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УДК 821.111-84Уайльд.09 

АФОРИЗМ У ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОМУ АСПЕКТІ 

Адамюк А. І. (Харків) 

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Самохіна В. О. 

Статтю присвячено визначенню поняття афоризму, його співвідношенню з поняттями афористики та 

афористичного стилю, виявленню функціонально-комунікативних властивостей та характеру 

функціонування афоризму в текстах художніх творів О. Уайльда.   

Ключові слова: адресант, адресат, афоризм, афористика, стилістичні фігури, функціонально-

комунікативні властивості.  

Адамюк А. И. Афоризм в функционально-коммуникативном аспекте. Статья посвящена 

определению понятия афоризма, его соотношению с понятиями афористики и афористического стиля, 

выявлению функционально-коммуникативных свойств и характера функционирования афоризма в 

текстах художественных произведений О. Уайльда. 

Ключевые слова: адресант, адресат, афоризм, афористка, стилистические фигуры, функционально-

коммуникативные свойства.  

Summary: Adamiuk A. I. Aphorism in the functional-communicative aspect. The article considers 

definition of the concept of the aphorism, its relationship with the concepts of the aphorism and the aphoristic 

style, identification of functional and communicative qualities and nature of functioning of the aphorism in the 

texts of works of art by O. Wilde.    

Key words: addresser, addressee, aphorism, aphoristics, stylistic figures, functional-communicative qualities. 

 

Актуальність дослідження полягає у використанні функціонально-комунікативному 

підходу, започаткованого в лінгвістиці В. О. Самохіною, і обумовлена тим, що сьогодні 

існує підвищений інтерес до «розгляду  взаємодії  комунікативного  та  стилістичного 

аспектів функціонування  мовних  одиниць  і  тексту» [2, c. 10]. Той факт, що афоризм 

розглядається в роботі не тільки в його структурно-семантичному і стилістичному 

аспекті, а й у функціонально-комунікативному, свідчить про актуальність і наукову 

новизну роботи.  

Об’єктом дослідження є функціонально-комунікативні властивості англомовних 

афоризмів у художніх текстах О. Уайльда, а предметом – складові компоненти та мовні 

фігури, які використовуються для позначення афоризмів. 
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Отже, мета роботи полягає у дослідженні функціонально-комунікативних та 

стилістичних особливостей афоризмів Оскара Уайльда. 

Афористика – це вид мовленнєвого мистецтва, який відображає життєвий досвід у 

вигляді певного виду висловлювань – міркувань, які називаються афоризмами і мають 

стислу форму, але узагальнююче значення [8, с. 103].  Таким чином, афористика включає 

поняття афоризму. Афористику можна назвати справжньою наукою про життя, так як 

афоризми можуть указати людині вірний життєвий шлях, утішити, допомогти 

розібратися в складній ситуації, знайти в собі сили протистояти життєвим негараздам. 

Як явище, що виникло на перетині морального і естетичного, афористику можна 

поділити на два основних напрямки. Перший напрямок афористики має тенденцію до 

повчальної однозначності. Це особливо характерно для так званої прикладної 

афористики, фундамент якої складають, головним чином, догматичні системи і 

метафізичні трактати (наприклад, заповіді, поради або повчання). Другий напрямок 

афористики тяжіє до багатозначності, коли відбувається процес поглинання протиріч, 

перехідності життєвих явищ і розкриття відносності всіх моральних і логічних 

розмежувань [10, с. 32]. 

Така парадоксальна суперечливість двох тенденцій, які прекрасно співіснують в 

афористиці, призводить до того, що саме слово «афоризм» за різними джерелами має 

неоднозначне визначення. 

У дослідженнях з афористики здебільшого даються енциклопедичні визначення, за 

якими афоризм (від. грец. «відмежовувати, відривати, визначати»), характеризується як 

думка, яка виражена в канонічній, відшліфованій, завершеній образній формі, думка 

повчально-узагальнюючого характеру, яка почала використовуватись як самостійний 

вираз. Власне в мовознавстві характеристика таких одиниць при цьому обмежується 

підкресленням лаконічності їх форми та значеннєвої влучності. Не окреслюється разом з 

тим і мовний статус афористичних структур, хоча останній, безумовно, є явищем не 
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тільки мови, а й мовлення [7, с. 65]. Тож, на сьогоднішній день афоризм виступає 

об’єктом багатьох лінгвістичних розвідок [див., напр., 1, 3, 4, 5, 6].  

Афоризм визначають як тип висловлювання, що дозволяє без складної аргументації, 

лише за допомогою витонченого несподіваного формулювання переконувати лише 

думкою, не так доводячи, скільки вражаючи [9, с. 23]. Порівняймо афоризми Гіппократа: 

«Life is short, Art long, Occasion sudden and dangerous, Experience deceitful, and Judgement 

difficult» [13, p. 246]. На думку Дейвіда Кристала, афоризм є одним з різновидів так 

званих «minor sentences»: «Minor sentences are not constructed in a regular way. They use 

abnormal patterns, which cannot be clearly analyzed into a sequence of clause elements, as can 

major sentences. There are only a few minor sentences types, but instances of each type are 

frequently used in everyday conversation and when conversations are represented in fiction» 

[12, p. 216]. 

Як стверджують М. Т. Федоренко і Л. І. Сокольська, автори однієї з найвідоміших 

робіт, присвяченій афоризмам, афоризм як вислів, сентенція або думка, яка виражається в 

словесній формі, має ряд характерних ознак: 

1) Узагальненість. Оскільки афоризм виникає в результаті синтезу багатьох фактів і 

міркувань, його впевнено можна вважати висновком, доктриною, узагальненням. Через 

призму синтезу досвіду узагальнення сприяє складанню першої ознаки афоризму, інакше 

кажучи, глибині та істинності думки. 

2) Закінченість думки. Для того, щоб виправдати свою здатність до самостійного 

існування, афоризму необхідна смислова завершеність і ясність без додаткових пояснень. 

3) Афоризм є лінгвістичною одиницею з дуже яскравим емоційним і стилістичним 

колоритом. Таким чином, досягається художність афоризму, що відрізняє його від усіх 

інших висловлювань.  
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4) Думка, яка міститься в кожному афоризмі, точна, гранично виразна і, за своєю 

природою, досконала. Філігранна обробка структури афоризму – це ще одна з його 

відмінних характеристик. 

5) І, нарешті, афоризму властива стислість, що має велике значення, так як стислість 

викладу поглиблює сутність висловлювання і згущує його смислове забарвлення, а, крім 

того, створює навколо афоризму атмосферу загадковості і таємничості, що, безсумнівно, 

приковує до нього додаткову увагу і покращує його запам'ятовування [10, с. 95]. 

Афоризм «не  лише  передає загальновідомі істини, але й відбиває взаємодію мовних 

та психокогнітивних феноменів,  синтезує  в  лаконічній  формі  філософську,  

культурологічну, художню та лінгвістичну складові, а також відображає етнічну 

(притаманну окремій  лінгвокультурі) мовну  картину  світу» [3, c. 65-66]. 

Сучасні науковці  визначають афоризм як «стислий, комунікативно-орієнтований 

(виділено нами – А. А.),  концептуально зумовлений  вислів,  який  належить  певному  

авторові,  стверджує глибоку, загальнозначущу  істину,  володіє  значним  прагматичним  

потенціалом  та  має художньо відточену, завершену форму, яка характеризується 

витонченістю та стилістичною експресивністю формулювання» [1, c. 26].  

Смислова влучність афоризмів забезпечує активне їх функціонування; вони є 

необхідними і досить постійними фактами широкого використання в комунікації, в тому 

числі, в усному мовленні. Складність вивчення функціонального аспекту афористики 

полягає в тому, що афоризми є не тільки постійним, формально незмінним знаком-кліше 

як одиниці одного з мовних рівнів, але і спадковою сполукою, фрагментом мовлення, 

орієнтованим на постійне функціонально-комунікативне та семантико-стилістичне 

збагачення, тобто, на створення динамічної смислової структури. За сучасними 

визначеннями, головними особливостями афоризму є «поліфункціональність як 

націленість  афоризму  на  максимально широкий вплив,  його здатність  об’єктивувати  

декілька  прагматичних настанов водночас; комунікативна   варіативність (комунікація, в 
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межах   якої застосовується   афоризм, яка  може   бути   внутрішньо-особистісною, 

міжособистісною, груповою, суспільною та відбуватися у різних сферах спілкування)» [1, 

c. 138]. 

Як визначає В. О. Самохіна, «функціонально-комунікативний  підхід  дозволяє  

досліджувати  явища,  що вивчаються, комплексно. На відміну від системно-

структурного, функціонально-комунікативний підхід вступає в сферу аналізу 

функціонування мови в умовах комунікації» [2, c. 23-24]. «Під комунікативною ситуацією 

будемо розуміти складний комплекс зовнішніх умов спілкування та внутрішніх станів 

тих, хто спілкується, представлених у мовленнєвому творі, направленому адресату. Цей 

комплекс, з одного боку, породжує мовлення, а з іншого, – виражається в мовленні в 

своїх існуючих компонентах» [11, с. 56].  

Основою виділення компонентів ситуації може слугувати афоризм як тип тексту 

малої форми. Адресант та адресат – це носії певних соціальних статусів та ролей, що 

відображається в їх висловлюваннях, в яких використовується афоризм. Афоризм в 

мовленні адресанта / адресата може виступати мотивом, спонукальною метою, функціями 

якого виступають такі:  

– переконати адресата:   

All influence is immoral. To influence a person is to give him one's own soul. The aim of 

life is self-development [15]. 

– довести свою точку зору: 

No artist desires to prove anything. Even things that are true can be proved. No artist is 

ever morbid. The artist can express everything [15]. 

– повідомити про якість явища чи події: 

All art is at once surface and symbol. All art is quite useless [15]. 
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Цей діяльнісний момент комунікативної діяльності адресанта доповнюється 

активною позицією адресата, інакше кажучи, афоризм може використовуватись і тим, і 

іншим, наприклад:  

1) – You are talking scandal, Harry, and there is never any basis for scandal.  

– The basis of every scandal is an immoral certainty, – said Lord Henry lighting a 

cigarette [15]. Лорд Генрі відстоює свою точку зору, використовуючи афоризм, 

основою якого є попереднє висловлювання адресанта, що свідчить про його 

подвійну функцію у комунікації між героями: повідомлення про певне явище 

адресантом та його доведення / спростування адресатом.  

2) – It is not to Egypt that I am going, – said the Swallow. – I am going to the house of 

Death. 

– Death is the brother of Sleep, is he not? [14]. Позиція адресата виражається у 

питанні, поставленому у формі афоризму, ціллю якого є пояснити певний 

феномен, уже згаданий адресантом.   

Подібні висловлювання народжуються в діалогах комунікантів, коли одне або кілька 

слів з попередньої репліки вводяться в афоризм як її основні лексико-семантичні 

елементи, і часом цілі сцени, що відображають характер і їх боротьбу, будуються 

буквально на афоризмах.  

Афоризм, напевно, завжди додає емоційно-експресивної тональності комунікації, що 

надає мовленнєвому твору експресивного звучання : 

– What is a sensitive person? said the Cracker to the Roman Candle.  

– A person who, because he has corns himself, always treads on other people's toes, 

answered the Roman Candle in a low whisper; and the Cracker nearly exploded with laughter” 

[14]. «A person who, because he has corns himself, always treads on other people's toes» 

позначає людину занадто чутливу, з точки зору автора. Цей вираз письменник подає в 
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типовій для нього парадоксальній формі. Відтак, він уважає, що людина, яка гостро 

відчуває дискомфорт сама, не упустить можливості дати відчути його і іншим.  

Адресант, використовуючи афоризм, орієнтований на адресата, виражає в ньому свої 

установки, емоції, оцінки, що створює суб’єктивний план висловлювання, який 

характеризує саме того, хто говорить: 

– Why do you talk of it [the portrait]? It used to remind me of those curious lines in some 

play – “Hamlet”, I think – how do they run? 

– Like the painting of a sorrow, a face without a heart. Yes: that is what it was like [15]. 

Вираз «a face without a heart» позначає людину, для якої має значення тільки зовнішній 

вигляд, а всередині – порожнеча. Тобто, адресат підкреслює своє враження щодо цієї 

теми, користуючись афоризмом, що, загалом, узагальнює його особисте ставлення до 

висловленої думки.  

На основі лексико-семантичного аналізу афоризмів Оскара Уайльда представляється 

можливим виділити таке:  

Серед стилістичних фігур для афоризмів Оскара Уайльда найбільш уживаними є 

а) антитеза: – Not with women, said the Duchess, shaking her head; – and women rule the 

world. I assure you we can not bear mediocrities. We, women, as someone says, love with our 

ears, just as you, men, love with your eyes, if you ever love at all [15]; 

б) метафора: – One should absorb the colour of life, but one should never remember its details. 

Details are always vulgar [15]; 

в) градація: – When a man marries again it is because he adored his first wife. Women try their 

luck, men risk theirs [15]. 

Серед синтаксичних стилістичних прийомів часто використовується паралелізм: – 

The land is free, – said the young King, – and thou art no man's slave.  

– In war, – answered the weaver, – the strong make slaves of the weak and in peace the 

rich make slaves of the poor. We must work to live, and they give us such mean wages that we 
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die ... We have chains, though no one beholds them: and we are slaves, though men call us free 

[16]. 

Тематика афоризмів є специфічною, зокрема, до провідних тематичних розрядів 

афоризмів належать: людина і мистецтво, людина і суспільство, ставлення суспільства до 

моралі (законів, принципів життя), внутрішній світ людини, ставлення до людських 

недоліків.  Афоризми Оскара Уайльда – це та канва, в яку вплітається вся течія 

естетизму. Однозначно судити про позитивні і негативні сторони цієї течії, як і всієї 

епохи декадансу, в яку і існувала ця течія, не можна. В своїх афоризмах О. Уайльд прагне 

дати тонке тлумачення таких та важливих для течії естетизму понять, як мистецтво, 

творець, кохання. Наприклад, «The real drawback to marriage is that it makes one unselfish. 

And unselfish people are colourless. They become more highly organized, and to be highly 

organized is, I should fancy, the object of man’s existence» [15]; «The artist is the creator of 

beautiful things» [15]; «We, women, love with our ears, just as you, men love with your eyes» 

[15]. У цих афоризмах проявляються загальні закономірності авторського слова та 

світосприйняття, визначені специфікою епохи, в якій жив та творив О. Уайльд, тому не 

дивно, що переважна частина його афоризмів присвячена питанням визначення мети 

мистецтва, його впливу на людину та суспільство.  

