Соціокультурні 

цінності є підставами для культури самосвідомості. Людина прагне відповідати 

сучасним ідеалам культурної людини. 

Осмислення моральної суті соціокультурних цінностей селебріті ми пов’язуємо з 

їх самоідентичністю, поведінкою, виказуванням, веденням сторінки у соцмережах, а 

також приймання участі у суспільних проектах, волонтерстві, членстві у суспільних 

організаціях. 

Найперша цінність, що просуває західна культура, це недоторканність людини, її 

життя, її поглядів, її самоідентифікації. 

До цієї цінності ми відносимо і толерантність, як прояв культурного відношення у 

бік людини, яка має інший світогляд, так як основу взаємовідносин між людьми. 

У цій роботі ми не беремось стверджувати, що всі селебріті мають такі високі 

моральні якості, але можемо гіпотезувати, що вони завдають рух у цьому напрямку 

всьому суспільству, впливаючи на нього своєю самоідентифікацією та відношенням до 

інших людей, інших творців, інших селебріті, а також своїми діями у суспільстві (участь 

у організаціях, заходах, що сприяють з’єднанню націй, допомозі іншим краінам або 

окремим людям). 

Цінність фізичного та ментального здоров’я людини, яке селебріті демонструють 

своім стилем життя. Майже всі селебріті займаються спортом, розуміються на 
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нутріціологіі, мають уяву про те, що їх наповнює, щоб бути у лагоді з собою, щоб мати 

сили на ведення такого активного життя. 

Інша цінність селебріті – свобода творчості та демонстрації свого світогляду. До 

цієі цінності ми можемо віднести і погляди на розкіш. Творчій людині потрібен простір 

та можливість використовувати все, що вона може дістати. Тобто в світогляді селебріті 

– це не розкіш, а засіб творчого життя. 

Інша цінність, яка у англомовних селебріті демонструється частіше, ніж, 

наприклад, у слав’янських селебріті, це екологічна цінність, а саме ставлення до тварин 

та природи. Багато хто з них є вегетаріанцем, також не використовує хутро тварин.  

Цілеспрямованість та розвиток себе – це як раз також є темою для сперечання, бо 

деякі критики вважають, що бути зіркою - це легке життя і легкі гроші. Вважаю, що то 

не наукове припущення. Бо селф-мейд, який демонструють селебріті, це важка робота, 

самодисціплінарність, самоорганізованість. Якщо таких цінностей немає, талановита 

людина не досягає статуса селебріті. Отже, слава базується на справжніх досягненнях. 

Знаменитість передбачає швидкоплинність, а слава має шанс досягти щасливих берегів 

нащадків. Тому знаменитості дуже часто залучають кінесику для досягнення своїх 

цілей. 

Кінесика – загальна моторика різних частин тіла (рук – жестикуляція, обличчя – 

міміка, пози – пантоміма) [3, c. 123]. Вона відображає емоційні реакції людини. 

Простіше кажучи, кінесичні способи комунікаціі – це рухи тіла і жести під час 

спілкування.  

Положення тіла людини називається поставою. Поза людини може розповісти 

багато чого. Візьмемо, наприклад, Брітні Спирс на церемонії World Music Awards 2016. 

Тут не чутно слів. Ми бачимо, що при оголошенні іншоі зірки Брітні почувється 

невпевнено. Ії ноги перехрещені, її руки у жесті захищення, вона намагається сміятися 

разом з іншими, але ця посмішка не є правдивою. Вона заздрить успіху. І саме тут 

вважає, що вона програє. Успіх для глем культури - це річ, яка варта заздрощів. Це 

цінність цієї субкультури. 
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Жести, що корегують одяг, зачіску, макіяж – це захисна функція, демонструє 

невпевненеість, некомфортність моменту, а також бажання вийти із некомфортноі 

ситуаціі з гідністю.  

Міміка – це вираз обличчя, що може показувати почуття. Усмішка - це 

найкрасивіший невербальний копонент англомовного дискурсу селебріті. І саме у 

англомовних країнах вона найщиріша, що демонструє відкритість та дружність, а також 

описує вільну людину.  

Вираз обличчя дозволяє судити про його відношення до партнера. Наступний 

приклад є показником реакції на неприємну інформацію.  

Interwier: “That was that rumor that you had a male appendage, that you are 

hermafrodite.” 

 (Леді Гага перед цим ствердженням розгорнула льодяник, щоб допомогти голосу, 

за час цього питання, її мускули обличчя напряглися, вона почала трохи нервово 

всмоктуватися в льодяник) 

Interwier: “And you joked about it on the stage last night.” 

Lady Gaga: “Maybe I do (нервово розгризає льодяник) Would it be some terrible?” 

(виймає льодяника з рота, навіть шматки не змогла проковтнути, їй не хочеться ковтати 

цю інформацію. Вона їй бридка. І вона не розуміє, чому хтось лізе до її суті, яке вони 

мають право до її особистих кордонів? Бо сама вона вважає, що особисти кордони 

людини мають бути захищені і недоторканні) 

Interwier: “But it’s interesting, a lot of artists would immoderately put out some sort of 

a statement, saying, “This is absolutely not true!”. You have fun with it.” 

Lady Gaga: “Why the hell am I gonna waste my time and give a press release about 

whether or not I have a pen*s? My fans don’t care and neither do I.” 

 (підкреслює заперечення, хитаючи головою) саме тут ми бачимо поєднання 

акцентуаціі слів і жестів частиною тіла, також міміки і паузи. Вона підкреслює слова 

«фани» і «також я» тобто, якщо ви хочете бути в колі нашого культурного суспільства, 

вам не треба витрачати свій час на біологічну різноманітність. 
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Можна зробити висновок, що невербальні засоби комунікації є надзвичайно 

важливою формою комунікації. Їм навіть можна більше довіряти ніж вербальним 

засобам (словам), адже вони не піддаються контролю підсвідомості. Невербальне 

спілкування регулює протікання процесу комунікації та збагачує значення, що що 

передаються словами. Невербальні засоби спілкування можуть відображати різного 

роду почуття, які висловлюються. Ключовими засобами взаємодіі вербальних 

компонентів і невербальних стають: доповнення і дублювання вербального компоненту 

невербальним. У поєднанні з вербальними компонентами інформація може 

посилюватися, а без невербальноі частини забагото цінноі інформаціі губиться. 

Перспективами роботи є подальше дослідження у сфері дискурсу селебріті та 

масмедіа. 
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Анотація: Рустамова Д. М. Функціонування іншомовних запозичень і німецькомовному 

Інтернет-дискурсі (на прикладі тематичної групи COVID19). У роботі було досліджено матеріали 

німецькомовних сайтів та виявлені запозичень лексико-семантичних груп “COVID19” у 

німецькомовних статтях та визначається необхідністю теоретичного висновку систематичних 

модифікацій у лексичній системі німецької мови під  дією англіцизмів. В ході роботи було розглянуті 

особливості використання англійської лексики у німецькомовних статтях. 

Ключові слова: англіцизм, дискурс, запозичення, інтернет-дискурс, коронавірус, ЛСГ, COVID, 

Denglisch. 

Summary: Rustamova D. M. The Functioning of Foreign Borrowings and the German-Language 

Internet Discourse (on the Example of the Thematic Group COVID19) The work explored the materials 

of German-language sites and identified borrowings of the lexical-semantic groups of COVID19 in German-

language articles and is determined by the need for a theoretical conclusion of systematic modifications in the 

lexical system of the German language under the influence of Anglicism. In the course of the work, the features 

of the use of English vocabulary in German-language articles were considered. 

Key words: Anglicism, discourse, borrowing, internet discourse, coronavirus, LSG, COVID, Denglisch. 

 

Актуальність статті полягає у вивченні матеріалів німецькомовних сайтів та виявлені 

запозичень лексико-семантичних груп “COVID19” у статтях німецькою мовою та 

визначається необхідністю теоретичного висновку систематичних модифікацій у 

лексичній системі німецької мови під  дією англіцизмів. Це вимагає дослідженні впливу 

позамовних факторів таких як шляхи надходження та способи англомовних запозичень, 

а також роль входження у німецьку мову. Ціллю постає завдання у визначенні 

особливостей використання англійської лексики саме у статтях німецькою мовою. Для 

досягнення мети було вирішено такі задачі: визначити поняття запозичення та їх 

класифікацію, розглянути феномен Denglisch в сучасній німецькій мові, описати 
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лексико-семантичну групу лексики COVID19, звернути увагу на дискурс як 

лінгвістичний феномен та вказати види та жанри дискурсу, проаналізувати 

репрезентацію ЛСГ “COVID19” за допомогою запозичень у німецькомовних статтях 

онлайн. Теоретичне значення роботи значення полягає у можливості в подальшому 

використовувати здобутий результат даної роботи як матеріал для аналізу походження 

та класифікації запозичень. Практичне значення роботи обумовлене можливістю 

використання її теоретичних положень й отриманих практичних результатів у якості 

прикладної моделі у навчанні мовного курсу німецької мови у ВНЗ. Наукова новизна 

полягає в тому, що було визначено запозичену лексику у німецьких інтернет виданнях 

на репрезентацію ЛСГ “COVID19” та визначено які слова часто зустрічаються та яке 

мовне навантаження вони репрезентують. 

Було розглянуто як саме поняття запозичення, причини їх виникнення, так і їх 

класифікація. Німецькі вчені Е. Ріхтер і К. Мьоллер розширюють уявлення про причини, 

які сприяють запозиченню слів, і про зв'язок цих причин з адаптацією слова у мові-

рецепторі. Е. Ріхтер у своїй роботі “Fremdwortkunde” позначає, що основною причиною 

запозичення слів є необхідність у називанні речей і понять; потреба у розподілі понять 

та у нових мовних формах, у різноманітності засобів і в їх повноті, стислості, 

зрозумілості, зручності [7]. 

Вчені виділяють кілька видів запозичень відповідно до їх форми, які в свою чергу 

поділяються на більш дрібні види: 

Пряме, безпосереднє запозичення (Fremdwortübernahme) – слово мови-оригіналу, що 

входить у мову-реципієнта з мінімальними змінами, напр., die Datscha − ‘дача’, die 

Bodybuilding − ‘бодібілдинг’, die Kung-Fu-Training − ‘заняття конг-фу’.  