Висновки. Афоризм є вираженням принципу, аксіоми або загальноприйнятої істини 

у формі висловлювання, яке легко запам'ятовується. Афоризм можна назвати 

конгломератом стислості і мудрості, побудованим на принципі узагальненості, що має 

певний тематичний напрямок, який справляє сильний, яскравий, багатозначно-ємний 

вплив на людину. Це не просто думка, виражена в короткій формі, а, перш за все, йому 

властива художньо тонка і витончена, виразна форма, а смислова влучність афоризмів 

забезпечує їх активне функціонування; вони є необхідними і постійними фактами 

широкого застосовування в комунікації. Як тип тексту малої форми, афоризм може 

слугувати компонентом ситуації, виконуючи різноманітні функції – від повідомлення 
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інформації про певний факт до переконування учасників комунікативної ситуації, 

адресанта та адресата, доведення точки зору про певне явище, спростовування певного 

факту. Комуніканти використовують афоризми у діалогах, часом повністю будуючи його 

на афоризмах, які характеризуються емоційно-експресивною тональністю та 

суб’єктивністю. До стилістичних фігур, що використовуються в афоризмах О. Уайльда, 

належать антитеза, метафора, градація, а також паралелізм. За своєю тематикою, 

афоризми О. Уайльда є філософськими висновками про роль мистецтва і творця в 

суспільстві. 

Перспективою подальших досліджень є функціонально-комунікативний, 

когнітивний та дискурсивний підходи до вивчення афоризмів, а індивідуально-авторські 

афоризми, у ретроспективному плані можуть виступати предметом їх аналізу в аспекті 

інтертекстуальності.  
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УДК: 811.161.2’373.45 

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ЗМІ 

Атанасова О.А. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол.наук, доцент, професор НТУ «ХПІ» Бадан А.А. 

Про доцільність вживання іншомовних запозичень в українській мові на основі матеріалів ЗМІ. Стаття 

присвячена дослідженню іншомовних запозичень, що активно вживаються в українській мові, особливо 

в засобах масової інформації. Розглянуто характерні ознаки запозичень, їх класифікацію та методи 

адаптації, а також проаналізовано доцільність їх вживання на прикладі випусків ТСН та Сьогодні. 

Ключові слова: адаптація, англіцизми, еквівалент, запозичення, інтернаціоналізми, мовні одиниці. 

Атанасова А.А. О целесообразности использования иностранных заимствований в украинском 

языке на основе материалов СМИ. Статья посвящена исследованию иностранных заимствований, 

которые активно используются в украинском языке, особенно в средствах массовой информации. 

Рассмотрены характерные признаки заимствований, их классификация и методы адаптации, а также 

проанализирована целесообразность их применения на примере выпусков ТСН и Сегодня. 

Ключевые слова: адаптация, англицизмы, заимствования, интернационализмы, эквивалент, языковые 

единицы. 

Summary: Atanasova O. A. On the expediency of using foreign language borrowings in the Ukrainian 

language on the basis of media materials. The article is dedicated to the study of foreign borrowings that are 

actively used in the Ukrainian language, especially in the media. The characteristic features of borrowings, their 

classification and methods of adaptation are considered, as well as the expediency of their use by TSN and 

S’ogodni TV channels is analyzed. 

Key words: adaptation, anglicisms, borrowings, equivalent, internationalisms, linguistic units. 

 

Всі культури світу розвиваються у безпосередньому контакті між собою, та ніяк не 

ізольовано чи відірвано від інших культур. Ми можемо спостерігати, як останніми 

десятиліттями все більше розширяються політичні, економічні та культурні зв’язки нашої 

країни з іноземними, а особливо з англомовними країнами. Зв’язки народів сприяють 

обміну культурами, а також й обміну словами. Тому кожна мова, окрім «своїх», має й 
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«чужі», тобто запозичені слова, оскільки виникає потреба називати нові явища, які вже 

існують у світовій практиці. Це і становить актуальність нашого дослідження. 

Процеси, що відбуваються в лексичному складі мови, завжди були предметом 

наукового вивчення, а з підвищенням інтенсивності цих процесів, безпосередньо 

підвищився й інтерес науковців. Мовні та позамовні чинники призводять до виникнення 

чи зникнення тих чи інших мовних одиниць. І саме до питання мовних запозичень, що 

можна виправдано вважати одним із джерел поповнення лексичного складу мови, дуже 

часто звертаються сучасні лінгвісти. Проте важливим є питання доцільності вживання 

іншомовного запозичення замість лексичної одиниці суто українського походження, що 

дуже часто є сумнівним. Саме в цьому і полягає мета нашої роботи. 

Виходячи з цього, перед нами постають наступні завдання: 

- окреслити основні причини появи іншомовних запозичень в українській мові; 

- визначити характерні ознаки англіцизмів; 

- проаналізувати доцільність вживання запозичених лексичних одиниць на основі 

матеріалів ЗМІ (випуски ТСН, Сьогодні). 

Таким чином, об’єктом дослідження виступає англомовна запозичена лексика. 

Предметом є методи адаптації запозичень в українській мові на основі матеріалів ЗМІ. 

Проблеми лексичного значення, історичних змін у словниковому складі, 

іншомовних запозичень в різний час розглядали такі лінгвісти, як О. Бабенко, В. 

Ващенко, В. Виноградов, А. Загнітко, В. Звєгінцев, С. Ільїн, Т. Кияк, М. Кочерган, Л. 

Крисін, В. Михайленко, Є. Найда, О. Потебня, С. Ульман та ін. 

Проблема мовних запозичень посідає важливе місце в лінгвістиці в останні два з 

половиною століття. Чимало наукових досліджень присвячено цій темі. На сьогоднішній 

день важливим є те, що більшу частину запозичень складають англіцизми, і це є 

характерним не тільки для української мови. Число англіцизмів безперервно зростає в 

країнах Латинської Америки, починаючи з п'ятдесятих років активно входить до 
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піренейського варіанту іспанської мови. У японську мову майже всі запозичені елементи 

також приходять з англійської мови або через її посередництво [3, с. 92]. Це явище не є 

абсолютно новим. Розповсюдження американізмів, які знаходились, по суті, на становищі 

інтернаціональних термінів, відзначалось Л. П. Крисіним у його монографії ще у 60-ті 

роки [7]. 

А. Загнітко у своїй роботі зазначає, що запозичення – це елементи чужої мови 

(слова, словотворчі афікси, синтаксичні конструкції та ін.), перенесені з однієї мови в 

іншу в результаті мовних контактів [4, с. 304]. Найчастіше метою запозичення є слова, 

рідше – фразеологізми й синтаксичні конструкції. Іноді таку лексику називають 

«чужизмами». 

Кочерган М. П. у «Вступі до мовознавства» пояснює, що для появи запозичень у 

мові є свої причини: «Крім зовнішніх чинників, на запозичення впливають ще й 

внутрішні чинники. По-перше, це бажання уникнути полісемії, надати своєму та чужому 

слову різні відтінки значень, наприклад: варення «варені в цукровому сиропі, меді чи 

патоці ягоди або фрукти» і джем (англ. jam) «желеподібне варення»; подорож «поїздка 

або пересування пішки по місцях, віддалених від постійного місця проживання» і круїз 

(англ. cruise) «подорож по воді»; розповідь "повідомлення про кого-, що-небудь» і 

репортаж (фр. reportage) «розповідь кореспондента з місця події в пресі, по радіо, 

телебаченню». По-друге, це прагнення позбутися багатослівності, тобто замінити 

словосполучення одним словом: вправний стрілець – снайпер, біг на короткі дистанції – 

спринт» [6, с. 229]. 

Проте запозичення часто називають інтернаціоналізмами, використовуючи ці два 

терміни як синоніми. Проте це не так. В. В. Михайленко у своїй статті «Алгоритм інтро-

перекладацьких стратегій у мультимедійному форматі» наголошує, що 

«Інтернаціоналізми, інтернаціональна лексика – слова, які виражають поняття 
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міжнародного значення і існують у багатьох мовах світу (споріднених і неспоріднених), 

зберігаючи близьке або спільне значення й фонетико-морфологічну будову» [8, с. 38-39]. 

Більш чітке обгрунтування надає Т. Р. Кияк, «Інтернаціоналізм відрізняється від 

простого запозичення тим, що будь-який елемент може називатися інтернаціональним 

тільки тоді, коли він існує принаймні у трьох неспоріднених мовах. Якщо такої умови 

нема, тоді нема підстав називати таке запозичення інтернаціоналізмом. У такому разі це є 

звичайне запозичення на національному рівні. З іншого боку, слова іншомовного 

походження ще не є інтернаціоналізмами. Так, не можна називати інтернаціоналізмом 

українське слово «ґазда», що є запозиченням з угорської, через те що в інших мовах (які, 

до того ж, не належать до слов’янських чи фінно-угорських мов) таке запозичення не 

спостерігається» [5, с. 1]. 

У кінці ХХ – початку ХХІ ст. велику частку запозичень, які активно застосовуються 

в газетах та інших засобах масової інформації, становлять англіцизми. Це характерно не 

лише для української мови. Англіцизм – слово, його окреме значення, зворот тощо, яке 

запозичене з англійської мови [2, с. 29]. 

Характерними ознаками запозичених англійських слів є: 

 звукосполучення дж: бюджет, джаз, джентльмен, джемпер; 

 звукосполучення ай, ей: гайморит, інсайд, тролейбус, хокей; 

 суфікс -инг(-інг): пудинг, мітинг, демпінг, тюбінг. 

Англіцизми в українській мові поділяються за сферами вживання так: 

1) англіцизми загального вживання; 

2) англіцизми, що мають обмежену сферу вживання;  

а) спеціальні англіцизми; 

б) сленгізми/жаргонізми. 

Загальновживані англіцизми – це ті, що широко вживаються в різних соціальних і 

вікових групах мовців. Вони дуже швидко освоюються [9, с. 196]. 
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Виділяють такі групи загальновживаних англіцизмів: 

1) Ті, що надійшли до словника української мови давно й асимілювались нею. 

Вживання вільне: лідер, бойкот, допінг, кекс, мітинг, спорт [9, с. 197]. 

2) Такі, які ще нещодавно сприймалися надбанням «західного, капіталістичного 

світу», а тепер наповнюються українським змістом. Колись вони мали негативний 

відтінок і використовувались з іронією: бізнес, стриптиз, комікс, тинейджер, менеджер, 

шоу, джин та інші [3, с. 197]. 

3) Англійські лексеми, що набули популярності завдяки появі в них нових значень 

на підґрунті вхідної мови: кемпінг, дансинг, мотель, рокер та інші [9, с. 198]. 

4) Нові англіцизми, які на сьогоднішній день мають досить часте використання, 

швидко засвоїлися українською мовою: дилер, хіт, саміт, рієлтор, дистриб’ютор, шейпінг, 

роумінг, ноу-хау, бартер [9, с. 199]. 

Як зазначають науковці О. В. Бабенко та С. В. Ільїн у своїй статті «Процеси 

асиміляції англійських запозичень у сучасній українській мові», існує декілька етапів 

адаптації іноземних запозичень.  

1) Транскрипція – це перший крок у адаптації запозичень, при чому англійські 

фонеми представлені подібними їм у кирилиці: Книголенд, Ігроленд, «Мост-сіті». 

2) Поряд стоять процеси транслітерації: булинг, сексизм. 

3) Калькування має природу словарної синтаксичної асиміляції: skyscraper – 

хмарочос, air bag – повітряна подушка. [1] 

Англомовні запозичення активно можна спостерігати у засобах масової інформації. 

Деякі з них настільки міцно закріпилися в українській мові, що не сприймаються, як 

«чужі». Наприклад, у випусках Телевізійної Служби Новин (ТСН) та «Сьогодні», які ми 

аналізували можна помітити, що дуже частим є вживання таких слів, як: локдаун, 

COVID-19, спікер, кетерінг, ланчбокс, фейк, онлайн, селфі, мувінг дей, меседж та інші. 
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Майже всі перераховані лексичні одиниці мають українські відповідники, проте навіть у 

цьому вигляді вони є звичними для нашого сприйняття.  

«Маскового режиму в транспорті попри локдаун дотримуються не всі…» [12, 8:05] 

В даному прикладі вжито слово локдаун, яке походить від англійського lockdown. Ми 

можемо спостерігати запозичення слова шляхом транслітерації. Ця лексична одиниця є 

відносно новою не лише для української мови, але й для світу загалом. Її українським 

еквівалентом є «закриття», проте у мові даного відповідника уникають для того, щоб 

передати ще й емоційну забарвленість.  

«…у них була ротація перед Новим роком…» [12, 39:07] В даному прикладі нас 

цікавить слово ротація, яке походить від англійського rotation. Ця лексична одиниця 

запозичена методом транслітерації та адаптована до норм української мови. Прямий 

переклад «обертання, оновлення, поступова заміна». В даному контексті було б влучніше 

добрати еквівалент «оновлення», оскільки запозичена лексична одиниця перешкоджає 

вільному розумінню змісту речення. Саме це запозичення не є досить поширеним в 

розмовній мові, а тому про його значення не здогадаються люди, що не знають 

англійської, а випуски новин повинні бути доступні для всіх шарів населення. 

«… її позицію озвучив спікер» [11, 10:43] Лексична одиниця спікер походить від 

англійського speaker. Ми знову бачимо приклад запозичення методом транскрибування, 

яке сприймається як «своє», хоча в лексичному складі української мові є відповідник 

«речник». Проте через часте вживання саме запозиченого слова, суто українське 

викликає подив і непорозуміння. Проте ми вважаємо, що в даному випадку не доречно 

вживати іншомовну одиницю, оскільки необхідно запобігати «вимиванню» суто 

української лексики. 

«… а оприлюднене розслідування називають фейком» [10, 22:35] Лексична одиниця 

фейк походить від англійського слова fake, це також приклад запозичення методом 

транкрипції. Прямий переклад цього слова – підробка, брехня, неправда. В цьому 
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прикладі використання запозичення, яке ще й стосується розмовної лексики, не є 

виправданим, оскільки українські відповідники мають таке ж саме значення та емоційне 

забарвлення. 

Лексична одиниця COVID-19, яку можна почути в кожному випуску новин, є 

прикладом інтернаціоналізму, оскільки воно зустрічається в такому вигляді більше, ніж у 

трьох різних країнах. Цей термін доцільно використовувати в запозиченому вигляді з тих 

причин, що: по-перше, в українській мові відсутній прямий еквівалент, а, по-друге, він є 

спільним для всього світу. 

«У нас дуже часто буває total pink…» [10, 51:07] Фраза, яка була використана є 

запозиченням, що прийшло до нас також з англійської мови. В даному  випадку вона була 

використана не репортерами чи ведучою, а героїнею сюжету, яка працює із мешканкою 

Канади. Тож вживання англійського виразу можна пояснити впливом західної культури. 

Проте це не доцільно в даному випадку, оскільки глядачі, що не знають англійської мови, 

можуть зовсім не зрозуміти, про що йде мова. Було б краще використати український 

варіант «усе рожеве». 

«Після супер-фіналу, який пройшов у форматі діджитал…» [10, 59:00] Лексична 

одиниця діджитал походить від англійського digital. Це запозичення, яке адаптовано 

шляхом транскрибування, дуже поширене в україномовній спільноті, тож проблем із 

розумінням значення цього слова не виникає. Проте було б доречніше використати 

українське слово «цифровий», яке повністю відтворює значення, а тому використання 

іншомовного запозичення не є виправданим. 

З трьох проаналізованих випусків теленовин ми нарахували 32 використані 

запозичення, 4 з яких повторюються у кожному випуску (вакцинація, локдаун, COVID-19, 

онлайн). Така велика кількість «чужих» слів пов’язана з тим, що, по-перше, телевізійні 

новини охоплюють не тільки події, що відбуваються в Україні, а й у світі загалом, тобто 

для деяких лексичних одиниць може не бути відповідника. А по-друге, як уже 
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зазначалося, деякі слова настільки вкоренилися в нашій мові, що вже використовуються в 

якості «своїх», не дивлячись на те, що вони мають відповідники. 

Таким чином, проаналізувавши випуски новин та причини появи тих чи інших 

запозичень, ми дійшли висновку, що позбутися процесу запозичення вже неможливо. Ці 

процеси є безперервними, вони відображають таким чином нові реалії нашого життя, 

надаючи їм нові назви та поняття. Проте не можна допустити, щоб це відбувалося 

стихійно, інакше це може призвести до забуття рідної мови.  

Сьогодні вже велика кількість лексичних одиниць суто українського походження 

перейшли до розряду архаїзмів, через те, що були замінені на запозичені одиниці. Зараз 

більш вагому роль відіграють інтернаціоналізми, що прийшли до нас саме з англійської 

мови, ніж запозичення з інших мов через глобалізаційні процеси. Таким чином ми 

виявили, що глобалізація має досить великий вплив на всі аспекти людського життя, в 

тому числі й на українську мову, що призводить до відчуження виключно українських 

лексичних одиниць та заміни їх словами іншомовного походження. І це, в свою чергу, дає 

підґрунтя для подальших досліджень даної теми, оскільки необхідно знайти спосіб не 

зупинити, а хоча б уповільнити цей процес. До того ж, якщо все ж таки говорити про 

вживання запозичених одиниць, необхідно пам’ятати, що не вся лексика може вживатися 

в такому ж вигляді, що і в мовах, з яких вона запозичена. Її необхідно правильно 

адаптувати, а це також потребує ґрунтовних досліджень. 
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УДК 811.111 

РЕАЛІЗАЦІЯ ФАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ 

МОЛОДІЖНОМУ ДИСКУРСІ 

Баль Д. О. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Матюхіна Ю. В. 

Стаття присвячена розгляду фатичної функції мови в американському молодіжному дискурсі. У роботі 

визначено зміст поняття «молодіжний дискурс» та його головні характеристики. Розглядається фатична 

функція мови, а також особливості американської комунікативної поведінки. Представлено приклади 

реалізації фатичної функції та їх аналіз.  

Ключові слова: американська комунікативна поведінка, молодіжний дискурс, фатична функція мови. 

Баль Д. О. Реализация фатической функции языка в американском молодежном дискурсе. Статья 

посвящена рассмотрению фатической функции языка в американском молодежном дискурсе. В работе 

определено содержание понятия «молодежный дискурс» и его главные характеристики. Рассматривается 

фатическая функция языка, а также особенности американского коммуникативного поведения. 

Представлены примеры реализации фатической функции и их анализ. 

Ключевые слова: американское коммуникативное поведение, молодежный дискурс, фатическая 

функция языка. 

Summary: Bal D. Implementation of the phatic function of language in American youth discourse. The 

article addresses the issue of the phatic function of language in American youth discourse. The paper determines 

the content of the concept of "youth discourse" and its main characteristics. The phatic function of the language 

is investigated and so are the features of American communicative behavior. The article provides examples of 

the implementation of the phatic function and their analysis. 

Key words: American communicative behavior, phatic function of language, youth discourse. 

 

Актуальність цього дослідження полягає у ключовій ролі мови молоді у становленні 

подальших тенденцій спілкування, а отже мовних реалій майбутнього. Вивчення мови 

молоді дозволяє зрозуміти не лише особливості та умови становлення середньої мовної 

особистості, але й глобальні перспективи розвитку англійської та інших мов через велику 

кількість залучених слів з неї. Метою є вивчення американського молодіжного дискурсу 
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та аналіз реалізації фатичної функції мови в ньому. Об’єктом дослідження виступає 

американський молодіжний дискурс. Предметом дослідження є фатична функція мови. 

Наукова новизна полягає у вивченні функціонування фатичної функції мови на прикладі 

саме американського молодіжного дискурсу. 

Дискурс – це зв'язний текст в сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, 

соціокультурними, психологічними та іншими факторами; текст, взятий в подієвому 

аспекті; мова, яка розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере 

участь у взаємодії людей та їх когнітивних процесах [4, с.197]. 

Відповідно, молодіжний дискурс – це соціально обумовлена організація системи 

отримання, сприйняття, диференціації інформації, а також обміну нею та реалізації 

комунікативної взаємодії індивідів, як членів певного соціуму, що проходять 

соціалізацію у віці від 16 до 29 років. 

Молодіжний дискурс видається певною ідентичністю, що формується соціальними 

процесами. Серед його характеристик можна виділити наступне: 

1. Молодіжний соціолект має ряд яскраво виражених мовних тенденцій до 

скорочення словоформ та фраз, при цьому скорочені слова та фрази повністю не 

витісняють повні варіанти, а функціонують у мові одночасно. 

2. Використання його представниками термінів, які прийшли зі сфери комп'ютерної / 

інтернет реальності, що відображає зміни, які відбуваються в суспільстві. 

3. Гіперболізація подій мовними засобами; повтор слів та виразів, насичення мови 

«зайвими» словами, використання слів-підсилювачів, що робить мову експресивніше та 

емоційно насиченою і, в той же час, відображає основні характеристики молоді з точки 

зору соціології та психології.  

4. Використання слів з негативною конотацією для позначення позитивних явищ, а 

також різних інтенсифікаторів. 

5. Присутність різноманітних слів-«паразитів». 
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6. Використання молодими людьми в США, як і в інших країнах, мовних засобів 

(порівнянь, алюзій, цитат та ін.), що відображають масову популярну культуру, яка в 

основному представлена американськими кінофільмами, музикою, досягненнями 

телебачення та комп'ютерної / інтернет продукцією. 

7. Присутність неформальної, розмовної, часто грубої лексики в рамках основних 

побутових тем. 

Фатична функція мови, в свою чергу, дає можливість встановлювати, продовжувати 

та підтримувати соціальні зв’язки. Вона організовує та забезпечує ефективний та 

постійний обмін інформацією, а також регулює міжособистісні та соціальні аспекти 

спілкування [1, c. 9]. 

Фатичні мовленнєві акти створюють психологічний комфорт в процесі спілкування – 

емоційну залученість співрозмовників в комунікацію. В умовах фатичного спілкування 

центром є мовець та його співрозмовник, а відправною точкою комунікації – уявлення 

мовця про мовну ситуацію і, як наслідок, вибір відповідних їй мовних засобів. 

Фатична функція мови може бути виражена надмірним обміном ритуальних формул, 

фраз чи простими діалогами, спрямованими на подовження спілкування [3, с. 201]. Успіх 

інформативного спілкування забезпечує фатичне спілкування, так само як воно є й його 

необхідним елементом.  

В цілому, до домінантних рис американської молодіжної комунікативної поведінки 

можна віднести відкритість, гучність, товариськість, демократизм, правдивість, 

ситуативність емоційної поведінки, недопитливість, неформальність та прямоту  

спілкування – рівність призвела до формування неформального стилю спілкування та 

відкритого вираження дружелюбності (наприклад, «Hi!» може бути адресовано кому 

завгодно), емоційність – американці дуже безпосередні у своїх емоціях, приміряючи одяг, 

можна почути вереск сусідки по примірочної: «Oh, I like it!». Негативні емоції, в свою 

чергу, теж виражаються досить відкрито-грубими виразами. Мова американців також 
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вирізняється високою часткою гумору в спілкуванні – жарти є способом соціальної 

перевірки співрозмовника [2]. 

Більшість американців не виносить тишу та вважає мовчання незручним, 

намагаючись заповнити кожну паузу в розмові. Тому «невимушена балаканина» – 

невід'ємна частина більшості розмов [2].  

Американський молодіжний діалог йде швидко, репліки короткі, в ньому мало 

розгорнутих фраз, не прийнято довго говорити одному, монологи невеликі за тривалістю, 

містять гумор, а також невелику кількість основних думок. Монолог, який містить багато 

важливих думок, погано сприймається американцями [2]. 

Завжди має яскраві національні риси світське спілкування. Воно передбачає обмін 

ритуальними фразами, прийнятими в даному суспільстві для тих чи інших соціальних 

ситуацій. Для американської комунікативної поведінки характерний великий набір 

контактовстановлюючих питань: «How are you?», «How is it going?», «How are you doing», 

«How's everything?», «What's up?», «What's new?» і т.п., у відповідь на який очікується 

формальна, без деталей, відповідь: «Fine», «Not bad, thanks», «Thank you» і "дзеркальні" 

питання типу «And how are you?», «And yourself?». На стандартні вітання прийнято 

відповідати так: «Fine, thank you», «Тhanks. And you?», «What about you?», «All right», 

«O.K.», «What about you?», « Can not complain. How are you doing?» [2]. 

Підтримка комунікативного контакту під час вербального спілкування, як правило, 

здійснюється візуально. Важливим моментом при цьому є дотримання правил 

«перемикання комунікативного ходу» (turn-taking), головне з яких – вимога не 

перебивати співрозмовника, дати йому закінчити свою репліку. Підтримують 

співрозмовника контактопідтримуючими засобами, а саме за допомогою вживання 

вигуків типу «Wow» та питань типу «Is it?», «Really?» [2]. 

Коли розмова добігає кінця, один зі співрозмовників, як правило, вимовляє щось на 

кшталт «Well, I'm afraid I have / need to go now» та потім переходить безпосередньо до 
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фази розмикання контакту, використовуючи для цього формули прощання: «(Good) bye», 

«Bye for now», «(I'll) see you (soon) / see you ... (next week / Sunday / tomorrow / later etc.», 

часто випереджаючи їх фразами «It was nice talking to you / seeing you / meeting you» [2]. 

Щодо реалізації фатичної функції мови в американському молодіжному дискурсі, 

можна виділити декілька моментів. Окрім звичних вигуків «Good morning!», «Hi!», 

«Hello!» та ін., молоді люди також використовують скорочені слова та акроніми, 

наприклад, «Sup» від питального речення «What’s up?»  як дружнє вітання: «Sup y’all, it’s 

your boy JZ0 here…» [5]. 

Акронім «Sup» та звертання «You-all» привертають увагу, дуже мало контенту 

передається, але, тим не менше, вони несуть в собі величезне емоційне та соціальне 

значення, адже встановлюється взаємозв’язок розуміння між членами одного суспільства. 

Також може бути висловлена подяка при встановленні контакту, наприклад: «Thank 

you for letting me interview you guys» [5].  

Нижче розглянуто невелику бесіду студентів Гарварда: 

«…so far what’s the dating scene like? 

- Secretive... 

- Really? 

- Yeah 

- Oh wait visitors aren’t allowed, right? 

- No 

- Oh shit so yeah it’s very low-key secret 

- Yeah it’s very low-key» [5]. 

Прагматичний маркер «Oh wait» виражає значення прохання та є інформативним, 

адже він направлений на зміну поведінки адресата. Разом із вигуком «Really» вони є 

мінімальними сигналами зворотного зв’язку, сигналами реакції. Слухач показує свою 

зацікавленість бесідою, те, що він слухає, демонстрація відсутності інтересу до слів 
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співрозмовника була би дуже грубою. Ці слова також мають підбадьорливий ефект, 

закликають співрозмовника продовжувати говорити на поточну тему, без них поточний 

спікер може просто закрити тему. 

«Yeah», «No» є також мінімальними відгуками, сигналом реакції. 

Іншими фатичними засобами привертання уваги в американському молодіжному 

дискурсі є такі слова, як «Eh?», «Okay?», «Right?», «Innit? та ін., у наведеному вище 

прикладі це слово «Right». Спікер, який ініціював обмін, без реакції співрозмовника був 

би в розгубленості. Більш того, співрозмовнику було б вкрай неввічливо не відповісти.  

Також у молодіжному дискурсі можна виділити значне використання слів-табу. 

Слова-табу є поширеними реакційними сигналами. Вони сприймаються як знак 

товариськості, що має зв’язуючий ефект. Хоча з моральної точки зору, звичайно, можна 

стверджувати, що використання слів-табу та образ є внутрішньо неввічливим, але вони 

виконують соціальну функцію, а отже, з певного боку, представляють ввічливу 

поведінку, адже допомагають підтримувати розмову. 

Також значну роль грає гумор у бесідах молодих американців:  

- How’s the dating scene like at Harvard? 

- Non-existent [5]. 

Гумор сприяє встановленню позитивного настрою, він означає, що розмова не є 

серйозною, а співрозмовники в такій тональності прагнуть встановити більш дружні 

стосунки. 

Сигнали на зразок «Oh my gosh» є непрямими сигналами привернення уваги. Вони 

виражають емоційно-психологічний стан мовця: 

-  Alright, next one is geography, what is the main language spoken in the Canadian 

province of Quebec? 

-  French. 

-  Oh my gosh! 
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-  I wasn’t expecting you guys to get everything [6]. 