Ускладнене запозичення (Lehnprägung) – відтворення змістової сторони слова з 

мови-оригіналу за допомогою засобів мови реципієнта: 

− калькування (Lehnübersetzung) – по морфемний переклад слова язика донора, 

напр. “Wolkenkratzer” −  англ. skyscraper, “Held der Arbeit” − укр.  герой праці; 

− часткове калькування (Lehnübertragung) – вільний переклад морфем слова з мови-

оригіналу, напр. “Vaterland” − лат. patria, “drahten” − анг. “wire; 
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− перенесення (Lehnbedeutung) – отримання словом мови-реципієнта нового 

значення під впливом мови-оригіналу, напр. “Fall” = “Kasus” − лат. casus, лат. 

Cadere [5]. 

Найбільшого впливу німецька мова зазнала від запозичень з англійської. 

Поширення англіцизмів має ряд причин, серед яких є становлення англійської мови як 

світової, міжнародної, розвиток технологій та науки, через що виникають нові терміни, 

а також освітлення у ЗМІ американського способу життя, який став джерелом для 

використання повсякденної лексики німцями. 

На кожному кроці в повсякденному житті, а також в підручниках німецької мови 

як іноземної, можна зустріти англіцизми: das Bike, das Ticket, der Shop. Хоча кожне з 

наведених слів має німецькомовний аналог: das Fahrrad, die Karte, der Laden/das 

Geschäft. 

Кожна група слів відноситься до певної тематики. Так однією зі сфер запозичень з 

англійської мови є лексико-семантична група COVID19.  

Ознаками ЛГС являються об’єднання двох, декількох або багатьох слів за їх 

лексичними значеннями; вони створюються історично, є динамічними; та є близькою за 

значенням до тематичної групи, але суттєво відрізняється від неї [2, с. 33]. 

В.В. Левицький виділяє декілька диференційних ознак ЛСГ, а саме: мовна та 

позамовна обумовленість, матеріальність та нематеріальність, дискретність та 

недискретність, конфігурація мікросистеми, типи відношень всередині мікроструктури 

тощо [3, с. 201]. 

Будь-яка лексика, в тому числі ЛСГ COVID19 використовується активно в 

дискурсі. Дискурс є не тільки мовленнєвим формоутворенням, яке складніше за окреме 

речення, а всеосяжне культурне явище: результат і чинник комунікації, перетинання 

мовних взаємодій агентів комунікації, живе середовище спілкування, яке, як відомо, 

створює нові фізичні дії, ментальні й психічні продукти 4. Функціонування та 

варіативність мови в реальному житті зумовили вивчення різних соціальних типів 

дискурсу – професійних, гендерних, вікових, етнічних. 
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Науковці визначають дискурс як тип комунікативної діяльності, інтерактивне 

явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву 1. Запозичення з англійської 

мови є суттєвою особливістю німецькомовної Інтернет-комунікації. На німецькомовних 

форумах і в чат-кімнатах часто зустрічається написання цілого тексту повідомлення 

малими літерами, без дотримання правил німецької орфографії; також можна звернути 

увагу на значну кількість неологізмів(der Fanboy, simsen, googeln); певні англіцизми 

складені за допомогою словотворення(die Homepage, das Notebook); деякі елементи 

запозичених лексичних одиниць обернулися в акроніми (das Internet-TV, die Webcam, 

bimo). 

У німецькій мові частина новоутворень відображає досить короткострокові 

феномени запозиченні з англійської мови. Потрібно зазначити, що серед виявлених у 

джерелах англо-неологізмів значною кількістю є іменники: coronasafe (безпечний з 

точки зору зараження коронавірусом), postlockidal (наступив через певний час після 

введення локдауну), lockdownkritisch (критично налаштований по відношенню до 

локдауну); дієслова: lockdownen і downlocken (припиняти роботу громадських фірм, 

організацій, вводити локдаун), e-meeten (провести онлайн зустріч); партиципи II: 

gelockdownt і geshutdownt (зачеплений локдауном, постраждалий від локдауна), 

lockdowngeplagt (змучений) і навіть 1 субстантивований прикметник: Geboosterter 

(людина, що пройшла бустерну (повторну) вакцинацію). Всі вони були утворені за 

правилами німецької мови. 

Також серед великої кількості запозичень у німецькій мові слів групи “COVID19” 

трапляються складні слова, що складаються з двох компонентів: німецької мови як 

визначального слова та англійського компонента як визначуваного слова: 

Endloslockdown (нескінченний локдаун); Impfdesaster (невдала компанія); Homeoffice-

Einsamkeit(почуття самотності у працюючих віддалено співробітників). 

Термінологію «Коронавірусу» умовно можна поділити на декілька семантичних 

груп: назви хвороби та вірусу (коронавірус, COVID-19 та ін.); найменування захисних 

засобів та способів уникнення інфікування (напр., захисна маска, дезінфікуючий засіб, 

санітайзер, захисні рукавички, соціальна/безпечна дистанція тощо); позначення нових 
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форм життєдіяльності в умовах пандемії (карантин, дистанційне навчання, 

дистанційний режим роботи, локдаун, самоізоляція та ін.). 

У статтях та інших джерелах ЗМІ для позначення хвороби широко вживається 

скорочена назва Corona, яка походить від Coronavirus або CoronaVirus: Der 

Gesundheitszustand des an Corona erkrankten Saeb Erekat hat sich weiter verschlechtert [6]. 

Також можна зустріти нові слова, які виникають у німецькій мові із додаванням слова 

Corona: Die Bundesregierung berät derzeit über Corona-Maßnahmen für den Herbst. 

Запозичення у німецькій мові лексичної групи “COVID19” у реченнях можуть нести як 

позитивну, так і негативну конотацію. Експресивність пов’язана з емоціями, почуттями 

людини, її реакціями та оцінюванням суб’єктивного сприйняття дійсності. Прикладом 

позитивної конотації може бути назва організації у правлячих колах для боротьби із 

короновірусом – das Corona-Krisenkabinett; до негативної можна віднести Coronaspeck, 

що означає карантинний жирок. 

Отже, підводячи підсумки: було розглянуто запозичення, їх класифікація та 

феномен Denglisch; Інтернет-дискурс, та використання запозичень на просторах 

Інтернету на німецькомовних сайтах. Німецька мова багата на запозичення з різних мов. 

Також у ході дослідження було виявлено, що потреба у використані запозичень з 

англійської мови у різних сферах життя існує. Причина цьому явище — домінування 

англійської мови в усьому світі, і вона проявляється як в онлайн-виданнях, так і в 

розмовній лексиці. Носії використовують їх неусвідомлено, через постійних перебіг 

подій, завдяки яким з’являються ці самі запозичення. Тому мовознавці ретельно 

ставляться до цього, аби зберегти мову та не дати можливість в першу чергу 

англіцизмам заполонити німецьку мову.  

Проведене дослідження не вичерпує усієї проблеми використання англіцизмів. 

Лексико-семантична група COVID19 не єдина ЛСГ, яка потерпає від запозичень. До 

перспектив подальших досліджень можна віднести виявлення шляхів подолання 

активного використання запозичень та закріплення німецькомовних синонімів у 

словниках. 
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Анотація: Смольнікова А.В. Знецінення та самознецінення як «робота з обличчям» у соціальних 

мережах. Роботу присвячено дослідженню (само)знецінення як стратегії неввічливості: особливостям 

його вираження користувачами у коментарях соціальних мереж Твітер, Фейсбук та Інстаграм в 

контексті німецькомовного інтернет-дискурсу та визначенню причин, цілей та відмінностей прояву 

(само)знецінення залежно від соціальної мережі. 
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Summary: Smolnikova A.V. Deprecation and Self-Deprecation as Facework in Social Networks. In this 

paper we analyze (self-)depreciation as a strategy of impoliteness: the features of its expression by users in the 

comments of the social networks Twitter, Facebook and Instagram in the context of German-language Internet 

discourse, and determine the reasons, goals and differences in the manifestation of (self-)depreciation 

depending on social network. 

Key words: depreciation, Facebook, face-threatening acts, facework, Instagram, self-depreciation, Twitter. 

 

Невід’ємною частиною сучасного суспільства є безперервний розвиток глобальної 

мережі. Це стало фундаментом для утворення нового розгалуженого соціокультурного 

інформаційно-комунікаційного середовища – віртуального простору. Через стрімкий 

розвиток  інформаційних технологій глобалізованого суспільства комунікація в 

інтернеті набуває популярності як у соціальному, так і в побутовому та культурному 

житті.  

Розвиток сучасної сфери комунікації в інтернет-мережі призвів до появи інтернет-

дискурсу, який базується на притаманним іншим видам комунікації характеристикам 

(час, кількість, жанр тощо), поєднуючись зі своїми індивідуальними  особливостями. 

Ми розглядаємо інтернет-дискурс як «цілісне явище, діяльність обміну думками, яка є 

поєднанням процесів і результатів, включаючи екстралінгвістичні та відповідні 

лінгвістичні аспекти» [1, с. 38].  

Актуальність роботи пов’язана зі зростанням соціокультурної ролі соціальних 

мереж в житті кожної людини та все більшою поширеністю само/знецінення як 

мовленнєвого явища в соціальних мережах. 

Об’єктом дослідження є реалізація знецінення та самознецінення як «роботи з 

обличчям» у соціальних мережах в німецькомовному інтернет-дискурсі. 

Предметом дослідження виступають особливості вираження знецінення та 

самознецінення у твітері, фейсбуці та інстаграмі. 

Мета роботи полягає у встановленні специфіки реалізації знецінення та 

самознецінення як «роботи з обличчям» у соціальних мережах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретико-методологічному 

обґрунтуванні функціонування знецінення та самознецінення в інтернет-дискурсі, 
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здійсненні комплексного аналізу реалізації стратегій знецінення та самознецінення в 

німецькомовному просторі соціальних мереж та систематизації мовних засобів, що 

застосовуються для їх вираження.  

Дослідження базується  на когнітивно-комунікативній методології – розумінні 

когнітивної та прагматичної єдності дискурсу та має ознаки, притаманні 

антропоцентризму, інтерпретивізму, експансіоністській думці, неодетермінізму, 

нелінійності та системності. 

У якості методів дослідження виступили: емпіричні – спостереження за 

комунікаціями, відбір коментарів методом суцільної вибірки; контент-аналізу – 

коментарі з само/знеціненням, порівняння різних способів само/знецінення; логіко-

семантичні для визначені смислів завдання шкоди «обличчю»; опис результатів 

дослідження. 

Матеріалом дослідження є 300 коментарів з офіційних сторінок головної 

німецької газети “Bild” у соціальних мережах «Фейсбук», «Твітер» та «Інстаграм», що 

містять знецінення та самознецінення.  