Емотив «Oh my gosh» не є прямим спонуканням до підтримки мовленнєвого 

контакту, але описує внутрішній стан мовця та дає можливість справити емоційний ефект 

на слухача. Проте адресат сприймає сигнал як заклик «включитися» в спілкування, 

підтримати ті почуття, які переживає адресант. 

Звертання «You guys» також привертає увагу. Воно допомагає співрозмовникам 

закріпити увагу один на одному, а також підтримувати спілкування. Воно є інформативно 

порожнім. 

Американська молодь часто використовує слова-зв’язки (лінкери), наприклад, 

«Well», «Cos  (because)», які працюють на макроструктурному рівні, тобто є як 

дискурсивними, так і інтерактивними прийомами та вказують на початок «перемикання 

комунікативного ходу». 

Слова-філлери також мають місто у мові молодих американців: 

- The three trailing dots at the end of a sentence is called what? 

- Err like what? Just the three trailing dots? [6]. 

«Err» є словом-філлером та є близьким до прагматично порожніх висловів. Воно 

призначено суто для заповнення паузи.  

Слово-філлер «Like» дуже корисне, коли оратор намагається підібрати слова або не 

знає, що робити далі, але вони не є прагматично порожніми, як заповнювачі пауз «Erm», 

«Er» та «Eeeeh». 

На етапі розмикання мовленнєвого контакту, окрім звичайних формул прощання, 

використовують також подяку, як і на етапі встановлення мовленнєвого акту, при цьому 

повтор слів та фраз є також однією з характеристик молодіжного дискурсу: 

- Alright, thank you, appreciate it 

- No problem, no problem 

- Alright, that’s very good, appreciate it [5]. 



31 

 

Американська молодь також використовує сленгові терміни, наприклад: «Come on, 

spill the tea» або «– Ugh! I wish I was in Bora Bora right now. – Mood». «Split the tea» 

закликає співрозмовника говорити, в той час як «mood» є розділенням почуттів з ним. 

Оскільки на більшість соціальних взаємодій зараз впливають меми та соціальні мережі, 

вони допомагають бути унікальними, почутими та відчувати свою належність до певної 

групи людей, що особливо важливо для молоді. Короткі фатичні сленгові вирази – 

чудовий спосіб це зробити. 

Отже, у висновку можна зазначити, що кожна вікова категорія вирізняється своїми 

мовленнєвими особливостями, що є символом соціальної солідарності їх представників, а 

також відображає мовні прогалини в поколіннях. Мова молодих людей вирізняється 

значно більшим використанням слів-табу, слів-зв'язок (лінкерів), філлерів та сленгових 

прагматично порожніх виразів у порівнянні з мовою представників інших вікових 

категорій. Фатичні мовленнєві акти допомагають комфортній взаємодії в суспільстві та 

підтримці ввічливості бесід у ситуаціях, коли є мало що сказати або взагалі нічого. 

Перспектива дослідження полягає у більш детальному вивченні використання 

фатичних мовленнєвих актів молоддю та їх ролі у переписках молодих людей в 

соціальних мережах. 

 

Література 

1. Матюхина Ю.В. Развитие системы фатической метакоммуникации в английском 

дискурсе XVI – XX вв.: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Харьков, 2004. 227 с. 2. 

Стернин И.А. Очерк американского коммуникативного поведения. [Науч. редакторы И. 

А. Стернин, М. А. Стернина]. Воронеж: Истоки, 2001. 206 с. 3. Якобсон Р. О. 

Лингвистика и поэтика. Библиографическая информация: Структурализм «за» и 

«против». М., 1975. С. 193-230. 4. Янчук В. А. Методология, теория и метод в 

современной социальной психологии и персонологии: интегративноэклектический 



32 

 

подход. Мн.: Бестпринт, 2000. 416 с. 5. Asking Harvard Students How They Got Into Harvard 

[HS Stats] *JUICY Interviews* Ft. TikTok Star [Електронний ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdd27nuMUXM&t=95s. 6. Giving Harvard Students $10 

If They Answer FIFTH GRADE Questions Correctly. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=T1HDUp2kt28&t=256s. 

 

 

УДК 81'243:378.018.43:004.773.7 

СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАТФОРМИ 

ЯК ЧАСТИНА ЕД’ЮТЕЙНМЕНТУ 

Бац А. С. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Оніщенко Н. А. 

У статті досліджено ед’ютейнмент –  сучасну форму навчального процесу  та розглянуто ефективні 

онлайн-сервіси, що є невід’ємною частиною нового підходу до навчання. Увагу акцентовано на 

переосмисленні навчального процесу у ВНЗ. Розглянуто теоретичні основи дослідження появи 

ед’ютейнменту, досліджено сутність ефективних інтерактивних платформ для навчання з урахуванням 

специфіки процесу вивчення іноземних мов. 

Ключові слова: дистанційне навчання, дрилінг, ед’ютейнмент, електронний ресурс, інтерактивні 

платформи, онлайн сервіс, освітні технології 

Бац А. С. Современные платформы как часть эдьютейнменту. В статье исследован едьютейнмент – 

современная форма учебного процесса и рассмотрены эффективные онлайн сервисы, которые являются 

неотъемлемой частью нового подхода к обучению. Внимание акцентировано на переосмыслении 

учебного процесса в вузе. Рассмотрены теоретические основы исследования появления едьютейнмента, 

исследована сущность эффективных интерактивных платформ для обучения с учетом специфики 

процесса изучения иностранных языков. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дрилинг, едьютейнмент, электронный ресурс, 

интерактивные платформы, онлайн сервис, образовательные технологии 

Summary: Bats A. S.  Modern interactive platforms as part of edutainment.  This article explores 

edutainment – a modern form of learning process and considers effective online services, which are an integral 
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part of the new approach to learning. Attention is focused on rethinking the educational process in higher 

education. The theoretical bases of the study of the emergence of editing are considered, the essence of effective 

interactive platforms for learning, taking into account the specifics of the process of learning foreign languages. 

Key words: distance learning, drilling, edutainment, electronic resource, interactive platforms, online service, 

educational technologies 

 

Безперервний розвиток сучасних технологій обумовлює не тільки модель життя 

сучасних людей, а й також впливає на галузь освіти і культури в цілому, завдяки чому 

стрімко відбувається розробка освітніх технологій.  

Поряд з традиційною освітою набирає обертів дистанційна модель викладання, 

особливо актуальною вона є зараз, у період пандемії. Традиційні форми навчання стають 

нецікавими та неефективними порівняно з можливостями edutainment. Досвід 

закордонних педагогів допомагає по-новому поглянути на систему освіти в Україні, 

дослідити потреби й прагнення сучасних підлітків. Здобування освіти, яке будується на 

обмеженому використанні пояснювальних методів дозволяє зробити процес набуття 

знань необхідністю для студента.  

Аналіз наукової літератури демонструє, що перспективна технологія освітнього 

процесу edutainment мало досліджена. Виявлення методичного потенціалу новітніх 

технологій, подальший пошук навчальних інтерактивних платформ, аналіз специфіки 

сфери їхнього використання – все це обумовлює актуальність теми статті.  

Об’єктом дослідження виступають інтерактивні платформи, такі як: LearningApps, 

Quizizz, Quizlet, Padlet, ThingLink, а предметом дослідження є особливості та методичний 

потенціал новаторського освітнього підходу у ВНЗ на базі цих платформ.  

Метою дослідження виступає обґрунтування ефективності та зручності навчальних 

платформ в аспекті вивчення іноземних мов. 

Для цього було виконано такі завдання: 1) проаналізовано витоки та  сутність 

поняття «edutainment», визначено які функції відіграє методика «edutainment» у 
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сучасному навчальному процесі у ВНЗ; 2) досліджено ефективність задіяння 

інтерактивних платформ під час вивчення іноземних мов з використання «edutainment»; 

3) складено класифікацію онлайн-сервісів з урахуванням специфіки процесу оволодіння 

іноземною мовою.  

Для вирішення вищезазначених завдань було застосовано описовий, порівняльний, а 

також експериментальний методи. На основі описового методу були зібрані, 

проаналізовані, викладені основні дані щодо поняття «edutainment». Для створення 

класифікації  був задіяний порівняльний метод, який полягав в аналізі відмінностей 

інтерактивних онлайн-платформ. За допомогою експериментального методу було 

здійснено практичну перевірку позитивного впливу методики «edutainment» та 

зазначених онлайн-сервісів. 

Метод освітнього процесу, орієнтований на розважальний принцип, допомагає 

студенту самостійно задовольнити свої потреби у навчанні без втрати зацікавленості у 

предметі. 

Виконання завдань, отриманих із залученням методики edutainment, спряє процесу 

використання набутих знань на практиці, полегшує взаємодію з навколишнім світом.  

Появу поняття edutainment (education+entertainment) зумовив стрімкий розвиток 

технологій, велика кількість доступної інформації та брак часу на її опрацювання. 

Закордонні педагоги-новатори довели, що пізнавальний процес  не повинен відбуватися 

формально [7, с 2]. 

Сучасну освіту не можливо уявити без використання відео, фільмів, музики, 

різноманітних інтерактивних платформ та мультимедійних програм. Впровадження таких 

форм роботи в традиційну модель викладання й зумовлює особливість підходу 

edutainment. Позитивний результат отримання знань в сприятливій атмосфері доводить 

думку Джона Дьюї – видатного філософа США – про важливість поєднання емоцій з 

ініціативою у процесі пізнання [7, с 3]. 
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Незважаючи на всі переваги edutainment існує думка, що ця освітня технологія є 

регресивною. Як зазначає Мітчел Резник, розважальний аспект та свобода дій будуть 

розхолоджувати студентів, як наслідок люди будуть менш серйозно і професійно 

ставитися до процесу здобування освіти [12, с. 255 – 264]. 

За даними дослідження, проведеного зі студентами факультету іноземних мов 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на дистанційній формі 

навчання, було визначено головні переваги, недоліки  та задачі нової освітньої моделі. 

Метод edutainment у чистому виді не дозволить отримати нову професію чи  

фундаментальні знання у певній галузі, але закріпити свої знання, стати більш 

ерудованим чи логічно-мислячим за його допомогою можливо.  

 «Edutainment не можна назвати альтернативою академічної освіти, але це гарна 

можливість дізнатися щось нове з достовірних джерел. Така освітня модель працює в 

будь-якій віковій групі незалежно від сфери та специфіки матеріалу. Задля успішного 

оволодіння знаннями треба вміло чергувати освітню та розважальну частини» [4]. 

Ігрове навчання застосовували ще в давнину,  бо це найкращий спосіб відтворити 

реальні практичні ситуації з метою їх опрацювання та отримання необхідних навичок. В 

Афінах постійно відбувалися змагання з різноманітних дисциплін, що допомагало 

учасникам проявляти себе та вдосконалювати свої вміння. Відомий письменник епохи 

Відродження Франсуа Рабле закликав використовувати принципи гри у навчанні. Під час 

епохи Просвітництва Джон Лок та Жан-Жак Руссо, продумуючи задачі для виховання 

справжніх громадян, пропонували цілу низку програм, присвячену цій темі [6, URL]. 

У 19 столітті голландський філософ Йохан Хейзінга у своїй роботі «Homo ludens» 

зазначив, що гра – це невід’ємний елемент навчання та життя у цілому. Й. Хейзінга 

стверджує, що «гра існує до будь-якої культури, витає над нею», що будь-яка культура 

існує як гра, «розігрується». Звідси і термін «людина граюча», який, на думку автора, 
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вказує на таку ж важливу і визначальну функцію нашого виду, як і «діяч» (homo faber) [8, 

URL]. 

До відмінних особливостей методики відносять: 

- творчий характер завдань 

- яскраву емоційну складову 

- моделювання життєвих ситуацій 

- наявність мотивуючої та розвиваючої діяльності 

- підтримку пізнавального інтересу 

- мінімальний контроль над студентами 

урахування індивідуального темпу виконання завдань [2, с. 45]. 

У ході проведення дослідження було дотримано таких принципів: варіативності 

засобів, психологічного комфорту та принципу системності. Під час занять було 

застосовано мультимедійні дошки, аудіо та відеофайли мовою оригіналу, були зроблені 

численні презентації та квести  для глибшого занурення в матеріал, виконувався поділ на 

сесійні зали, що давало змогу студентам вільно виконувати творчі завдання. 

Найцікавішим для студентів виявилося опрацювання матеріалу із залученням 

інтерактивних онлайн-платформ. 

На основі проведених експериментів було виділено 5 найефективніших 

ед’ютейнмент-платформ для відпрацювання матеріалу при вивченні іноземної мови: 

LearningApps, Quizizz, Padlet, Quizlet та ThingLink. 

Платформа LearningApps зручна у використанні, підходить як для студентів , так і 

для вчителів. Велика кількість програм для вивчення мов, вправи вражають своєю 

різноманітністю та компактністю. Долучення LearningApps при вивченні граматичного 

аспекту є найкращим рішенням, щоб здійснити дрилінг важкого матеріалу. 
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Рис.1 Вправи на Perfekt, виконані за допомогою LearningApps. 

Після опрацювання матеріалу завжди є етап контролю. Онлайн-сервіс Quizizz 

допомагає визначити рівень студента та приблизний об’єм засвоєних знань. Створення 

тесту та налаштування всієї програми займає лічені хвилини. 

Опитування всіх студентів одночасно здійснюється швидко та ефективно, результати 

та помилки висвітлюються одразу після завершення проходження тесту. Музика на фоні 

та обмеження у часі змушують студента зібратися та з максимальною концентрацію 

виконати завдання. 

 

Рис.2 Тест на перевірку знань з теми Perfekt у Quizizz 

Наступним за ефективністю виступає сервіс інтерактивного навчання Padlet, який 

слугує для виконання більш творчих завдань, допомагає розвивати навички усного чи 
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письмового мовлення, є допоміжним ілюстративним матеріалом для проведення дискусій 

чи ознайомлення з новою темою. 

 

Рис.3 Виконання завдань на відповідність в Padlet 

За допомогою цієї освітньої платформи легко робити повідомлення, захищати 

проекти чи просто дискутувати на актуальну тему.  

 

Рис.4 Освітлення нової теми в Padlet 
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Платформа ThingLink – багатозадачна платформа, тому складніша у використанні 

порівняно з іншими. ThingLink дозволяє створювати власні інтерактивні проекти, що 

поєднують усі типи носіїв: зображення, відео, аудіо, текст. Цей підхід відповідає 

принципам проектного навчання, навчання на основі опитування та проблемного 

навчання, які є частиною конструктивістських підходів до освіти, що розвивають навички 

учнів для дослідження, вирішення проблем та співпраці [2, URL]. 