Учені-лінгвісти в Україні та за кордоном спираються на теорію «обличчя», 

вивчаючи реалізацію ввічливості та неввічливості в дискурсі [2, 3, 7]. Вперше цей термін 

запропонував американський соціолог Е. Гофман, на думку якого обличчя є позитивною 

соціальною цінністю, якою прагне володіти та чи інша особа, і яка формується 

враженням співрозмовника про людину. Тобто це образ, який поділяли б інші [4, с. 5-

6]. 

Відповідно до  П. Браун і С. Левінсона, існує два аспекти «обличчя» — позитивний 

і негативний. Позитивне «обличчя» можна охарактеризувати як позитивний складник 

іміджу «особистості», прагнення людини, щоб її цінували та визнавали. [3, с. 61]. Під 

негативним «обличчям» розуміють прагнення людини захистити свої кордони, 

вберегтися від небажаного зовнішнього впливу, забезпечити собі необхідну свободу [3, 

с. 65].  

Попри те, що західні дослідники мови та культури погоджуються з аргументом про 

те, що існують інші аспекти «обличчя», вони визнають, що як позитивне, так і негативне 
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«обличчя» є найважливішими. Тому останнім часом у лінгвістичних дослідженнях 

ввічливості та неввічливості все більшої популярності набуває запропонована Х. 

Спенсер-Оуті модель «обличчя», згідно з якою «обличчя» є багатоаспектним явищем, у 

якому два його основні компоненти пов’язані між собою. 

На думку дослідників, ці аспекти пов’язані із соціальними правами: «права 

справедливості» спираються на право людини на справедливе ставлення та відсутність 

стигматизації, тоді як «права на об’єднання» базуються на бажанні людини будувати 

позитивні стосунки [7].  

Слід підкреслити, що в цій роботі ми концентруємо нашу увагу саме на 

«позитивному обличчі»: при реалізації знецінення як «роботи з обличчям» при 

конструюванні експліцитно чи імпліцитно вираженого смислу: «ТИ/ТВОЄ 

НЕВАЖЛИВО» та самознецінення як «роботи з обличчям» при конструюванні 

експліцитно чи імпліцитно вираженого смислу: «Я/МОЄ НЕВАЖЛИВО». 

У широкому сенсі (само)знецінення в межах психології та прагмалінгвістики 

розглядається через призму такого когнітивного стану як низька самооцінка та 

негативне ставлення до себе або співрозмовника, знецінення думок, поглядів та 

когнітивних здібностей [5]. 

Самознецінення проявляється через знецінення власного внутрішнього світу, 

власного «Я», занедбання власних інтересів, відсутності інтересу до 

самовдосконалення, викликання в оточуючих жалісливих почуттів, відсутність 

усвідомлення своєї цінності до себе та оточуючих, занедбання внутрішнього світу тощо. 

Це проявляється в донесенні до інших будь-якими способами негативної оцінки про 

самого себе [5]. Соціальні мережі дають величезну можливість реалізувати свої 

приховані потреби, які в реальному житті можуть бути лише мріями чи фантазіями, 

зокрема й потребу в знеціненні та самознеціненні.  

Важливим у реалізації знецінення та самознецінення в соціальних мережах є 

графічні засоби вираження спілкування – меми, емодзі, анімовані гіфки, «вподобайки». 

Кожна соціальна мережа наповнена конкретними графічними символами, які 

застосовуються практично в будь-якій ситуації: наприклад, у Facebook можна 
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використовувати емодзі із зображенням людини, що тримається за голову, або емодзі, 

де зображено «палець вниз». Крім того, коментарі німецьких онлайн-дискусій 

наповнені недотриманням орфографічних та пунктуаційних помилок (нехтування 

правилами, повторення знаків оклику та питань, різні шрифти та акроніми).  

Загальним способом для реалізації знецінення у соціальних мережах є коментарі 

мовця, що висловлює позицію щодо неважливості висловлювань іншого коментатора, 

принижує його думки (через застосування аргументу до особистості ((ad hominem) – 

намагання зосередити увагу інших на будь-яких характеристиках дописувача, 

наприклад, політичних уподобаннях, зовнішності тощо), чи наводить коментар, взагалі 

не пов’язаний з висловленням мовця (offtop). 

Випадки знецінення думок інших є характерними для усіх соціальних мереж, 

оскільки за рахунок самоствердження багато користувачів знаходять свою аудиторію. 

Утім, саме твітер приймає користувачів з усіма їхніми недоліками і дозволяє 

публікувати чесно будь-які подробиці життя в усіх його проявах та нестримно (без 

цензури) реагувати на всі дописи, тому приклади знецінення саме в цій соціальній 

мережі більш поширені. У наступному коментарі, розміщеному під дописом про 

надання представникам трансгендерної спільноти права на працевлаштування у 

правоохоронних органах, знецінення здійсненюється через комбінування ніби 

уточнюючих питань (“aktuelle? Geht's noch?”), з явним насміханням та імпліцитною 

вказівкою на логічну помилку співрозмовника (з імплікатурою «Твоя думка 

неправильна, а відтоді нецінна»): 

(1) mikaelson.salvatoree: @autoblut aktuelle? Geht's noch? Man hat nie ein anderes 

Geschlecht, man ist nur im falschen Körper, Junge (1). 

(https://www.facebook.com/Dschungelcamp2011/posts/434230266648862/) 

Яскравим прикладом застосування офтопу є наступний дискурсивний уривок, де 

користувач Armin декілька разів залишає коментарі, які не відповідають темі 

обговорення, під коментарем користувача Anne: 

(2) <Anne>: Einmal führten Unzufriedenheit mit Fremden, Migranten unser Land zu Hitler, 

Nationalsozialismus und schrecklichen Verlusten im Krieg. Ich denke, dass dies nicht noch 
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einmal passieren sollte, deshalb möchte ich all jenen raten, die schreien: „Migranten raus!“ 

Versuchen Sie, ihre Gedanken für sich zu behalten. 

<Armin>: Ich wette, du warst eine gute Frau. 

<Anne>: Danke, dass ich meine Gedanken beenden durfte ... Du bist so ein guter Mann.  

(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=506595609385201&set=a.310882202289877.79

145.152244254820340&type=1/) 

У цьому прикладі Armin, можливо, не прагне виявити зневагу, відповідаючи 

користувачеві під ніком Anne, але її реакція дозволяє з високою імовірністю припустити, 

що мовцем реалізується саме знецінення (і Anne застосовує знецінення у відповідь). 

Використання аргументу до особистості (логічної помилки, де аргумент 

співрозмовника нівелюється посиланням на характер, расу, вік, походження, релігію, 

стан здоров’я тощо замість обговорення безпосередньо аргументу, актуального в 

контексті розмови, чи наведення фактів) має декілька різновидів: перехід на 

особистості, прив’язування поглядів опонента до обставин, переконання, що опонент 

діє всупереч своєму ж аргументу. У контексті обговорення футбольної гри користувач 

Robert апелює до реального факту – очевидної приналежності співрозмовника до 

прихильників команди-суперника, що однак не є релевантним аргументом у контексті 

зазначеної дискусії. Висловом “Es ist besonders lustig” автор підкреслює неважливість 

думки користуівача Fritz  імплікатурою «Твоя думка кумедна, її не можна сприймати 

серйозно».   

(3)  <Fritz>: Schöne Nacht, ich hoffe, dass Bayern in Paris vor einem weiteren Debakel steht. 

<Robert>: Es ist besonders lustig, das von einem Knappen-Fan zu hören. 

(http://www.facebook.com/meinRTL/posts/325234694263280/) 

Самознецінення користувачів в соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм» та 

«Твітер» має такі підтипи: самознецінення задля уникнення відповідальності; 

самознецінення через прагнення почути спростування власної нецінності; 

самознецінення у якості превентивної самокритики (щоб запобігти критиці з боку 

співрозмовників) та самознецінення для маніпулятивного викликання співчуття у 

співрозмовника задля отримання бажаного (зокрема допомоги з чимось).  
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У наступному коментарі втілено стратегію самознецінення заради уникнення 

відповідальності за правдивість представленої мовцем інформації. Користувач  

eisbaerlin_WBN зазначає, що його думка неважлива, оскільки він особисто не був 

присутнім під час подій, про які розповідає, і знає про все лише від третіх осіб, чим 

переносить відповідальність на ці джерела інформації.  

(4) Ich war persönlich nicht dabei, aber aus Erzählungen habe ich es so gehört,dass Iserlohner 

Fans singend Richtung Ausgang gelaufen sind, wo Eisbären Fans waren. Da gab es dann wohl 

einen Tritt eines Eisbären-"Fans" und los ging es. Wie gesagt alles ohne Gewähr. Einfach nur 

traurig 

(https://twitter.com/eisbaerlin_wbn/status/1583743842007715841?s=52&t=pVB7IAHyNr7w

nJl7TXfRQQ)  

У наступному прикладі користувач під ніком Kimi інформує, що не бажає докучати 

співрозмовнику під ніком Lyllith, адже в результаті ця взаємодіє викличе «лише 

роздратованість» як єдину можливу опцію. Наприкінці коментаря автор додає, що «не 

означає нічого в житті співрозмовника», чим вкотре робить акцент на відсутності 

значення власної думки, а відтоді реалізує стратегію самознецінення заради отримання 

спростування власного твердження. 

(5) <Lyllith>: Warum sagst du das? 

<Kimi>: Ich melde mich nicht, weil ich Angst habe, dich zu nerven. Ich kann nur das im 

Leben machen.  

Du meldest dich nicht, weil ich dir nichts bedeute.  

(https://twitter.com/Kimi_201219/status/1118757410078961664)  

Наступний приклад ілюструє приклад самознецінення як превентивної 

самокритики у якості самозахисту від критики з боку співрозмовників: користувач †imo 

інформує своє оточення про свою помилку, і визнає її у досить жорсткій формі, 

пошкоджуючи власне «обличчя», утім, таким чином захищаючись від більш жорсткої 

та менш бажаної критики з боку інших користувачів мережі. 

(6) <†imo>: Ich wollte mich für mein Studium bewerben und direkt gemerkt, dass ich das 

unmöglich bis zur Abgabefrist schaffen kann 
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Wow, ich verblüff mich echt jedes mal aufs neue mit meiner Dummheit  

(https://twitter.com/schlafendlich/status/1276447256804306944?s=52&t=dogyJ2gcNdqCEM

szwlUHHA) 

Таким чином, якщо знецінення в мережі набуває двох форм – офтопу та аргументу 

до особистості, то самознецінення менш варіативне у мовному вияві: ідеться лише про 

акцент на будь-якому своєму «дефекті («Якби не моя неосвіченість», «Вибачте мені, 

будь ласка, мою дурість» та ін.). Проте, на відміну від знецінення, мета самознецінення 

може бути різною – це уникнення відповідальності, прагнення почути спростування 

власної нецінності, самозахист від критики з боку співрозмовників та маніпулятивне 

викликання співчуття у співрозмовника задля отримання бажаного (зокрема допомоги 

з чимось або отримання компліменту).  

Перспективи дослідження вбачаємо у порівнянні реалізації знецінення та 

самознецінення залежно від задекларованого гендеру користувача. 
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Анотація: Старіченко Т. С. Умовний спосіб в німецькій та українській мовахь– компаративний 

аналіз. У статті було розглянуто і порівняно особливості функціонування умовного способу в 

німецькій та українській мові. Таким чином на прикладах було показано спільні і відмінні риси при 

утворенні і вживанні українського умовного способу і німецького кон’юнктиву, актуальність чого 

визначена необхідністю правильного перекладу зі збереженням лексико-граматичних і стилістичних 

характеристик.  

Ключові слова: кон’юнктив І, кон’юнктив ІІ, презентні часові форми, претеритальні часові форми, 

умовний спосіб. 

Summary: Starichenko T. The category of mood in German and Ukrainian languages. The article 

considered and compared the peculiarities of the functioning of the conditional mood in the German and 

Ukrainian languages. Thus, the examples showed common and distinctive features in the formation and use 

of the Ukrainian conditional and the German subjunctive, the relevance of which is determined by the need of 

correct translation without sacrificing their lexical, grammatical and stylistic characteristic. 

Key words: conditional mood, Konjunktive I, Konjunktive II, Present tense forms, Preterite tense forms. 

Актуальність статті обумовлена необхідністю дослідити умовний спосіб у 

німецькій та українській мовах, адже між цими дієслівними категоріями існує певна 

різниця, що стосується утворення, так і вживання. Матеріал може стати у нагоді для 

перекладачів, у розробці навчальних планів із проблеми вивчення і перекладу категорії 

способу дієслова, у навчально-педагогічній діяльності під час проведення занять з 

німецької мови. 

Об’єктом дослідження стали сучасні теорії щодо визначення сутності граматичних 

категорій у мовознавстві, а саме, умовного способу в німецькій та українській мовах, 

які викладено у теоретичних і практичних граматиках, новітніх посібниках, 

авторефератах, дисертаціях тощо. Теорії було досліджено на опис, визначення та 

функціонування граматичних категорій дієслова у сучасній німецькій мові, у тому числі 

умовного способу.  
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Предметом дослідження є умовний спосіб дієслова, його значення та 

функціонування у німецькомовних та україномовних текстах. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, було проведено компаративний 

аналіз німецького способу з українським. Було виявлено відмінність їхніх значень, 

вживання та функціонування. 

Мета статті полягає у визначенні та порівнянні особливостей функціонування 

умовного способу в німецькій та українській мовах.  

Умовний спосіб або кон’юнктив є одним з трьох способів дієслова. Кон’юнктив є 

складовою тричленної опозиції: дійсний – умовний – наказовий спосіб, де він 

протиставляється дійсному. Індикатив або дійсний спосіб слугує для відображення 

реальної дії що відбувалася, відбувається, або буде відбуватися, а кон’юнктив позначає 

дію нереальну, або ще не дійсну.  

Основним значенням кон’юнктиву є модальне. Таким чином, може бути виражено 

дію, якої немає в реальності, бажану, можливу за певних умов: 

Ich wäre auch nicht hingegangen, wenn es Pat nicht gewollt hätte. (5, с. 219)  

Згідно з Лалаян Н. С., вживання кон’юнктива визначається поєднанням таких 

моментів як: 

1. Вираз тимчасової диференціації; 

2. Тенденція до формальної диференціації відтінків модальності; 

3. Диференційовані вираження абсолютних і відносних часових значень. [3, с. 189] 

Німецький умовний спосіб має широкі функції і розвинену систему форм. Окрім 

шести часових форм, які співпадають у кількісному відношенні з формами індикативу, 

кон’юнктив має дві додаткові форми: кондиціоналіс І та кондиціоналіс ІІ.  

Усі форми кон’юнктиву ділять на дві групи: кон’юнктив I і кон’юнктив II відносно 

не часу, а модальності. Поділ є важливим для встановлення правил вживання часових 

форм. За їхніми морфологічним і функціональним характеристикам форми кон’юнктива 

прийнято поділяти на презентно-футуральний кон’юнктив, або кон’юнктив I (Präsens, 

Perfekt, Futur I), і на претеритальний кон’юнктив, або кон’юнктив II (Präteritum, 

Plusquamperfekt, Futur II), до якого відносяться дві форми кондиціоналісу [5, 81]. 
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Що стосується української мови, то умовний спосіб також слугує для вираження 

припущення, нездійсненного бажання, умови і можливості. Проте що стосується 

утворення і вживання, то тут є певні відмінності. 

Як було зазначено вище, то  кон’юнктив має 6 часових форм Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II та описову форму кондиціоналіс. В 

українській мові часових форм не існує. Форми умовного способу аналітичні і 

утворюються за допомогою частки би /б, що додається до форм минулого часу дійсного 

способу. Частка би /б) може бути частиною умовного сполучника аби, якби або 

сполучника мети щоб. [1, 289] Наприклад: «Якби оті проміння золоті у струни чарами 

якими обернути, я б з них зробила золотую арфу...» (4) 

Кожна часова форма кон’юнктиву має своє значення і вживання, яке відрізняється 

від індикативу, наприклад: 

1. Präsens Konjunktiv. Вживають найчастіше в технічній літературі. Ця сфера 

вживання умовного способу не властива українській мові, тому переклад 

здійснюється за допомогою дійсного способу з додаванням лексичних одиниць, які 

конкретизують ситуацію: 

Der Winkel ABC sei ein rechter Winkel. 

2. Präteritum Konjunktiv позначає ірреальну ситуацію в минулому; сумнів, 

здивування: 

Und wenn er so wäre? 

3. Plusquamperfekt Konjunktiv виражає нереальне або невиконане бажання відносно 

минулого: 

Wäre es gestern nicht so kalt gewesen. 

Що стосується української мови, то тут діє простіша система. [4, 347] Для 

вираження дій у теперішньому, минулому і майбутньому часі використовується 

лише одна форма умовного способу – сполучення дієслова в минулому часі з 

часткою би: 
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1. Людина завжди потребує когось, кому б могла вилити своє горе і відвести душу. 

(1, c. 21) (Теперішній час) 

2. І саме тому, що душі в нього вистачило б на цілий океан, Васко да Гама часом 

не витримував цієї диспропорції й топив свої кораблі в шинку. (2, с. 115) (Минулий 

час) 

3. Він знав: про що б не почав мову, все їй болітиме... (3, с. 15) (Майбутній час) 

Таким чином,  ми бачимо, що в українській мові категорія часу в умовному способі 

відсутня, в той час, коли в німецькій вона виражена в дійсному і умовному способах.  

У німецькій мові два основі відтінки можливості та бажаності виражено різними 

формами: презентними (Präsens, Perfekt, Futurum) у випадку можливості і 

претеритальними (Präteritum, Plusquamperfekt, Konditionalis) у випадку бажаності. 

Наприклад:  

Wenn sie mich doch anriefe! 

Wäre es gestern nicht so kalt gewesen. 

Таким чином ми бачимо, що і кон’юнктив в німецькій мові і умовний спосіб в 

українській можуть виражати бажаність і можливість, що є їхнім основним значенням. 

Проте в німецькій мові для цього існує дві форми кон’юнктив І і кон’юнктив ІІ. Що 

стосується кон’юнктив ІІ, то він має дві часові форми – форму теперішнього і 

минулого часу. Важливо зазначити, що формам минулого часу дійсного способу, 

відповідає одна форма минулого часу умовного способу:  

Wenn ich mehr Geld hätte, führe ich nach Spanien.  

Було б у мене більше грошей, я б поїхав в Іспанію. 

Важливо зауважити, що в кон’юнктиві існує відмінність між подіями, які можуть 

відбутися, і тими, що відбутися точно не можуть.[2, 56] І тому, коли йдеться про  події 

у минулому часі, які відбулися і змінити їх вже не є можливим, то форма кон’юнктива 

II минулого часу використовується так аналогічно умовному  спосіб в українській мові.  

Hätte ich gestern mehr Zeit gehabt, hätte ich dich besucht. 

 Було б в мене вчора більше часу, я б до тебе завітав. 
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Проте, що стосується непрямої мови, то у порівнянні з українською мовою, 

ситуація дещо відрізняється. Німецькій мові характерне вживання кон’юнктива, а 

українській – дійсного способу: 

Die Einwanderer werden gefragt, woher sie angekommen seien.  

Іммігрантів запитують, звідки вони прибули. 

Кон’юнктив ІІ має багато співпадінь з українським умовним способом, а от 

кон’юнктив І – навпаки. Завдяки формам кон’юнктив І можна виразити значення 

сумніву або ствердження. При цьому важливим фактом є те, що передається непряма 

мова, і завдяки цій формі, не сам мовець є носієм інформації:  

Maria sagte, ihr Sohn nehme ohne sie zu fragen ihr Auto.  

Maria sagte, dass ihr Sohn ohne sie zu fragen ihr Auto nehme.   

Марія сказала, що її син взяв автівку без її дозволу. 

Petro sagte, dort in Kyjiw sei es gestern sehr warm gewesen.  

Петро сказав, що вчора в Києві було дуже тепло. 

Отже, проаналізувавши умовний спосіб в українській і німецькій мові, можна 

зробити висновок, що категорії характеризуються наявністю специфічних схожих, і 

відмінних рис, і останні переважають. Саме тому необхідно зважати на цей факт.  

Перспективою роботи є більш детальне дослідження на матеріалах художніх творів 

перекладених з німецької мови на українську і з української на німецьку. 
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ФРАЗЕОЛОЗІГМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИЗ ЧИСЛОВИМ КОМПОНЕНТОМ 

Строгов Д. Д. (Харкiв) 

Науковий керiвник: канд. філол. наук, доц. Оніщенко Н.А. 