Quizlet здобув свою популярність  завдяки зручній системі засвоєння нової лексики 

та самостійної перевірки знань. 

Висновки. Треба обов’язково відмітити тенденцію розробки та впровадження 

сучасної технології edutainment у методику освітнього процесу в Україні. Інтегрований 

формат подачі інформації дозволяє підтримувати інтерес до навчання й відповідно 

підіймає загальний освітній рівень у країні. 

Завдяки впровадженню інноваційних інтерактивних методів у систему навчання 

студенти, які вивчають іноземні мови, змогли занурюватися та швидко пристосовуватися 

до імітованого мовленнєвого середовища. Переваги поєднання традиційних та 

мультимедійних технологій незаперечні, тому потребують більш детального 

опрацювання, особливої уваги потребують онлайн-додатки та новітні освітні 

інтерактивні платформи. 

Перспективою роботи є подальше вивчення й опрацювання на практиці можливостей 

сучасної методики освітнього процесу «edutainment»  та способів їхнього застосування. 
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ДИСКУРСИВНА ОСОБИСТІСТЬ БРЕХУНА 

Березіна А.Ю. (Харків) 

Науковий керівник канд. філол. наук, доц. Лобова  О.К. 

В статі розглядається поняття дискурсивної особистості брехуна. Детально проаналізовано концепцію 

нещирості. Увага фокусується на вербальних та невербальних маркерах брехні, які було застосовано 

дискурсивною особистістю.  Розглянуто ситуації нещирого спілкування та виявлено компоненти, які 

свідчать про інтенції дискурсивної особистості вдатися до неправдивих висловлювань.  

Ключові слова: брехня, дискурс, дискурсивна особистість, невербальна комунікація, нещирість. 
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Березина А.Ю. Дискурсивная личность лжеца. В статье рассматривается понятие дискурсивной 

личности лжеца. Детально проанализированы концепцию неискренности. Внимание фокусируется на 

вербальных и невербальных маркерах лжи, которые были применены дискурсивной личностью. 

Рассмотрены ситуации неискреннего общения и обнаружены компоненты, свидетельствующие о 

интенции дискурсивной личности прибегнуты к ложным высказываниям. 

Ключевые слова: ложь, дискурс, дискурсивная личность, невербальная коммуникация, неискренность. 

Summary: Berezina A.Y. The discursive personality of a liar. The article discusses the concept of the 

discursive personality of a liar. The concept of insincerity is analyzed in detail. Attention focuses on the verbal 

and non-verbal markers of lies that were applied by the discursive personality. Situations of insincere 

communication are considered and components are found that indicate the intention of a discursive personality 

to resort to false statements. 

Key words: discourse, discursive personality, insincerity,lies, non-verbal communication. 

 

Одним з найпродуктивніших термінів антропооріентірованной лінгвістики є поняття 

мовної особистості, зо було введене в науковий обіг  Ю. Н. Карауловим. У сучасній 

лінгвістиці представлені різноаспектні підходи до дослідження мовної особистості в 

руслі лінгвоантропологіі і лінгвістичної персонології. В результаті наукової інтерпретації 

феномена мовної особистості виділені такі поняття, як «мовна особистість», «мовленнєва 

особистість»,  «дискурсивна особистість», «комунікативна особистість». Незважаючи на 

велику низку робіт з дослідження дискурсивної особистості, як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників, робіт, що фокусуються суто на дискурсивній поведінці брехуна 

небагато, що зумовлює актуальність нашої наукової розвідки. 

Метою є вивчення вербальних та невербальних проявів дискурсивної особистості 

брехуна. Об’єктом дослідження виступає дискурсивна особистість брехуна, а предметом 

вербальні та невербальні маркери брехні, що використовуються дискурсивною 

особистість с ситуаціях нещирого спілкування 

Дискурсивна особистість являє собою мовну особистість, яка породжує певний 

дискурс у вигляді безперервно поновлюваного або закінченого, цільного або 
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фрагментарного, письмового або усного повідомлення. Така особистість діє в сфері 

виробництва повідомлень і несе відповідальність за їх зміст. 

Нещирість як дискурсивна стратегія мовної особистості проявляється в породженні 

нещирого дискурсу. Тому нещирість можна розглядати не в рамках окремих мовних 

актів, а в рамках дискурсу, визначається Т. ван Дейком і В. Кінч як серія або 

послідовність взаємопов'язаних мовних актів [10]. З точки зору одиниць мовних рівнів 

дискурс визначається як довільний фрагмент текста, що складається більш ніж з одного 

речення або незалежної частини речення [6]. 

М.М. Панченко намагався відповісти на питання, чи слід обмежувати поняття 

«нещирість» тільки рамками вербального виміру. Перечисленні нижче ознаки цього 

поняття вчений реконструював з словарних дефініцій, презентуючих поняття «щирість / 

щирий». М.М. Панченко визначив суть поняття «нещирість» через його антипод. Прояв 

нещирості може виражатися: 1) словами; 2) почуттями; 3) невідповідністю реальному 

стану; 4) облудою; 5) лицемірством 6) нечесністю, неправдивістю; 7) звичкою. Вчений 

зробив висновок про те, що семантичний простір може включати в себе і вербальну і 

невербальну поведінку адресанта, тобто вираз його почуттів [4]. 

Дослідження широкого спектру проблем мовного спілкування дозволяє 

прослідкувати провідні тенденції у розвитку теорії і практики комунікації та виділити 

окремі лінгвістичні явища, вивчення яких потребує особливої уваги. До таких складних 

комунікативних явищ, зокрема, відносять неправдиве мовлення. Відсутність 

конвенційного зв’язку між неправдивим смислом і мовною формою довгий час вважалася 

підставою для твердження про те, що неправда ухиляється від компетенції лінгвістики. 

У межах когнітивно-дискурсивного підходу, неправда розглядається як когнітивно-

комунікативне утворення, що формується у соціальній взаємодії суб’єктів, здійснюваній 

за посередництвом природної мови [2, с. 111]. 
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Дискурсивна особистість брехуна - це узагальнений тип мовця, комунікативна 

діяльність якого спрямована на умисне формування в адресата хибного уявлення про 

ситуацію спілкування і сам предмет розмови. 

Принципово важливим моментом є те, що реалізація неправди, її концептуальне 

осмислення, класифікація, оцінка й ідентифікація невід’ємні від мислячого індивіда, його 

“погляду” на об’єкт. 

Дискурсивна особистість брехуна представляє тип мовців, здатних ідентифікувати 

неправдивість власного висловлювання та нещирість своїх намірів. У своїй дискурсивній 

діяльності брехун виявляється одночасно і суб’єктом мовлення, і суб’єктом пізнання [1, с. 

15], виступаючи при цьому ще й об’єктом саморефлексії. Відбувається це внаслідок 

системної взаємодії когнітивних, комунікативних і мовленнєвих характеристики 

дискурсивної особистості брехуна. Роль суб’єкта рефлексії виконується одним або 

декількома з учасників комунікативної події неправди, які традиційно поділяються на 

адресанта (суб’єкта неправдивого мовлення), його адресата й третю сторону (глядача) [8]. 

Людина, вступаючи в діалогічні комунікативні відношення з буттям, обмінюється 

інформацією за допомогою багатьох інших засобів – жестів, міміки, постав тіла, одягу, 

зачісок, запахів, навіть предметів, які її оточують. Саме їй необхідно декодувати 

транспозицію сигналів, сумуючи чи зіставляючи її з вербальними репліками, з метою 

здійснення відповідного комунікативного ходу у відповідь [5, 170].Всі ці компоненти 

передають найменші відтінки емоцій і відносин. 

У процесі комунікації люди передають набагато більше інформації, ніж можуть собі 

уявити. Будучи невід’ємною частиною кожної культури, невербальна комунікація 

виступає одним із найважливіших компонентів комунікації.  

Невербальні повідомлення мають певні особливості. Як правило, вони 

неструктуровані, їх неможливо розкласти на окремі складники, оскільки вони є виявом 

темпераменту людини, її емоційного стану, самооцінки, соціальних статусів, належності 
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до певної групи, субкультури тощо. Це також лексеми структури, пов’язані з умовами 

спілкуваня, які декодуються умежах конкретного контексту і ситуації. Невербальні 

повідомлення є неінтенціональні, спонтанні, більшою мірою вроджені, ніж набуті; як 

правило, засвоюються кожним носієм певної культури шляхом спостережень, копіювання 

невербальної поведінки інших людей. 

Невербальна поведінка дискурсивної особистості досить спонтанно і менше 

контролюється свідомістю, і, як наслідок, може не відповідати і навіть суперечити 

сказаному. Якщо свою першу реакцію людина може контролювати, по справжньому 

емоційний стан виявляється через 4-5 секунд. Посмішка або здивування, що тривають 

довше цього часу, можуть видати невдалий обман. 

GRETA:«Miranda'slookingforyou.» 

FLETCHER: «TellherIbrokemylegand I had to be shot.» 

GRETA: «Tellheryourself.» 

FLETCHER: «Miranda! Hey, I didn't see you. You look beautiful today.  Here! I bought 

you a gift.» 

MIRANDA: «You're making quite an impression on the partnership committee.» 

FLETCHER: «That's right! You folks are meeting soon. I've been so busy, I haven't even 

thought about it.» [1]. 

Герой Джима Керрі – Флетчер насправді знав, що його керівник Міранда 

знаходиться позаду нього, однак зробив здивований вигляд і з посмішкою промовив, що 

не бачив її та зробив комплімент, щодо її зовнішнього вигляду, хоча насправді вона 

виглядала звичайно, а він таким чином намагався домогтися просування по кар’єрній 

сходинці.У цьому прикладі ми бачимо такі невербальні засоби як здивування та 

посмішка. Головний герой не контролює своєю свідомістю, у результаті чого дійсність не 

відповідає сказаному. Прояв обману спостерігається через лицемірство персонажа. Окрім 

невербальних маркерів в даному прикладі можна виділити позитивно забарвлену 
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лексику, яку використовує головний герой під час брехні (Miranda! Hey, I didn't see you. 

You look beautiful today. Here! I bought you a gift.). Вигуки Hey, Here створює ефект 

ейфорії, у комбінації з лексемами beautiful та gift, дискурсивна особистість брехуна 

намагається довести адресату, що він не бреше.  

Найбільш показовими в цьому плані є кивання і махання головою, якими 

супроводжується мова. Ці жести служать надійним індикатором чесності опонента. 

Наприклад, якщо на питання «Вам зрозумілий матеріал?» слід відповідати  «Звичайно!», 

супроводжуваний кивком голови, то можна не сумніватися в правдивості слів 

співрозмовника. Якщо ж відповідь супроводжується хитанням голови, то невідповідність 

слів і рухів видає нещиру відповідь. 

Невербальний спосіб комунікації у своїй сутності передбачає взаємодію 

співрозмовників без використання слів, за допомогою впливу одне на одного, під час 

чого здійснюється передача інформації такими засобами, як міміка, жести, пантоміміка та 

ін. 

 

Рис. 1 («Брехун, брехун») 

На обличчі головного герою спостерігаються такі емоції як страх та здивування (рис. 

1). Прояв нещирості виражається через невідповідність реальному стану. Через хитання 

головою спостерігається що сказане не відповідає рухам. 
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На людину впливають такі емоції, як страх, відчуття провини, хвилювання, радість 

тощо. Чим сильніші емоції, тим імовірніше, що особа проявить невербальні ознаки. 

Наприклад, особи, які бояться, що їхній обман буде викрито, намагатимуться показати 

себе правдивими, що створює деякий дискомфорт у їхній поведінці, позбавляючи її 

гнучкості. 

Розглянемо ще один приклад з кінострічки Гаррі Поттер. В даному епізоді 

розкривається таємниця Пітера Пітегрю, що саме він дванадцять років потому зрадив 

батьків Гаррі Поттера та саме через нього Темний Лорд їх вбив. 

 

Рис. 2 ( «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану») 

З метою приховання зради він перетворився на щура та жив в родині Візлі 

дванадцять років, що є нетиповою тривалістю життя для щурів. Після того як його обман 

було викрито і він прийняв людський облік, Пітер прикинувся другом оточуючим при 

цьому дуже активно використовуючи міміку обличчя та жестикулюючи руками, хоча 

насправді бажав втекти та досі підкорювався Темному Лордові. Для того щоб скрити 

брехню головний герой окрім невербальних засобів використовує позитивну лексику old 

friend, намагаючись тим самим скоротити дистанцію. 

На прикладі цього фрагменту ми бачимо на обличчі героя такі емоції як страх, 

хвилювання і радість. Пітер Пітегрю намагався показати себе більш правдивим, його 

обман проявляється через дискомфортну поведінку. 
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Своєю чергою, страх автоматично проявляється підняттям і зведенням досередини 

брів, підняттям верхніх повік і напруженням нижніх. Однак, не бажаючи показати свій 

страх, брехун буде пригнічувати вирази цих емоцій, що часто вдається зробити успішно 

за секунди. Це показує – хоча б на долю секунди – вираз обличчя брехуна і уможливлює 

розкриття обману [3]. 

У кожної людини розвинені групи лицьових м’язів, які майстерно керують 

поведінкою рота, губ, очей, носа, чола, щелепи, створюючи заразом величезну кількість 

виразів, що в сукупності називається мімікою. За оцінкою Пола Екмана, обличчя людей 

здатні відтворити більше десяти тисяч різних виразів [7]. Отже, міміка – це еволюційно 

закріплена сигнальна система, що спеціально призначена для зовнішнього виявлення 

почуттів, які переживає людина під час спілкування. Обличчя наче екран відображає 

динаміку всіх актуальних переживань людини, що створює основу нашого суб’єктивного 

сприйняття повідомленого. У процесі еволюції формування у людини такого захисного 

механізму, як брехня, виробились механізми приховання мімічних проявів емоцій, надто 

у випадках, коли їй невигідно показувати свої почуття загалу. Тому обличчя сучасної 

людини одночасно може говорити правду і обманювати, демонструвати те, що особа хоче 

показати, і ховати те, чого не бажає висвітлювати. Істинні й оманливі мімічні прояви 

можуть легко змінювати одне одного або бути присутніми у різних частинах обличчя 

одночасно. Такий дуалізм лицьової експресії частково пов’язаний з подвійним 

управлінням мімічними м’язами центральною нервовою системою, тому їх скорочення 

може бути як свідомим, так і мимовільним. 