Анотація: Строгов Д. Д. Фразеологізми німецької мови з числовим компонентом. У роботі було 

досліджено та поглиблено матеріал про фразеологічні одиниці, які містять числовий компонент, їхню 

класифікацію та відмінності у прикладах двох мов, а також розглянуто роль та вплив подібних 

фразеологізмів в сучасному світі. Було проаналізоване питання про їхню класифікацію та проведений 

порівняльний аналіз фразеологізмів в німецькій та українській як на предмет їхнього значення та 

використання. 

Ключові слова: біблеїзми, етимологія та класифікація фразеологізмів, культурне значення чисел, 

лексикологія, переклад, порівняльний аналіз, стилістика, число.  

Summary: Strohov D. D. Phraseologisms of the German language with a numerical component. In this 

work, the material about phraseological units containing a numerical component, their classification and 

differences in examples of two languages was studied and deepened, as well as the role and influence of similar 

phraseological units in the modern world were considered. The question of their classification was analyzed 

and a comparative analysis of phraseological units in German and Ukrainian as a subject of their meaning and 

use was carried out. 

Key words: biblicalisms, comparative analysis, cultural significance of numbers, etymology and classification 

of phraseological units, lexicology, number, stylistics, translation. 

 

Актуальність статті полягає в необхідності поглиблення та поширення знань про 

фразеологічні одиниці, які містять числовий компонент, а також з точки зору 
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відображення в них етнокультурних особливостей поняття «число». Це спричинено 

генеральною тенденцією сучасної лінгвістики на поглиблений аналіз мовних явищ, які 

мають безпосередній зв’язок з культурою того народу, мовні явища якого 

досліджуються.  

Ціллю постає завдання схарактеризувати фразеологізми з числовим компонентом у 

німецькій та українській мові. Для досягнення мети було вирішено такі задачі: 

дослідити походження фразеологізмів з числовим компонентом, їх місце серед інших 

класифікацій фразеологічних одиниць, а також дослідити проблеми, які виникають при 

їх інтерпретації, засобами іншої мови; виявити доцільність використання того чи іншого 

еквівалента, провести порівняльний аналіз фразеологізмів в німецькій та українській 

мові (визначити відмінності, обґрунтувати їхню наявність) за числовим компонентом, 

визначити різницю у використанні фразеологізмів у сферах реклами та політики.  

Теоретичне значення роботи значення полягає у можливості в подальшому 

використовувати здобутий результат даної роботи як матеріал для аналізу походження 

та класифікації фразеологізмів, а також у дискурсологію (вживання фразеологізмів у 

різних типах дискурсу).  

Практичне значення роботи обумовлене можливістю використання її результатів 

на заняттях з перекладознавства, лінгвокраїнознавства, лексикології, ономасіології, 

стилістики, семасіології, а також для наведення прикладів доречного використання 

фразеологізмів у медіа.  

Наукова новизна полягає в тому, що фразеологізми з числовим компонентом 

німецької та української мов досліджуються з точки зору їх схожості та загального 

індоєвропейського походження, з приділенням великої уваги до їхньої етимології, а 

також з точки зору впливу нумероніма на їхнє лексико-семантичне значення.   

Було розглянуто як саме поняття фразеології так і його основні засади: етимологія, 

проблеми при перекладі, класифікація ФО. Такі дослідники як Г. Бургер [3, 4], 

В. Фляйшер [5, 6] надають свій погляд на проблему класифікації німецьких 

фразеологічних одиниць. З боку автора була створена наочна схема класифікації ФО як 

інтеграцію різних класифікацій – Г. Бургера, В. Фляйшера, Т. Шиппан:  
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Рис. 1.  Інтегрована класифікація фразеологізмів 

 

У своїх працях В. Шмідт поділяє види фразеологізмів за сферою їх виникнення [7]: 

з побуту ремісників (über die Schnur hauen); з життя селян (mit den Hühnern aufstehen); з 

мисливського жаргону (jemandem auf die Spur kommen); з ігрової сфери та сфери музики 

(alles auf eine Karte setzen, den Ton angeben) та з жаргону солдатів (von der Pike auf 

dienen). 

Було розглянуто такі важливі аспекти для теми як: культурна значущість чисел та 

був проведений аналіз лексико-семантичні особливостей утворення та класифікації 

фразеологізмів з числовими компонентами. Наприклад, число «сім», яке є одним з 

головних чисел в багатьох релігіях. У християн це сім смертних гріхів та сім чеснот; в 

Ісламі це райських воріт та сім небес, вплив цього числа можна побачити на багатьох 

фразеологізмах, так в німецькій та українській мові існує ідентичний фразеологізм з цим 

числовим компонентом: im sieb(en)ten Himmel sein "бути на сьомому небі від щастя". 

Проведено аналіз фразеологічних одиниць з нумеронімами «один», «два», «три», 

«чотири», «п’ять», «шість», «сім», «дев’ять», «одинадцять», «тринадцять», «сто» та 

«тисяча», задля пошуку відмінностей між ФО у порівнювальних мовах [1; 2].  Були 

виявлені цікаві явища при аналізі фразеологічних одиниць з цими числовими 

компонентам, а саме синонімія фразеологізмів в межах однієї мови, а також різниця 
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вживання різних числових компонентам в еквівалентних фразеологізмах двох мов, 

наприклад: in drei Worten "в двох словах" та man muß dreimal messen, ehe man einmal 

schneidet  "сім разів відмір – один раз відріж".  

Іншим цікавим спостереженням було те, що деякі ФО з однаковим числовим 

компонентом в обох мовах мають різні елементи, наприклад: ein faules Ei verdirbt den 

ganzen Brei ("тухле яйце псує всю кашу") – паршива вівця все стадо спаскудить. Однак, 

не дивлячись на різницю у елементах (вівця замість яйця та стадо замість каші), їхнє 

значення в обох мовах ідентичне.   

Фразеологічні одиниці з числовим компонентом були також проаналізовані на 

предмет відмінностей в сферах реклами та політики. В політиці було вперше досліджено 

фразеологізм який виник нещодавно на тлі політичних подій, а саме це кампанія 

«Сміливість має два кольори». Ставши вже крилатим виразом, вислів використовується 

у різних кампаніях, товарах та рекламі викликаючи у реципієнта асоціативний ряд з 

державним прапором України – «…два кольори» – жовтий та блакитний. 
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Рис. 2 Використання фразеологізму «Сміливість має два кольори». 

Автор також провів аналіз іншого «нового» фразеологізму, який виник під час 

війни, так, перед вторгненням, пропагандистські медіа-ресурси Російської Федерації 

гордо іменували збройні сили країни агресора «друга армія світу» водночас 

принижуючи Збройні Сили України. Тим не менш, після відступу російських військ з 

пригороду столиці, все більше медіа ресурсів та користувачів соціальних мереж почало 

використовувати вираз на позначення жалюгідності збройних сил Росії, таким чином 
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фактично зробивши фразу крилатим виразом та загальним ім’ям на позначення армії 

країни-агресора і, що найіронічніше, повністю змінивши закладений у нього початковий 

зміст на діаметрально протилежний. Останній фактор дав поштовх до активізації 

«сучасної народної творчості» — т. з. мемів. Як і попередній приклад, в контексті цього 

дослідження, суттєвим є наявність в ньому числового компоненту та його безперечна 

актуальність. 

У ході дослідження використання ФО в сфері реклами був виявлений схожий 

стиль їхньої інтеграції в медіапростір, який можна обґрунтувати унітарним підходом до 

використання фразеологізмів в рекламі, а саме за допомогою трансформації. Тобто, 

заміни елементу фразеологізму на влучний, з точки зору суміжності з рекламованим 

товаром, в реципієнта подібної реклами одразу виникає асоціативний ряд з продуктом, 

що рекламується, навіть якщо він не має уявлення про сам товар. Прикладом для цього 

стали реклами для компаній “Eichhorn” та «Ролтон», в обох прикладах маркетологи 

замінили один елемент фразеологізму на інший задля побудови асоціативного ряду з 

рекламованим продуктом:  

 

 

Рис. 3 Використання ФО з числовим компонентом в рекламі 

Отже, підводячи підсумки: було розглянуто фразеологію як наука; її особливості 

та історію вивчення; етимологію фразеологізмів, проблеми при перекладі 

фразеологізмів, а саме пошук та, що найважливіше, вибір підходящого відповідника у 

мові перекладу, історичне та культурне підґрунтя, на які необхідно звертати увагу; 

культурні значення чисел різних народів, а також їхню кореляцію. Були розглянуті два 

важливих аспекти в контексті дослідження, а саме: джерела впливу на походження та 
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відмінності фразеологічних одиниць у німецькій та українській мові і місце та роль 

фразеологізмів в сучасності в німецькій та українській мові; особливості та сфери їх 

використання в сучасності.  

До перспектив роботи можна віднести завдання розглянути фразеологічні одиниці, 

які мають неочевидне позначення на числовий компонент. Крім того, перспективу має 

більш детальне дослідження ФО з числами, які мають більш сучасне коріння свого 

виникнення, а саме умови які спричинили виникнення подібних фразеологізмів, а також 

фактори які допомогли їм набути популярності в своєму мовному середовищі. 
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ОБРАЗ СТОЛИЧНОЇ МОЛОДІ В ПОВІСТІ МАРІО ВАРГАСА ЛЬЙОСИ 

«ЩЕНЯТА» ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

Шаповал М.А. (Харків)  

Науковий керівник: д-р філол. наук, доц. Оржицький І. О. 

Анотація: Шаповал М.А. Образ столичної молоді в повісті Маріо Варгаса Льйоси «Щенята» та 

проблема її перекладу на українську мову. У статті здійснено художній аналіз повісті М. Варгаса 

Льйоси, зокрема образу молоді з середніх класів. Проаналізовано переклад твору на українську мову 
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та відповідність тексту оригіналу тексту перекладу. Розглянуто перекладацькі трансформації та 

відображення манери письма автора в українському перекладі.  

Ключові слова: Маріо Варгас Льйоса, перекладацькі трансформації, Перу, тема молоді 

 

Summary: M. A. Shapoval. Í. O. Órzhitskiy. The image of metropolitan youth in the story "The Сubs" 

by Mario Vargas Llosa and the problem of its translation into Ukrainian. The article analyzes the story 

of M. Vargas Llosa in Spanish and the image of youth in the work. The translation of the story into Ukrainian 

and the correspondence of the original text to the translation text are analyzed. The translation transformations 

and reflection of the style of writing of Peruvian author in the Ukrainian translation are considered. 

Key words: Mario Vargas Llosa, Peru, the theme of youth, translation transformations 

 

Актуальність теми. Маріо Варгас Льйоса є славетним перуанським письменником, 

широко визнаним у країнах Європи та Америки. Він здобув Нобелівську премію з 

літератури 2010 року за цінний вклад у розвиток латиноамериканської та світової 

літератури. Проте творчість митця та його переклади не є достатньо дослідженими в 

Україні.  

Новизна статті полягає в аналізі перекладу повісті «Щенята» на українську мову, 

який ще не ставав предметом зацікавлень перекладознавців-іспаністів. 

Об’єктом дослідження є творчість Маріо Варгаса Льйоси.  

Предметом дослідження стало зображення молоді письменником у повісті 

«Щенята», текст твору іспанською мовою та її переклад на українську мову. 

Метою дослідження є аналіз повісті «Щенята» та перекладу повісті «Щенята» 

Л. Олевського та С. Коваля на українську мову, виявлення здобутків та прорахунків 

перекладачів. 

У повісті «Щенята» автор зображує нещасний випадок, який стався у житті 

головного героя на ім’я Куельяр та вплинув на все його подальше життя. Після нападу 

пса та кастрації він з відмінника та зразкової дитини перетворюється на шибайголову. 

Основною проблемою хлопця стає те, що він неспроможний мати стосунки з дівчатами 

та створити сім’ю. Це робить його неповноцінним і примушує йти на безумні вчинки.  
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Автор зображує самотню людину та нездатність інших зрозуміти її. За допомогою 

свого особливого стилю Варгас Льйоса досягає вираження об’єктивної та суб'єктивної 

реальності у творі. Він вдається до постійної зміни оповідача, що простежується у 

використанні дієслів у першій та третій особах множини («ми» і «вони»), які змінюють 

одне одного. Таким чином передається голос компанії та підкреслюється самотність 

Куельяра [3, с. 572]. 

Для аналізу було обрано переклад твору українською мовою, здійснений Левом 

Олевським та Сергієм Ковалем, що увійшов до збірки «Сучасна латиноамериканська 

повість» (1978) під редакцією Юрія Покальчука. Нижче наводимо уривки з текстів 

оригіналу та перекладу й подаємо критичний аналіз перекладеного тексту: 

Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos los deportes 

preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo 

trampolín del Terrazas, y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año, 

cuando Cuéllar entró al Colegio Champagnat [4, c. 62].  

У перекладі поданий вище уривок звучить так:  

Того року, коли ми ще не курили, ще носили коротенькі штанці, ще тільки вчилися 

пірнати під хвилі та стрибати з другого трампліна «Терас», коли ми більше від усього 

на світі любили грати в футбол і були допитливими, моторними, непосидющими, ще 

зовсім безвусими хлопчаками, – саме того року до нас у школу Шампанья прийшов 

Куельяр [2, c. 279]. 

В українському перекладі ми бачимо, що використовується перестановка частин 

речення, а також заміна, адже два речення оригіналу об’єднуються в одне. В першому 

реченні в оригіналі дієслова llevaban, preferían, eran (traviesos, lampiños, curiosos, muy 

ágiles, voraces) стоять у 3 особі множини, що перекладається як носили, любили (або 

надавали перевагу) та були (пустотливими, безволосими, допитливими, дуже 

спритними, ненаситними). В перекладі використовується 1 особа множини: «ми не 

курили, ми носили коротенькі штанці, вчилися пірнати та стрибати з трампліна». На 

цьому прикладі можна простежити певну невідповідність граматичних форм стилю 

автора, який в одному реченні змішує першу та третю особи множини. 
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Окрім цього, в оригіналі говориться про „las tres estrofas del Himno Marista“ (три 

строфи Маріанського гімну). Л. Олевський та С. Коваль перекладають його як «наш 

гімн», використавши генералізацію. Гімн очевидно виконувався в школі, тому його 

можна було назвати «наш» для спрощення розуміння тексту. В наступному уривку 

також можна простежити певні відмінності: ¿Cómo has hecho?, le decía Lalo, ¿de dónde 

esa cintura, esos pases, esa codicia de pelota, esos tiros al ángulo? Y él: lo había entrenado 

su primo el Chispas y su padre lo llevaba al Estadio todos los domingos y ahí, viendo a los 

craks, les aprendía los trucos ¿captábamos? [4, с. 63]. 

Як це тобі пощастило, питав його Лало, такі паси, такі кутові! А Куельяр в 

посмішкою: годі вам, хлопці! Нема тут ніякого дива, мене тренував двоюрідний брат, 

а з батьком я щонеділі їздив на стадіон, і там, дивлячись на справжню гру, навчився 

дечого, зрозуміло? [2, c. 281].  

Фраза «¿Cómo has hecho?» перекладається «як ти це зробив?». В перекладі замість 

дієслова «зробив» використовується «пощастило». Окрім цього, у перекладі 

опускаються словосполучення „esa cintura“ – ця талія, „esa codicia de pelota“ – жага 

отримати м’яч. Далі можемо побачити, що в оригіналі у другому реченні оповідь 

ведеться в третій особі однини „Y él“. А в тексті перекладу Куельяр говорить про себе. 

Також в українському варіанті хлопець посміхається, хоча в оригіналі про це не 

говориться. Крім того, словосполучення „les aprendía los trucos“ слід перекласти як 

«навчався трюкам», оскільки форма дієслова в Pretérito Imperfecto вказує на те, що 

говориться про звичну дію в минулому. Слово „trucos“ перекладачі замінюють на 

займенник «дещо».  

Окрім зображення дозвілля хлопців у творі також зображується шкільне життя 

героїв. На прикладі цього речення також можемо побачити помилку при перекладі: 

…el Hermano Agustin autorizó al equipo de Cuarto A a entrenarse dos veces por semana, los 

lunes y los viernes, a la hora de Dibujo y Música [4, c. 64].  

І брат Агустін дозволив команді четвертого А займатися двічі на тиждень – по 

вівторках і п’ятницях під час уроків малювання та музики [2, c. 282]. В тексті оригіналу 

хлопці тренуються «los lunes y los viernes», тобто по понеділках і п’ятницях. Варгас 
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Льйоса не згадує вівторки у творі, на відміну від тексту перекладу, це є очевидним 

недоглядом.  

Переломною подією у житті головного героя є нещасний випадок, який яскраво 

описано у повісті. Пес на прізвисько Іуда потрапляє до душових кабінок, де 

перебувають хлопці, після чого життя Куельяра зміниться назавжди: 

Ahí, encogido, losetas blancas, azulejos y chorritos de agua, temblando, oyó los ladridos 

de Judas, el llanto de Cuéllar, sus gritos, y oyó aullidos, saltos, choques, resbalones y después 

sólo ladridos, y un montón de tiempo después, les juro (pero cuánto, decía Chingolo, ¿dos 

minutos? más hermano, y Choto ¿cinco?, más mucho más), el vozarrón del Hermano Lucio 

… [4, c.64].  

І там, у кабінці (білі кахлі, струмені води), зіщулившись і тремтячи, Лало чув, як 

гавкає і моторошно підвиває Іуда, як плаче Куельяр; щось грюкнуло, упало на підлогу… 

Потім – тільки гавкіт, а трохи згодом – несамовитий крик брата Леонсіо (ну, скільки 

минуло, Лало, дві хвилини?...П’ять?.. Більше, набагато більше!)… [2, c. 282].  

У тексті перекладу можна побачити обставину місця «у кабінці», проте в тексті 

Варгаса Льйоси цього немає. Також описуючи подію, автор використовує слова losetas 

та azulejos, що позначають кахель та облицювальну плитку. Перекладачі не подають 

різницю між поняттями, що вважаємо доцільним задля досягнення адекватності 

перекладу. В оригіналі Лало чув „aullidos, saltos, choques, resbalones“ (виття, стрибки, 

зіткнення, ковзання), а в перекладі до героя доноситься тільки «як гавкає і моторошно 

підвиває Іуда». В українському варіанті словосполучення „un montón de tiempo después“ 

перекладається як «трохи згодом», хоча, згідно зі словами Лало, проминуло чимало 

часу. Варгас Льйоса також пише „pero cuánto, decía Chingolo, ¿dos minutos? más 

hermano, y Choto ¿cinco?“, що перекладається так: але скільки, говорив Чінголо, дві 

хвилини? більше, брате, і Чото, п’ять? Тобто можна побачити, що перекладачі 

опускають імена хлопців, проте додають ім’я Лало, уточнюючи про кого йде мова задля 

того, щоб зробити переклад зрозумілішим. Порівнюючи переклад та текст оригіналу, 

бачимо, що в повісті українською мовою використовується чимало слів та 

словосполучень, які адаптують твір для українського читача. Наприклад, hacer locuras 
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подається як видати коники, lo batiste – еге ж, твоя взяла, viste – ну, з’їв? Слова el torcido 

– сердитий, el resentido – ображений перекладають як набурмосений.  

У підлітковому віці герої повісті починають закохуватися та залицятися до дівчат. 

Знову ми бачимо неточності в тексті перекладу такого речення:  

y Chabuca ¿entonces por qué?, y Mañuco qué te importa, no lo fundas tanto, el día menos 

pensado se enamoraría, ya vería, y ahora cállense que ahí está [4, c. 75].  

А Чабука: ага! Ви таки щось приховуєте! А Маньюко: яке тобі діло, годі до нього 

чіплятися, настане час, Куельяр і сам не помітить, як закохається, а зараз 

позатикайте пельки: він іде сюди [2, c. 296].  

У цьому уривку питання „¿entonces por qué?“ – тоді чому? українською мовою 

передається двома реченнями: ага! Ви таки щось приховуєте! Переклад і оригінал 

фрази мають різне значення, але зміст твору не порушується. В повісті постійно 

змінюється особа, в якій стоять дієслова, і перекладачі подають їх відповідно до змісту. 

Це можна простежити на прикладі уривку, де Куельяр залицяється до Тересіти:  

se caía y se levantaba, chistoso y conversador, ven ven Teresita, él le iba a enseñar, ¿y 

si se caía? [4, p.76].  