Таким чином, дискурсивна особистість брехуна являє собою когнітивно-

дискурсивнусутність, природа якої може бути досліджена лише системно. У конкретній 

комунікативній події суб’єкт неправдивого мовлення виступає одночасно й суб’єктом 

саморефлексії, здатним оцінити свою поведінку, ідентифікувати власне висловлювання 

як неправду, а наміри як нещирі. Лише при співпадінні цих характеристик мовець може 
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ідентифікувати себе як брехуна. Усвідомлення себе як брехуна є обов’язковою 

характеристикою суб’єкта неправдивого мовлення, без якої він переходить до іншого 

класу мовців: того, хто щиро помиляється, жартівника тощо.  

До перспектив подальших наукових розвідок відносимо дослідження дискурсивної 

особистості брехуна різних типах дискурсу, а також аналіз дискурсивної поведінка 

брехуна в синхронії.  
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АЛОГІЗМ ТА МОВНА НОРМА У КОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Бруцька А.В. (Харків) 

Науковий керівник: доктор філологічних наук, проф. Самохіна В.О. 

Стаття присвячена аналізу використання алогізмів у фольклорних текстах малих форм, ефект комізму в 

яких створюється внаслідок порушення логічності, абсурдності, тобто певної логічної помилки, що 

виникає шляхом дефекту певних мовних норм. Стаття торкається актуальних питань еколінгвістики, 

щодо дотримання мовних норм та їх порушення у комічному дискурсі.  

Ключові слова: алогізм, еколінгвістика, комізм, логіка, мовна норма, фольклорний текст. 

Бруцкая А.В. Алогизм и языковая норма в комическом дискурсе. Статья посвящена анализу 

употребления алогизмов в фольклорных текстах малых форм, эффект комизма в которых создается 

вследствие нарушения логичности, абсурдности, т.е. определенной логической ошибки, которая 

возникает путем несоблюдения определенных языковых норм. Статья затрагивает актуальные вопросы 

эколингвистики относительно соблюдения и нарушения языковых норм в комическом дискурсе.  

Ключевые слова: алогизм, комизм, логика, фольклорный текст. эколингвистика, языковая норма. 

Summary: Brutska A.V. Alogism and language norm in humorous discourse. The article focuses on the 

analysis of the use of alogisms in small folklore texts, in which humorous effect is reached through violation of 
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logic, absurdity, in other words through a certain logic error, which is the result of infringement of language 

norms. The article touches upon issues of ecolinguistics that are of current importance, regarding observance 

and violation of language norms in humorous discourse.  

Key words: alogism, ecolinguistics, humor, logic, language norm, folklore text.  

 

Актуальність цього дослідження полягає у популяризації алогізмів − їх широкого 

використання у комічному дискурсі.  Об’єктом дослідження є алогізм, як зумисне 

порушення логічних зв’язків для досягнення комічного ефекту, а предметом – мовна 

норма, зокрема випадки порушення мовної норми внаслідок використання алогізмів.   

Метою дослідження є аналіз алогізмів в англомовних фольклорних комічних текстах 

малих форм на предмет порушення мовних норм.  

Наукова новизна роботи полягає у встановленні відношень між мовною нормою та 

алогізмом в аспекті еколінгвістики.  

Починаючи з середини XX ст., тенденція до гуманізації усіх галузей людського 

життя привела до актуалізації соціальних наукових дисциплін, серед яких є 

мовознавство, для якого цей період характеризується значним збільшенням наукових 

робіт міждисциплінарного характеру, в яких природничо-наукові дослідження 

проводяться з урахуванням досягнень лінгвістики, що, в свою чергу, привело до появи 

нових комплексних напрямків, що приділяють значну увагу аналізу мовного матеріалу. 

Так, з появою підвищеної уваги до екології у сучасному суспільстві, з’явились і нові 

терміни у різних галузях науки − «екологія історії», «екологія культури», а разом із ними 

й нова лінгвістична термінологія − «екологія слова та мови».  

Так виникла еколінгвістика − сучасний науковий напрямок у галузі мовознавства, 

який сформувався на стику соціального, психологічного і філософського напрямків у 

лінгвістиці. Відомий лінгвіст О.П. Сковородніков визначає еколінгвістику як 

«повноцінну лінгвістичну дисципліну, яка є тісно пов’язаною з такими напрямами 

лінгвістики, як соціолінгвістика, етнолінгвістика, історія мови, теорія культури мовлення 
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тощо та має на меті дослідження проблем, що виникають у мовному та мовленнєвому 

середовищі, беручи до уваги фактори мовної та мовленнєвої деградації, які мають 

негативний вплив на розвиток мови та її реалізацію [5, с. 7]». 

Проблемні ситуації, що привертають увагу дослідників, які працюють у річищі 

екологічного підходу до аналізу мови, стосуються вивчення мовних особливостей, що 

виявляються у статичній систематиці мовних одиниць та динаміці їхнього 

функціонування у різних типах дискурсивних середовищ, у способах комбінування 

мовних знаків зі знаками інших семіотичних систем, у взаємодії мов, діалектів та стилів 

між собою [3]. Однією з провідних цілей еколінгвістики є боротьба проти засмічення 

мови, що відбувається не лише шляхом використання різноманітних варваризмів, 

екзотизмів або ненормативної лексики, але й через порушення мовних норм. Сучасна 

людина навіть не помічає, яку кількість норм порушує на день – навмисно або 

ненавмисно,  що повільно призводить до мовної деградації суспільства.  

Таким чином постає питання: «Чи будь-яке порушення мовних норм є 

неприпустимим»? Аби дати на нього відповідь, ми проаналізували англомовні 

фольклорні тексти малої форми на предмет порушення мовних норм через алогізми – 

стилістичні прийоми нелогічності або несумісності, що породжується невідповідністю 

граматичного руху мови значеннєвому[1, с. 432]. Матеріалом для аналізу слугували 

англомовні анекдоти, короткі гумористичні вірші та лімерики. Нами було виявлено, що 

порушення мовних норм у текстах гумористичної спрямованості є не тільки прийнятним 

явищем, але й само по собі є нормою.   

Велика кількість комічних текстів побудовані за принципом алогічності, де ефект 

комізму виникає в результаті певної логічної помилки. Наприклад, жанр жарту є 

алогічним: він створює свій антисвіт, повний невідповідностей, тому він відзначається 

парадоксальністю змісту [2, с. 108]. Алогічні зв’язки в тексті виникають внаслідок 

використання різних видів алогізмів, таких як амфіболія, антифразис, астеїзм, зевгма, 



52 

 

катехреза, оксюморон та ін.  Поява таких зв’язків сприяє не лише появі комічного 

сприйняття таких об’єктів, а й сприяє формуванню інших видів комічного (сарказму, 

іронії) [4, с. 49].   

Алогічність, як правило, існує в рамках ситуації, якій не вистачає здорового глузду 

або раціонального мислення. Логічне тісно пов’язане з поняттям «правильне». У свою 

чергу, порушення логіко-поняттєвих норм у гумористичному творі означає створення та 

обігравання таких ситуацій, які є за межею здорового розуміння та сенсу, за межею 

логіки [4, с. 45]. Наприклад, в анекдоті: «Two men are sitting in a sauna after a workout. 

«I’ll be honest; my wife really is an angel» «You’re lucky, the second man answers, wiping the 

sweat from his brow. «My wife is still alive» [1, с. 34] – комічний ефект утворюється 

внаслідок двозначного тлумачення слова «angel» чоловіками. Якщо перший мав на увазі, 

що його дружина дуже гарна та добра, то другий чоловік, очевидно нещасливий у шлюбі, 

натякнув на те, що «гарна дружина то та, що вже на небесах». Таким чином, алогічні 

зв’язки у цьому жарті виникають як результат використання стилістичної структури – 

амфіболії.    

У наступному жарті  «A man goes on a job interview. The interviewer tells him that they 

are looking to hire someone who is responsible. «Well, I’m your man, the applicant replies. «At 

my last job, whenever anything went wrong, they said I was responsible» [1, с. 64] − комічний 

ефект побудований на основі одного із видів алогізму − антифразису. Чоловік зовсім не 

розуміє, що слово «responsible», яким його охрестили колеги, має не пряме, а саркастичне 

значення. Отже, те, що він зрозумів, як схвалення, насправді було осудом.  

 «Did you hear about the woman who was robbed by an unemployed acupuncturist? She 

was stabbed more than 167 times, but she felt awesome the next day» [1, с. 70] – і цьому жарті 

можна спостерігати інший вид алогізму – оксюморон, слова у ньому безпосередньо не є 

антонімами, але структура жарту містить у собі суперечливі поняття − «stab» та «feel 
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awesome». Завдяки цьому виникає комічний ефект, оскільки не може людина, яка 

отримала 167 колотих ран, почуватися прекрасно наступного дня.  

Алогічним є також суто англійський жанр нонсенсу − лімерик, відомий своїм 

абсурдним змістом. Популяризації цього жанру сприяв відомий англійський художник та 

поет Е. Лір, який використовував форму лімерику у своїй поезії нонсенсу. Наприклад:  

There was a Young Lady whose eyes, 

Were unique as to colour and size; 

When she opened them wide, 

People all turned aside, 

And started away in surprise [2]. 

Алогічні зв’язки у лімерику про дівчину з дивними очима будуються на основі 

амфіболії – двозначного розуміння слова «unique». Спочатку читачеві здається, що у 

дівчини надзвичайно гарні очі, але під словом «unique» автор насправді має на увазі 

«дивні», або навіть «ті, що лякають».  

Three be the things I shall never attain: 

Envy, content, and sufficient champagne. 

Three be the things I shall have till I die: 

Laughter and hope and a sock in the eye [3]. 

У гумористичному вірші Дороті Паркер можна побачити ще один вид алогізму – 

зевгму. Присудок «have» належить до слів «laughter», «hope» та виразу «sock in the eye», 

таким чином утворюючи однорідні пари та навіть авторський неологізм «to have a sock in 

the eye». Алогічність також виникає через синтаксичну інверсію у першому та третьому 

рядках та використання непоєднуваної комбінації слів «envy» «content» та «champagne» у 

другому рядку.  

Таким чином, можна зробити висновок, що алогічність є невіддільною частиною 

комічних текстів. Алогізм та його види є інструментами створення комічного ефекту, без 
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яких гумористичні тексти втрачають свою сутність та відповідно не виконують свою 

першочергову функцію. Парадоксально, але порушення мовних норм у гуморі і є 

нормою, оскільки дотримання всіх норм призведе до зворотного ефекту − буде не 

смішно. Алогізм в аспекті еколінгвістики має розглядатись як норма, оскільки велика 

кількість комічних текстів малих форм будується на алогічності, існують окремі жанри 

нонсенсу та абсурду, які просто зникнуть, якщо будь-яке порушення мовних норм у 

дискурсі, який існує внаслідок цих порушень, уважатиметься неприпустимим. У боротьбі 

за екологічність мови необхідно зазначити, що алогізми та інші стилістичні прийоми 

нонсенсу не призводять до мовної деградації, а навпаки збагачують мову, роблять її 

більш яскравою та багатогранною.   

Перспективою роботи є виявлення корелятивних відносин між мовною нормою та 

алогічними стилістичними засобами та вплив цих відносин на розвиток мови в аспекті 

еколінгвістики.  
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ЗАСОБИ ІКОНІЧНОСТІ В ПОЕЗІЇ ЙОАГІМА РІНГЕЛЬНАТЦА 

Гришко Г. К. (Харків) 

Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Безугла Л. Р. 

У цій статті проведено аналіз засобів іконічності у поетичних текстах Йоагіма Рінгельнатца з позицій 

когнітивно-семіотичного підходу. Застосовуючи класифікацію засобів іконічності за типологією 

концептів, зафіксовано такі типи іконічності, як номінальна, ознакова, подієва та гештальтна. 

Основними засобами іконічності в ідіостилі Рінгельнатца є ономатопоетизми, фігури звукопису, зміна 

розміру, апосіопея, додаткові інтервали та інші засоби графічної організації тексту. 

Ключові слова: іконічність, концепт, поетичний текст, Рінгельнатц. 

Гришко А. К. Средства иконичности в поэзии Иоахима Рингельнатца. В этой статье проведен 

анализ средств иконичности в поэтических текстах Иоахима Рингельнатца с позиций когнитивно-

семиотического подхода. Применяя классификацию средств иконичности по типологии концептов, 

зафиксированы такие типы иконичности, как номинальная, признаковая, событийная и гештальтная. 

Основными средствами иконичности в идиостиле Рингельнатца являются ономатопоетизмы, фигуры 
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звукописи, изменение размера, апосиопея, дополнительные интервалы и другие средства графической 

организации текста. 

Ключевые слова: иконичность, концепт, поэтический текст, Рингельнатц. 

Summary: Grishko A. Iconicity in the poetry of Joachim Ringelnatz. This article analyzes the means of 

iconicity in poetic texts of Joachim Ringelnatz from the standpoint of the cognitive-semiotic approach. 

Applying the classification of the means of iconicity according to the typology of concepts, such types of 

iconicity as nominal, indicative, eventual and gestalt are considered. The main means of iconicity in 

Ringelnatz's idiostyle are onomatopoietisms, figures of sound writing, resizing, aposiopeia, additional intervals 

and other means of graphic organization of the text. 

Key words: iconicity, concept, poetic text, Ringelnatz. 

 

Поезія є плодом креативності людської думки, плодом осмислення почуттів і світу, 

сприйнятого крізь призму естетики слова та людської індивідуальності. Аналіз поезії 

певної мови надає можливість зазирнути з боку теоретичних нетрів у душу окремого 

творця як породження нації, а отже і в душу цілого народу за певного проміжку часу. 

Серед літературних напрямків, які викликають неабиякий інтерес сучасної 

лінгвопоетики, не останнє місце посідає «Нова діловитість», зокрема її яскравий 

представник Йоагім Рінгельнатц. 

Одним із явищ серед мовних особливостей, притаманних поетичним текстам 

Йоагіма Рінгельнатца, є іконічність. Саме цьому аспекту, враховуючи тенденції у 

мовознавстві сучасності, присвячено цю статтю. 

Актуальність статті зумовлено необхідністю аналізу специфічних ознак іконічності у 

німецькомовних поетичних текстах в умовах семіотизації сучасних мовознавчих студій. 

Німецька поезія як прояв національної культури є брамою для більш глибокого 

розуміння особливостей німецького менталітету, і за наявності ключа ця брама має 

відкритися. Таким ключем постає когнітивно-семіотичний підхід до аналізу поетичного 

тексту, який надає можливість виявити взаємозв’язки між символьним і іконічним 

семіозисом. 
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Об’єктом дослідження є поетичні тексти Йоагіма Рінгельнатца з ознаками 

іконічності, предметом – засоби іконічності у творах автора. Метою дослідження є 

встановлення засобів іконічності в ідіостилі Рінгельнатца. 

Іконічність – нова форма вираження, нова «хвороба» поезії сучасності. Сучасній 

поетичній мові притаманне певне відчуження від класичної метричної форми та рифми, 

можна це навіть назвати свого роду визволенням, і саме іконічність, наче замінюючи їх 

собою, нагадує про те, що це таки поетичний текст, не дає йому загубитися [5, с. 45].  

Іконічність постає у відповідності форми та змісту мовного знаку, що 

характеризується матеріальною чи структурною подібністю того, що позначає та тим, що 

позначається [7, с. 352]. Термін «ікона» (icon) було введено Ч. Пірсом. У класифікації 

знаків Ч. Пірса розмежовуються, крім ікон, індекси і символи. Індексами названі знаки, 

що пов’язані із дійсністю причино-наслідковими відносинами, а символи є знаками 

довільно обраними [11, с. 117]. Іконічному ж знаку загалом властива схожість не на сам 

об’єкт, а на те, як цей об’єкт відбивається у свідомості [9, с. 113]. 

Для встановлення засобів іконічності необхідно розглянути питання її класифікація. 

Існує кілька критеріїв, серед них найбільш вживаним є критерій рівневої диференціації 

мови, за яким виділяють композиційну, лексичну, лексико-граматичну, синтаксичну та 

фонологічну іконічність [1, с. 18].  

Інший крітерій класифікації іконічності – за обсягом тексту, у котрому це явище 

спостерігається. Виокремлюють такі типи іконічності: глобальну, де текст функціонує як 

макрознак; локальну, що утворюється завдяки організованій сукупності елементів тексту; 

локалізовану, що є її окремими проявами на окремих ділянках тексту [4, с. 76].  

Ч. Пірс виокремлює три типи іконічності: образну (за формою), діаграмну (за 

структурою) та метафоричну [7, с. 352]. Ці типи створюються такими засобами, як 

звукосимволізм, графіка, ономатопейа (образна іконічність) та синтаксичні фігури, 

апокопа, порядок слів – порядок дій та ін. (діаграмна іконічність) [2, с. 63; 10, с. 184]. 



58 

 

Оскільки іконічність є чимось відносним, таким, що сприймається доволі 

суб’єктивно, – залежно від уяви, реакції та рівня готовності читача розпізнати зв’язок між 

знаком і текстом – об’єктивна схожість не є обов’язковою [9, 113]. Тож можна зробити 

висновок, що іконічність спрямована на створення певної асоціації у реципієнта. 

За Л. Р. Безуглою, ми розглядаємо знак як «певну ментальну репрезентацію» в 

контексті когнітивного підходу. Читач/слухач сприймає текст, осмислює його, активує у 

своїй свідомості певні концепти. Отже, доцільною є класифікація засобів іконічності за 

типологією концептів [1, с. 16]. Виокремлюють два основних типи концептів: номінальні 

й остенсивні (образи, гештальти, схеми дій) [6, с. 256]. В іншій релевантній класифікації 

ідеться про подієві ((не)вербальні дії) та ознакові (характеристика дії/явища) концепти [8, 

с. 121]. Отже, під час подальшого аналізу поетичних текстів Йоагіма Рінгельнатца ми 

користуватимемося поділом концептів на номінальні, ознакові, гештальтні та подієві.  

У випадку номінальної іконічності під час символьно-іконічного семіозису мовною 

одиницею відображається предмет чи явище [1, с. 19]. Засоби прямої та непрямої 

ономатопейї – звуконаслідування та звукопис – виразно демонструють цей тип. Він 

базується на звуковій подібності та пробуджує у свідомості читача/слухача певні 

асоціації [1, с. 19].   

Розглянемо приклад звуконаслідування, тобто прямої ономатопейї:  

(1) Ein Lied, das der berühmte Philosoph Haeckel am 3. Juli 1911 vormittags auf einer 

Gartenpromenade vor sich hinsang 

 (Von einem Ohrenzeugen) 

Wimmbamm Bumm 

Wimm Bammbumm 

Wimm Bamm Bumm 

Wimm Bammbumm 

Wimm Bamm Bumm 
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Wimmbamm Bumm 

Wimm Bamm Bumm 

Wimmbamm Bumm 

Wimm Bammbumm. 

Увесь текст цілком є звуконаслідуванням. Він імітує музикальні інструменти, 

відбувається певна вокалізація; Wimm зображує акцентну ноту духового інструменту, а 

Bumm – ударні.  

Звукопис, тобто непряму ономатопейю, ілюструє наступний поетичний текст, в 

якому можна «почути» певну нісенітницю, мішанину:  

(2) Es bildete sich ein Gemisch 

Es bildete sich ein Gemisch 

Von Stachelschwein und Tintenfisch. 

Die Wissenschaft, die teilt es ein 

In Stachelfisch und Tintenschwein.  

Der Fisch bewohnt den Ozean. 

Gefährlich ist es, ihm zu nahn. 

Das Tintenschwein trifft man in Büchern, 

An Fingerspitzen, Taschentüchern. 

Es ist – das liegt ja auf der Hand –  

Dem Igelschwein noch sehr verwandt. 

Образ мішанини та нісенітниці  автор передає за допомогою звуку [ʃ]. Це нагадує 

певний неприємний шум, те, що заважає; створює враження, наче щось перемішують. 

Разом ці асоціації роблять образи поетичного тексту яскравішими та чіткішими.  

Інший приклад – уривок із віршу «Silvester bei den Kannibalen»: 

(3) ˂…˃ Dann werden aus einem tiefen Schacht 
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Die eingefangenen Kinder gebracht 

Und kaltgemacht. 

Das Rückgrat geknickt, 

Die Knochen zerknackt, 

Die Schenkel gespickt, 

Die Lebern zerhackt, 

Die Bäuchlein gewalzt, 

Die Bäckchen paniert, 

Die Zehen gesalzt 

Und die Äuglein garniert. ˂…˃ 

Комбінацією звуків [ҫ] та [t], а також [k] та [t] передається концепт М’ЯСОРУБКА, 

М’ЯСНА ЛАВКА, де розбирають тушу тварини. Ці комбінації звуків нагадують тріск, удари 

сокири чи ножа, наче м’ясник або домогосподарка рублять кістки. У цьому уривку, окрім 

номінальної іронічності, спостерігаємо засоби подієвої іконічності.  

Подієві концепти відображають певну дію, подію, діяльність, причому слід 

розрізняти саму дію (що саме відбувається, повторюється або завершена) та її результат – 

продукт [1, с. 23].  

У вищенаведеному уривку має місце зміна розміру рядків. У такий спосіб 

демонструється короткість зображуваних дії; такий перепад наче прискорює темп віршу, 

а разом із засобом номінальної іконічності текст взагалі починає звучати залякуючи, так, 

як, власне, і повинен – увага перемикається з однієї дії на іншу, з одного рядка на інший – 

швидко, гучно, чітко.  

Розглянемо ще один приклад подієвої іконічності, де семантично зображено слово 

«сідати»:  

(4) „Ruhe ist viel wert,“ 

Sagte das Nilpferd 
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Und setzte sich in 'was Weiches. 

Der Elefant tat ein Gleiches. 

Додатковий інтервал у тексті, завдяки якому останній рядок здається ніби 

«відірваним» від загального тіла тексту, іконічно зображує слово «сідати» (опускатися 

кудись).  

Цікавим із точки зору подієвої іконічності є і такий текст Й. Рінгельнатца:  

(5) „Oh“, rief ein Glas Burgunder, 

„Oh, Mond, du göttliches Wunder! 

Du gießt aus silberner Schale 

Das liebestaumelnde, fahle, 

Trunkene Licht wie sengende Glut 

Hin über das nachtigallige Land – –“ 

 

Da rief der Mond, indem er verschwand:  

 

„Ich weiß! Ich weiß! Schon gut! Schon gut!“ 

Внизу першої строфи спостерігаємо апосіопею – обрив промови «склянки 

бургундського», чим виражено нетерпимість, небажання «місяця» слухати, що ми, саме, 

дізнаємося з його двох повторюваних фраз наприкінці: він каже «знаю, знаю» і «досить, 

досить», з чого також можемо зробити висновок про повторюваність  дії, тобто промови 

«склянки бургундського».  

У наступному поетичному тексті спостерігаємо одразу кілька типів іконічного 

зображення:  

(6) Es war ein Stahlknopf irgendwo, 

Der ohne Grund sein Knopfloch floh. 

(Vulgär gesprochen: Es stand offen.) 
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Ihm saß ein Fräulein vis-à-vis. 

Das lachte plötzlich: Hi hi hi. 

Da fühlte sich der Knopf getroffen 

Und drehte stumm 

Sich um. 

 

Solch' Peinlichkeiten sind halt nur 

Die schlimmen Folgen der Kultur.  

За допомогою звуконаслідування Нi hi hi автор імітує сміх (навіть якщо б у самому 

тексті не було вказано, що сміх жіночий, ми б це зрозуміли, оскільки він звучить легко, 

сором’язливо й тоненько, як сміються діти або жінки; чоловічий сміх скоріш було б 

зображено HAHAHA).  

Крім того, спостерігаємо прояв ознакової іконічності. Ознакова іконічність 

утворюється характеристикою означуваного, що наводиться мовною одиницею [1, с. 22]. 

У розглядуваному вірші ознаку безмовності передано саме відсутністю подальших слів у 

рядку. Будучи проявом ознакової іконічності, цей фрагмент є водночас і проявом 

подієвої. Відвернення зображується переносом частини висловлення на інший рядок. Це 

перенесення є демонстраційним припиненням, обриванням комунікації, у тому напрямку, 

в якому вона здійснювалася до цього; так би мовити, кінець строфи – кінець історії.  

Поєднання різних типів концептів є проявом гештальтної іконічності, що постає 

шляхом утворення у свідомості читача/слухача великої кількості асоціацій – 

багатоскладової сутності [3, с. 123]. Розглянемо такий поетичний текст:  

(7) Großer Vogel 

Die Nachtigall ward eingefangen, 

Sang nimmer zwischen Käfigstangen. 

Man drohte, kitzelte und lockte. 
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Gall sang nicht. Bis man die Verstockte 

In tiefsten Keller ohne Licht 

Einsperrte. – Unbelauscht, allein 

Dort, ohne Angst vor Widerhall, 

Sang sie 

Nicht – –, 

Starb ganz klein 

Als Nachtigall. 

Перше, що впадає в очі, – графічна організація тексту. Наприкінці тексту птах 

вмирає, так і не заспівавши, – текст звужується, зменшується, наче зсихається та у 

контрасті з попередніми рядками виглядає зовсім крихітним, як і сам птах. Можна 

сказати, текст прийняв його форму та помер разом із ним.  

Також бачимо прояв подієвої іконічності, виражений перенесенням Nicht на окремий 

рядок, а за ним знак „– –“ вже асоціюється із тишею, мовчанням та смертю. 

Висновки. Аналіз поетичних текстів Йоагіма Рінгельнатца на предмет іконічного 

семіозису продемонстрував, що в них наявні такі типи іконічності, як номінальна, 

ознакова, подієва та гештальтна. Основними засобами іконічності в ідіостилі 

Рінгельнатца є ономатопоетизми, фігури звукопису, зміна розміру, апосіопея, додаткові 

інтервали та інші засоби графічної організації тексту. Іконічність сприяє підвищенню 

асоціативності, експресивності та художньої цінності поетичних текстів.  

Перспективою дослідження є більш глибокий аналіз німецькомовних поетичних 

текстів на предмет взаємодії символьного й іконічного семіозису.  
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УДК 811.112.2’42 

НІМЕЦЬКИЙ ТОСТ ЯК ГІБРИДНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ АКТ 

Гулуєв С.С. (Харкiв) 

Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Безугла Л. Р. 

У цій статті наводиться аналіз німецькомовного тосту як гібридного мовленнєвого акту, який поєднує в 

собі директивну і експресивну іллокуції, розглядаються можливі імпліцитні та експліцитні прояви цих 



65 

 

іллокуцій в мовленні, а також особливості концепту ТОСТ, когнітивного сценарію і умов успішності 

мовленнєвого акту тосту. 

Ключові слова: гібридність, експліцитність, іллокуція, імпліцитність, мовленнєвий акт, прагматика. 

Гулуев С. С. Немецкий тост как гибридній речевой акт. В этой статье приводится анализ 

немецкоязычного тоста как гибридного речевого акта, который совмещает в себе директивную и 

экспрессивную иллокуции, рассматриваются возможные имплицитные и эксплицитные проявления этих 

иллокуций в речи, а также особенности концепта ТОСТ, когнитивного сценария и условий успешности 

речевого акта тоста. 

Ключевые слова: гибридность, иллокуция, имплицитность, прагматика, речевой акт, эксплицитность. 

Summary: Huluiev S. German Toast as Hybrid Speech Act. This article introduces the  analysis of the 

German toast as a hybrid speech act that combines directive and expressive illocutions. The possible implicit 

and explicit manifestations of these illocutions in speech are examined, as well as the features of the concept 

TOAST, cognitive scenario and felicity conditions of this kind of speech act. 

Key words: explicitness, hybrid speech act, illocution, implicitness, pragmatics, speech act. 

 

Зі ствердженням у лінгвістиці прагматичного напрямку дослідження дослідників 

цікавлять різноманітні типи мовленнєвих дій, серед яких і такі, що мають спірний 

іллокутивний статус. Наразі існує новий підхід до їхнього аналізу, а саме як гібридних 

іллокутивних типів. Із таких позицій розглядаються, наприклад, мовленнєві акти 

застереження як гібрид асертиву і директиву [4] та погрози як гібрид директиву і 

комісиву [7]. До гібридних відносять також пропонування послуги (квеситив + комісив),  

освідчення (асертив + експресив), вибачення (експресив + директив), виправдання 

(асертив + експресив) [3, с. 38]. Вважаємо за доцільне розглядати як гібридний і 

мовленнєвий акт тосту. 