А там то впаде, то підведеться – ха-ха, ходи-но-сюди, Тересіто, я тебе навчу. А 

як упаду? [2, c. 297-298]  

Ми бачимо, що дієслова caerse та ir стоять в третій особі однини, потім йде нібито 

пряма мова, використовується наказовий спосіб ven. На використання прямої мови, хоча 

й відповідні розділові знаки в оригіналі відсутні, вказує теперішній час, в якому стоїть 

дієслово ir (ven), при тому caerse та ir – в минулому тривалому часі (se caía, iba). Для 

того, щоб зробити сприйняття тексту легшим, iba a enseñar перекладачі подають у формі 

першої особи однини та майбутнього часу. Крім цього речення „¿y si se caía?“ також 

містить дієслово в третій особі однини минулого часу, а в перекладі використовується 

форма першої особи однини: А як упаду?  

В уривку, поданому вище, в діалогах немає звичних розділових знаків. У такий 

спосіб створюється особливий стиль оповіді, події швидко змінюються на очах читача. 

Перекладачам не вдається точно передати стиль автора.  
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 Батьки Куельяра всіляко підтримують сина для того, щоб допомогти йому оговтатися 

після отриманої моральної та фізичної травми. Зокрема, дозволяють відвідувати йому 

яхт-клуб та ходити в боулінг. На прикладі цього речення можна побачити, як саме 

перекладачі подають це для українського читача: Le dio también por frecuentar el Regatar, 

papá, que se hiciera socio, todos sus amigos iban y su viejo okey, compraré una acción, ¿iba 

a ser boga, muchacho?, sí, y el Bowling de la Diagonal [4, c. 76].  

Якраз тоді Куельяр став учащати до яхтклубу: тату, запиши мене до цього клубу, 

туди ходять усі мої друзі. І його старий о'кей, синку!  [2, c.298]. 

Як ми бачимо, частина речення „compraré una acción, ¿iba a ser boga, muchacho?, 

sí, y el Bowling de la Diagonal“ (куплю акцію, будеш плавати, хлопче?, так, і в боулінг, 

що на Діагоналі) відсутня в перекладі. Тобто частина інформації втрачається. Також 

використовується генералізація, адже назва клубу «el Regatar» невідомий для 

українського читача, але завданням перекладачів було донести ідею, що мова йде саме 

про яхт-клуб. Порівнюючи текст оригіналу та текст перекладу, ми бачимо, що 

перекладачі зіткнулися з проблемою перекладу нецензурної лексики, яка було широко 

розповсюджена у світовій літературі [1, с. 197]. На прикладі цього речення можна 

прослідкувати, як саме Л. Олевський та С. Коваль подають таку лексику: 

saben esa de y qué le dijo la ranita y la del general y si Toñito Mella se cortaba cuando 

se afeitaba ¿qué pasaba? se capaba, ja ja [4, c.83]. 

Якщо перекласти уривок то отримаємо – «ви знаєте (анекдот) про жабеня та 

генерала, і якщо Тоніто Мея поріжеться, коли буде голитися, що станеться? Він себе 

каструє, ха-ха».  

У перекладі анекдоти Куельяра передаються так:  

Чули, ось цей, про жабу та генерала? Або цей: яким можна стати, якщо невправно 

голитися? Ха-ха-ха [2, c. 307]. Перекладачі не подають українському читачеві ті 

частини, що можуть здатися дещо непристойними, а також опускають ім’я Антоніо Мея. 

Це можна пояснити тим, що у СРСР, коли опублікували переклад, нецензурна лексика 

була під забороною. 
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Висновки. У результаті дослідження було проаналізовано повість «Щенята» Маріо 

Варгаса Льйоси. У творі автор зображує безтурботних та непосидющих дітей, які 

протягом твору дорослішають. На фоні розміреного життя героїв перед нами постає 

трагедія Куельяра. Ми бачимо самотню людину, яка через фізичну ваду не може знайти 

своє місце у житті та яку не можуть зрозуміти інші. 

 Для передачі об’єктивної та суб’єктивної реальності дієслова у першій та третій особі 

однини, таким чином створюючи множинного оповідача, голос гурту, та підкреслюючи 

самотність головного героя і його відокремленість від групи. У перекладі Л. Олевський 

та С. Коваль адаптують текст оригіналу, змінюючи форму дієслова та особу, від якої 

ведеться оповідь. Окрім цього, перекладачі зберігають розділові знаки згідно з 

правилами пунктуації української мови, незважаючи на те, що автор не вживає звичних 

для іспанської мови розділових знаків. У перекладі можна знайти певні неточності, 

опущення надлишкової інформації та заміну деяких словосполучень на притаманні 

українській мові.  

Таким чином, можна зробити висновок, що стиль Маріо Варгаса Льйоси відтворений не 

повністю, але при цьому перекладачі спрощують розуміння твору для українського 

читача та роблять його природнішим для українського сприйняття.  

Перспективу дослідження вбачаємо в комплексному аналізі перекладів інших 

творів Маріо Варгаса Льйоси на українську мову, створених різними перекладачами – 

Ю. Покальчуком, В. Шовкуном, С. Борщевським, Г. Грабовською, – з метою 

окреслення індивідуальних перекладацьких стилів та підходів до ознайомлення 

українського читача з реаліями перуанської та латиноамериканської культури; в 

українському перекладознавстві проблеми перекладу творчості перуанського класика в 

Україні ще ніколи не ставали предметом спеціального зацікавлення.  
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Анотація: Шкурченко А.Ю. Діалогічність та інтертекстуальність як стильові риси наукового 

дискурсу. Статтю присвячено дослідженню діалогічності та інтертекстуальності як стильових рис 

наукового дискурсу, так і основних маркерів їх прояву у тексті. Встановлено, що основними маркерами 

виступають окремі граматичні категорії і різноманітні орфографічні маркери. Ці основні маркери 

призначені для непрямого зв’язку автора з читачем і науковим простором.  

Ключові слова: діалогічність, інтертекстуальність, науковий дискурс,стильова риса.  

Summary: Shkurchenko A.Yi. Dialogueness and Intertextuality as Stylistic Features of Scientific 

Discourse. The article is devoted to the study of dialogueness and intertextuality as stylistic features of the 

scientific discourse, as well as the main markers of their expression in a text. It was determined that the main 

markers are both separate grammatical categories and various orthographic markers. These main markers have 

purpose of the indirect connection of the author with the reader and the scientific space. 

Key words: dialogueness, intertextuality, stylistic feature, scientific discourse.  

 

Актуальність проблематики. Сучасний погляд на роль наукового тексту значно 

відрізняється від того, який було сформовано ще у минулому сторіччі. Це пояснюється 

тим, що змінився не тільки підхід до дослідження функцій тексту в науковому дискурсі, 

але й до дослідження самого тексту, а саме характерних йому стильових рис. 

Актуальність дослідження зумовлена трансформацією вектору дослідження стильових 
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рис наукового дискурсу і зосередженням уваги сучасної лінгвістики на вивченні понять, 

які ще не були висвітлені на достатньому рівні в класичних працях учених-лінгвістів. 

До таких понять належить предмет дослідження – діалогічність та інтертекстуальність 

як стильові риси наукового дискурсу. Об’єкт дослідження полягає навіть не в їх 

достатньому чи недостатньому виявленні в тексті, проте в сучасному розумінні їх 

застосування та контекстуальної ролі у рамках наукового тексту і дискурсу.  

Змінилося й сучасне розуміння функцій наукового тексту, відбувся перехід 

досліджень від ідеї замкнутості наукового стилю до його відкритості, діалогічності, 

інтертекстуальності [5, 8]. Через це відбулася зміна у спектрі дослідження основних 

стильових рис наукового тексту, безпосередньо пов’язаних з його основними 

функціями, у напрямку стильової відкритості. Мала місце актуалізація вивчення саме 

таких рис, що відповідають цій відкритості, серед яких виокремились діалогічність, 

інтертекстуальність, інтердискурсивність, дискусійність та ін. Головною зміною стало 

сприйняття стильових рис наукового тексту як інструментів реалізації його ролі як 

засобу комунікації у науковому просторі.  

Проте варто зауважити, що сучасні стильові риси наукового тексту та дискурсу 

залишаються ще мало вивченими. Через це, по-перше, також пояснюється актуальність 

дослідження характеристик і функцій наведених рис у лінгвістичному аспекті вивчення 

особливостей сучасного наукового тексту та дискурсу. По-друге, це пояснює обрану 

тему дослідження через зацікавленість в аналізуванні стилістики сучасних англомовних 

наукових текстів для загального розуміння лінгвістичної структури і специфіки 

домінуючого в науці англомовного тексту. Це розуміння в свою чергу є підґрунтям для 

практичного використання тексту, особливо в аспекті його наукового дискурсу. У 

практичному використанні полягає провідна функція тексту як засобу комунікації для 

наукової середи.  

Слід навести у першу чергу визначення поняття «стильова риса». За визначенням 

Л. С. Піхтовнікової, стильові риси є способом презентації авторських інтенцій та 

відображенням структури стилю, що виявляються як на мовних рівнях, так і на 

композиційно-стилістичних рівнях тексту та дискурсу, серед яких виокремлено 
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змістовий, формальний, формально-змістовий і образно-символічний [7]. Перелік 

стильових рис наукового стилю є сталим, і спостерігається як у роботах сучасних 

лінгвістів [5, 7, 9], так і в працях учених 20 сторіччя [1, 3]. Проте варто зауважити, що 

останні дослідження з лінгвістики та філології [4, 7] усе більше приділяється увага 

вивченню різноманітних аспектів прояву таких категорій наукового тексту (і дискурсу 

загалом) як діалогічність та інтертекстуальність. Причини актуалізації саме цього 

напрямку дослідження пов’язані безпосередньо із зацікавленістю у роботах учених-

лінгвістів з вивчення діалогічності (М. М. Бахтін, Ю. Кристева), інтертекстуальності та 

інтердискурсивності (В. Е. Чернявська, Н. М. Пільгуй) письмової наукової мови. 

Наукова новизна дослідження полягає у розширенні переліку стильових рис 

англомовного наукового дискурсу з урахуванням діалогічності, інтертекстуальності та 

інтердискурсивності. 

Отже, хоча науковому стилю характерний сталий ряд стильових рис, таких як 

ясність (зрозумілість), предметність тлумачень, логічність, інформативність, 

узагальненість, об’єктивність та аналітичність, точність і лаконічність, 

аргументованість, переконливість, ґрунтовність і логічна експресивність [4], стаття 

ставить за мету розглядання окремих менш досліджених стильових рис, а саме 

зазначених діалогічності та інтертекстуальності. Ці риси пов’язані з такою 

екстралінгвістичною характеристикою наукового стилю як «відкритість». Ця 

характеристика забезпечує постійний динамічний розвиток наукового мовлення, отже 

вивчення її особливостей можна вважати за необхідне для розуміння особливостей 

сучасного наукового дискурсу.  

Актуальне дослідження спирається на функціонально-стилістичний підхід до 

вивчення наукової мови. Цей підхід безпосередньо пов’язаний з дослідженням текстів 

як «фіксаторів» наукової мови та наукового функціонального стилю як інструмента 

письмової комунікації в науковому дискурсі [7, с. 118]. Використовується також 

дискурсивний підхід, розглядаються не тільки стильові риси самого наукового тексту, 

але і його дискурсивність.  
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Важливо зазначити, що для розуміння специфіки як наукового тексту, так і його 

дискурсу, ключову роль відіграє розуміння його стильових рис. Це обумовлюється 

такою їх характеристикою, спираючись на дослідження В. Е. Чернявської, що визначає 

стильові риси як набір мовних чи комунікативних прийомів, що забезпечує мовне 

висловлення для комунікації [9]. Таким чином, «сучасні» стильові риси, такі як 

діалогічність чи інтертекстуальність, є ключовим аспектом для актуального 

дослідження наукового тексту та його дискурсу, в якому передбачаємо лінгвістичне 

зацікавлення. 

Розглянемо поняття наукового дискурсу, яке було обрано складовою предмета 

дослідження. У прямому розумінні, дискурс – це «взаємодія» наукової комунікації [8, с. 

88], що безпосередньо пов’язана з текстом і випливає з нього. У більш широкому 

розумінні, дискурс – це комунікативно-прагматичний процес діяльності, пов’язаної з 

текстом, який також знаходиться під впливом екстралінгвістичних чинників, як і сам 

текст. Саме через вплив цих чинників, що формують стилістичний аспект наукового 

тексту, актуальна робота сконцентрована безпосередньо на вивченні стильових рис 

загального наукового дискурсу. У сучасному лінгвістичному розумінні, дискурс – це 

загальна сукупність текстів, що формують наукове комунікативне ціле.  

Повертаючись до простішого визначення дискурсу, тобто «діалогу», слід 

зазначити, що окремі лінгвістичні школи вивчають науковий текст як засобу 

соціального вираження, колективного висловлення. З цього визначення випливає 

актуальність для наукового дискурсу таких стильових рис як діалогічність та 

інтертекстуальність. Більш того, можна зазначити, що інтертекстуальність також 

пов’язана і з сучасним дослідженням дискурсу за допомогою поняття «макротекст», 

тобто сукупності багатьох текстів одного смислового простору. Отже, розглянемо 

обрані для вивчення стильові риси наукового дискурсу.  

Діалогічність. Ще не так давно письмову наукову мову вважали суто 

монологічною. Не суперечним завжди залишався факт діалогічності лише мовного 

наукового спілкування. Однак на сучасному лінгвістичному плані науковий текст 

просто неможливо вважати не діалогічним. Безпосередніми доказами цьому є таке 
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явище як «цитація», тобто наведення, розглядання чужих думок, і стилістичний прийом 

риторичних запитань, що є достатньо розповсюдженим для наукових текстів. Крім того, 

діалогічність може виявлятися на різних рівнях комунікації, а саме як між автором і 

читачем, так і між автором і загальною науковою середою. Нарешті, діалогічність 

письмового наукового стилю доводиться дослідженнями з його дискусійності [5, 10]. У 

них розглядається незаперечність полеміки наукового тексту як основи наукової 

комунікації.  

Зазвичай у лінгвістичних дослідження діалогічність виокремлюють як категорію 

наукового тексту, тобто як стилістичну та прагматичну характеристику цього тексту та 

його дискурсу [7, с. 116]. Проте, розглядаючи діалогічність загалом у науковому 

дискурсі, пропонуємо виокремлювати її як стильову рису. Це зумовлено тим, що у 

письмовій науковій мові (тексті) діалогічність виражається певними стильовими 

прийомами, що дозволяє віднести їх до стилістичних засобів, а діалогічність – до 

стильових рис. Крім того, спираючись на дослідження Л. С. Піхтовнікової [7, 8], 

комунікативність тексту – це також експікація в ньому ознак безпосередньо діалогу 

(взаємодії). Хоча слід підкреслити, що незаперечним є факт існування діалогізації як 

стилістичного прийому, не можна ототожнювати виокремлення діалогічності як 

стильової риси з функціями цього прийому, оскільки поняття діалогічності є 

багатошаровим і значно ширшим.  

Оскільки діалогічність є стильовою рисою реалізації комунікативної функції 

наукового тексту, вона має екстралінгвістичне підґрунтя. Розглянемо цю рису в її прояві 

в широкому просторі загального наукового дискурсу, тобто у безпосередньому зв’язку 

з цим підґрунтям. Проілюструємо це на таких прикладах: 

We have shown that a nonzero electric dipole moment of a particle in a stationary state 

would be a signature of the combination of the parity nonconservation along with the violation 

of the time reversal invariaties [10, p. 439]. 

Для виявлення елементу діалогічності та маркерів її прояву звернемося до дієслова 

show («показувати, демонструвати»). Саме його наявність вказує на безпосередню 

діалогічність: на звернення автора до читача. І хоча це звернення носить виключно 
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односторонній характер, з його наявності випливає головне призначення тексту, тобто 

спрямованого на передачу знань і поширення думок у науковому просторі.  

Також звернемося до наступного прикладу: 

Now let us have a look at the usage of passive voice… [12, p. 15]. 

Як можна побачити, дієслово let також використовується для вираження 

абстрактного звернення автора до читача. Варто зазначити, що конструкції з цим 

дієсловом – доволі часто вживаний маркер діалогічності. Проте для кращого розуміння 

елементів прояву спрямованості наукового тексту на загальний науковий дискурс слід 

звернутися до дослідження інтертекстуальності як його стильової риси. 

Інтертекстуальність. У сучасній лінгвістиці інтертекстуальність розуміють як 

текстову категорію. Однією з новітніх розробок щодо природи тексту, яка при цьому 

відображає когнітивну діяльність людини, пов’язану з ним, є уявлення про текст як про 

відкриту систему. Отже, з цього випливає діалогічний характер взаємодії різних текстів 

один з іншим, яка будується за принципом «свій – чужий» [8]. Зазначимо, що цей тип 

взаємодії завжди є експліцитним, тобто яскраво вираженим. Важливо також відмітити, 

що існує теорія «інтертексту», за якою наукове мовлення можна представити як 

мікротексти, які пов’язані між собою і таким чином утворюють загальнонауковий 

макротекст (науковий дискурс).  

Інтертекстуальність також є засобом актуалізації одного тексту у внутрішньому 

просторі іншого як універсальний принцип побудови наукового мовлення. Ідея 

інтертекстуальності належить М. Бахтіну [1], який був першим, хто відзначив певну 

«вторинність» будь-якого тексту, висловлювання, слова, його «вплітання» в загальний 

текстовий «ланцюг». Проте сама теорія міжтекстових відносин належить Ю. Кристевій 

[3]. Ці вчені розглядали інтертекст як «безкінечний та необмежений», якому властивий 

екстралінгвістичний фундамент – соціокультурні, психологічні, історичні та 

прагматичні особливості. Проте існує й вузьке розуміння цього поняття, в якому можна 

підкреслити, що іноді інтертекст – це просто діалог двох різних смислових позицій. 

Особливо важливим для наукової інтертекстуальності є такий аспект як 

типологічна відкритість тексту. Можна знайти різноманітні приклади впливу різних 
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типів текстів один на інший. Наприклад, у контексті наукового інтертексту, можна 

проілюструємо на прикладах взаємодію різних типів текстів у таких підстилях як 

науково-популярний (взаємодія між науковим та розмовним стилями), науково-

технічний (взаємодія ділового та наукового стилів). На сучасному рівні особливо 

актуальною є взаємодія наукового стилю з різноманітними засобами рекламного стилю. 

Це пов’язано з цільовою спрямованістю тексту, і, як, наприклад, логічна експресивність 

наукового тексту, частіше за все залежить від цільової аудиторії цього тексту. Іноді такі 

засоби вводяться спеціально, тобто мова йде про, оперуючи поняттям В. Чернявської, 

«інсценовану інтердискурсивність» [9]. Наприклад, коли автор навмисно вводить в 

текст своєї наукової праці соціальні або політичні аспекти. Варто зауважити, що завжди 

важливим також залишається інтертекстуальний простір, в якому народжується 

оригінальний науковий текст. 

У науковому дискурсі реалізація міжтекстових зв’язків на лексико-синтаксичному 

рівні також можлива завдяки маркерам інтертекстуальності різних видів: сполучникам, 

прислівникам; лапкам, дужкам, символам, цифрам; а також маркерам у вигляді 

особливих конструкцій. Прикладом можуть слугувати наступні підібрані фрагменти 

текстів:  

However, as said by Deway J., “Course content is the least important thing in the learning 

process”, it is important to understand the learning methods, which is long and not easy 

[11]. 

From a quantum mechanics point of view, nuclear structure studies, for the most part, 

may be classified as bound state problems [13, p. 5]. 

Приклади демонструють, що посилання є головним маркером прояву 

інтертекстуальності наукового тексту. Вони можуть мати вигляд як цитування думок 

інших дослідників чи спеціалістів окремої області знань (як у першому прикладі), так і 

звернення до загальних принципів певної сфери знань (як у другому прикладі). У будь-

якому випадку, такий елемент позначає відкритість тексту для загального наукового 

простору, а, отже, і дискурсу. Таким чином, інтертекстуальність виявляється ключовою 

рисою тексту з точки зору його взаємодії з науковим дискурсом.  
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Висновки і перспективи. Ураховуючи попередні дослідження стильових рис 

англомовного наукового дискурсу, вважаємо доречним додати до їх переліку 

діалогічність та інтертекстуальність, які, на наш погляд, є важливими для розуміння 

сучасної функції тексту як засобу комунікації в науковому просторі. Через це 

важливості набуває визначення основних елементів їх прояву в тексті та маркерів 

вираження їх автором. Це є ключовим для дослідження основного механізму непрямого 

зв’язку між автором оригінального тексту та читачем, а також з загальним науковим 

дискурсом. Таким чином, стильові риси тексту як відкритої системи визначаються 

провідними темами лінгвістичних досліджень в плані вивчення його сучасної ролі на 

науковому просторі.  
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