Актуальність цієї статті визначається тим, що: 1) назріла необхідність комплексного 

лінгвопрагматичного дослідження тосту як гібридного мовленнєвого акту; 2) тости 

несуть у собі дуже важливу та цікаву для прагмастилістичного дослідження 

лінгвокультурну інформацію, що допоможе нам більш глибоко зрозуміти культуру 
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мовлення німців. Об’єктом дослідження є німецькомовні тости. Предметом дослідження 

стали іллокутивні та мовні особливості німецькомовних тостів. Метою статті є 

встановлення лінгвопрагматичних особливостей німецькомовного тосту як гібридного 

мовленнєвого акту.  

Тост – це будь-яка промова, яку мовець вимовляє в умовах будь-якого виду застілля, 

з метою встановлення емоційного контакту з групою слухачів, а також для вираження 

своїх думок і настрою, після чого слідує спільне прийняття напоїв і розвиток святкування 

в цілому. Ця промова є експліцитним або імпліцитним закликом, із залученням 

невербальних засобів і супроводжується внутрішнім усвідомленням мовцем і слухачами 

себе і своєї ролі в ситуації застілля.  

Мовленнєвий акт тосту являє собою гібридний мовленнєвий акт, тобто такий, у 

якому тісно переплетені декілька іллокуцій. Поняття гібридного мовленнєвого акту 

вперше використав і визначив Р. Конрад. Він дав гібридним мовленнєвим актам таке 

визначення: «Подібні структури, в яких в рамках однієї пропозиції одночасно 

реалізуються два різних мовленнєвих акти, ми називаємо гібридними мовленнєвими 

актами» [6, c. 377]. Конкретизуючи це визначення, надаємо дефініцію мовленнєвого акту 

тосту в такий спосіб: тост є мовленнєвим актом гібридного іллокутивного типу, в якому в 

рамках спільної пропозиції реалізуються дві іллокуції, а саме директивна та експресивна.  

Дж. Серль визначав іллокутивну мету директива як «спробу з боку мовця домогтися 

того, щоб слухач щось зробив» [12, с. 344–369], а експресив – як «висловлення 

психологічного стану, що задається умовою щирості, щодо стану речей» [11, с. 221–239]. 

У гібридному мовленнєвому акті тосту обидві іллокуції реалізуються одночасно: 

директивна іллокуція полягає у спонуканні мовцем адресата до дії, а експресивна – у 

вираженні свого позитивного емоційно-оцінного ставлення до адресата. 

Для обґрунтування досліджуваного феномена гібридності доцільно розглянути 

концепт ТОСТ, адже в основі мовленнєвого акту лежать когнітивні уявлення про 
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відповідну дію.   

За М. Ф. Алефіренко, концепт – «це досить широкий набір ментальних утворень, 

що кодують в найрізноманітніших конфігураціях культурно значущі смисли» [1, с. 225]. 

Користуючись класифікацією концептів І. С. Шевченко [9, с. 761-763], можемо віднести 

ТОСТ до групи подієвих концептів, оскільки: 1) через тост людина цілеспрямовано 

проявляє свою комунікативну поведінку; 2) тост розгортається у часі; 3) реалізується 

через мовленнєві акти; 4) задає основну іллокуцію (гібридна експресивно-директивна 

іллокуція); 5) моделюється як динамічний акціональний фрейм.  

Фрейм – пакет інформації про стереотипну ситуацію, її модель [5]. І. А. Тарасова 

міркує про фрейми як «про когнітивну структуру більш високого рівня, тип взаємодії між 

концептами, як спосіб (форму) організації ментального простору, що відображає типові 

зв'язки в типових ситуаціях» [8, c. 14–18].  

У центрі акціонального фрейму перебувають агенс і пацієнс, на який направлена 

певна дія, що реалізується певним способом та має мету/причину/ціль. Відповідно, 

будуємо акціональний фрейм концепту ТОСТ у такий спосіб: 1) агенс: Адресант\Мовець; 

2) пацієнс: Адресат\Слухач; 3) дія: висловлення власних емоцій і заклик; 4) спосіб: усно 

за допомогою вербальних засобів, із залученням невербальних, експліцитно\імпліцитно, 

емоційно, щиро\нещиро; 5) мета: вчинення емоційного впливу на адресатів мовцем 

(розвага, скорбота) у ситуації застілля (спільного вживання напоїв).  

Іллокутивна гібридність відбивається і на умовах успішності мовленнєвого акту 

тосту. Умови, яким повинен відповідати будь-який мовленнєвий акт, щоб вважатись 

виконаним успішно, Дж. Остін [10] сформулював наступним чином: 

(А. 1) Має існувати прийнята конвенціональна процедура, що має певний 

конвенціональний ефект, і ця процедура має включати вживання певних слів за певних 

обставин. 

(А. 2) Усі учасники мовленнєвого акту та обставини, за яких він відбувається, мають 
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«підходити» для його виконання.  

(B. 1) Мовленнєві акти мають виконуватися коректно (без помилок). 

(B. 2) Мовленнєві акти мають виконуватися повно (без перешкод). 

(Г. 1) Учасники акту повинні мати певний намір/бажання виконати якусь дію. 

(Г. 2) Мовець має вести себе послідовно протягом усієї процедури. 

 Отже, успішність мовленнєвого акту передбачає існування конвенціональної 

ситуації, що реалізується за певних обов'язкових для неї умов людьми, які відповідають 

конкретним критеріям та можуть брати у ній участь. У випадку мовленнєвого акту тосту 

це ситуація застілля з будь-якого приводу, під час якого група людей вживає напої, їжу 

та, звичайно, проголошує тости. Людина, що проголошує тост, повинна відчувати певні 

емоції щодо теми застілля та його учасників, а також вона, очевидно, повинен мати 

бажання висловити ці емоції у формі тосту, реалізуючи експресивну іллокуцію, а також, 

відповідно до директивної складової тосту, вона стимулює експліцитно або імпліцитно 

своїх слухачів разом вжити напої та продовжити застілля. 

 Також усі учасники мовленнєвого акту повинні виконувати все коректно та повно, 

тобто без фатальних для розуміння того, що відбувається, помилок. Наприклад, не можна 

почати проголошувати тост японською у групі людей, що її не розуміють. 

І нарешті, людина, що проголошує тост повинна діяти послідовно та щиро. Тобто, 

якщо до вас на день народження прийде ваш найгірший ворог та скаже «Живи довго та 

щасливо, мій любий друже!», то цей мовленнєвий акт не можна буде вважати успішним. 

Щоб мати повну картину феномена гібридності в мовленнєвому акті тосту, 

необхідно скласти його когнітивний сценарій. А. Н. Баранов писав про сценарій як про 

«концептуальну структуру для процедурного представлення знань про стереотипну 

ситуацію або стереотипну поведінку» [2, с. 597]. Тобто сценарій – це опис послідовності 

подій у конкретній ситуації.  

Когнітивний сценарій мовленнєвого акту тосту включає такі послідовні фази: 1) 
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мовець, опинившись у ситуації застілля, усвідомлює себе в ній як її учасника; 2) він 

відчуває та усвідомлює певний набір емоцій по відношенню до тематики і самого факту 

застілля, а також до її учасників; 3) мовець, керований своїм позитивним/нейтральним 

настроєм, проявляє бажання висловити ці емоції у вигляді тосту; 4) сам процес 

проголошення тосту, що мотивує розвиток і продовження застілля (безпосередня 

реалізація експресиву і директиву); 5) мовленнєва та немовленнєва реакція адресатів на 

тост (єднання келихів, пиття напою тощо).  

Ґрунтуючись на критерії імпліцитності/експліцитності вираження компонентів, 

гібридний мовленнєвий акт тосту можна поділити на чотири види, а саме: 1) повністю 

експліцитний тост; 2) тост з експліцитним директивним компонентом; 3) тост з 

експліцитним експресивним компонентом; 4) повністю імпліцитний тост. Зупинимося на 

цих видах більш детально. 

1) Двокомпонентний тост – з двома експліцитним компонентами. Мовець прямо 

заявляє про свої відчуття, вітає слухачів щодо приводу застілля та експліцитно закликає 

всіх до вживання напоїв. Розглянемо два приклади: 

(1)  Verlobungszeit ist schönste Zeit; Liebe wächst und Gemeinsamkeit. Wir wünschen, dass 

ihr stets findet, was immer fester euch zusammenbindet! Prost! 

(2) Ich schlage vor, auf den Sieg unseres Teams zu trinken. Viel Glück! 

 Бачимо приклади вживання перформативних дієслів, що сигналізують про 

наявність експліцитного експресиву та директиву, а саме wünschen та vorschlagen, 

відповідно. Про експліцитність компонентів тосту свідчать клішовані вирази Prost! та 

Viel Glück!, які є іллокутивними індикаторами. 

2) Тост з експліцитним директивним компонентом. Мовець майже ніяк не 

акцентується на побажаннях, він лише промовляє заклик підняти келихи. Експліцитна 

іллокуція виводиться з контексту: 

(3) Heute ist der Geburtstag unseres lieben Sohnes. Und deshalb schlage ich euch vor, auf 
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seine Gesundheit anzustoßen.  

(4) Normalerweise gehen die Leute zu einem Psychologen, um ihren Kummer zu lindern. 

Aber stattdessen bist du heute zu mir gekommen, also rate ich dir, ein wenig mit mir auf 

deinen Seelenfrieden zu trinken. 

У цих прикладах немає експліцитних індикаторів еспресиву. Поздоровлення та 

побажання виражаються побіжно. Ми розуміємо, що мовець дійсно має щире позитивне 

ставлення до адресата завдяки загальному контексту і семантиці тексту тосту. Директиви 

виражаються за допомогою перформативних дієслів (vorschlagen, raten).  

3) Тост з експліцитним експресивними компонентом. Мовець лише сповіщає всіх 

учасників застілля про свої емоції та позитивне ставлення. Директивна іллокуція стає 

явною для слухачів завдяки загальному контексту та існуванню конвенціальної ситуації 

застілля: 

(5)  An dem Tag, an dem du geboren, hat der Himmel einen Engel verloren. Was dem 

Himmel so zerronnen, hat die Erde dafür neu gewonnen. 

4) Тост з двома імпліцитними компонентами. Як експресивна, так і директивна 

іллокуції мовленнєвого акту тосту виражені імпліцитно. У цьому випадку тостом може 

слугувати будь-яке висловлення. Наступний приклад становить дотепну ремарку про 

алкоголь. Але, оскільки вона промовляється в умовах застілля, вона перетворюється в 

тост, який покликаний передати емоційний стан мовця і стимулює продовження застілля: 

(6) Denn meine Meinung ist nicht übertrieben: Wenn man nicht trinken kann, soll man nicht 

lieben, doch sollt ihr Trinker euch nicht besser dünken: Wenn man nicht lieben kann, soll 

man nicht trinken.  

Вважаємо за доцільне поєднати види мовленнєвого акту тосту 2) і 3) у один із 

виокремленням двох різновидів.  

Висновки та перспективи дослідження. Проведене дослідження німецькомовного 

тосту з позиції теорії мовленнєвих актів надає можливість зробити такі висновки. 
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Мовленнєвий акт тосту належить до гібридного іллокутивного типу, оскільки поєднує у 

собі директивну та експресивну іллокуції. Це засвідчує специфіка концепту ТОСТ, 

представленого у вигляді динамічного фрейму, а також когнітивний сценарій 

мовленнєвого акту тосту та його умови успішності. Будь-який тост – це одночасно 

висловлення емоційного стану та заклик до дії. Якщо мовець не виражає експліцитно 

один із компонентів, значить він його імплікує. Гібридна іллокутивна структура тосту 

зумовлює виокремлення трьох видів мовленнєвого акту тосту за критерієм способу 

вираження: 1) повністю експліцитний; 2) частково імпліцитний (з імпліцитною 

експресивністю або з імпліцитною директивністю); 3) повністю імпліцитний.  

Перспективою продовження досліджень на цю тему є залучення діахронічного і 

етнокультурного підходів з метою поглиблення знання про історичний розвиток тосту як 

мовленнєвого акту та лінгвокультурологічні особливості його реалізації у мовленні 

німців, австрійців і швейцарців. 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА АДЕКВАТНІСТЬ В АСПЕКТІ ТРАНСЛЯЦІЇ СЕМАНТИКИ 

АБСТРАКТНИХ ДІЄСЛІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ТЕКСТІ 

Дегтярьова В. С. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, проф. Недайнова І. В. 

У статті розглянуто визначення поняття «абстрактна лексика», схарактеризовано особливості та 

функціональні характеристики науково-технічного тексту, досліджено основні способи перекладу 

абстрактних дієслів у англомовних науково-технічних текстах. Дослідження визначає випадки вживання 

та виконувані функції абстрактної лексики на прикладі дієслів в українській і англійській мовах. 

Ключові слова: абстрактна лексика, абстрактні дієслова, науково-технічний текст, неолексеми, переклад, 

перекладацькі трансформації, перекладний відповідник, термін, термінологія. 

Дегтярёва В. С. Переводческая адекватность в аспекте трансляции семантики абстрактных 

глаголов в научно-техническом тексте. В статье рассмотрено определение понятия «абстрактная 

лексика», охарактеризованы особенности и функциональные характеристики научно-технического 

текста, исследованы основные способы перевода абстрактных глаголов в англоязычных научно-

технических текстах. Исследование определяет случаи употребления и выполняемые функции 

абстрактной лексики на примере глаголов в украинском и английском языках. 

Ключевые слова: абстрактная лексика, абстрактные глаголы, научно-технический текст, неолексемы, 

перевод, переводческие трансформации, переводной эквивалент, термин, терминология. 
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Summary: Dehtiarova V. S. Translation adequacy in the aspect of translation of semantics of abstract verbs in a 

scientific and technical text. The article reveals the concept of «abstract vocabulary», describes the features and 

functional characteristics of a scientific and technical text, explores the main ways of translating abstract verbs 

in English scientific and technical texts. The research determines the cases of use and performing functions of 

abstract vocabulary on the example of verbs in Ukrainian and English. 

Key words: abstract vocabulary, abstract verbs, scientific and technical text, neolexems, translation, translation 

transformations, translation equivalent, term, terminology.  

 

Науково-технічна сфера посідає одне з найважливіших місць серед різноманітних 

галузей людської діяльності. Стрімкий розвиток науки й техніки спричинив ріст значення 

науково-технічного перекладу у зв’язку з поширенням науково-технічної інформації. 

Науково-технічний текст як об’єкт перекладу характеризується повідомленням нових 

даних в конкретній галузі знань, що певним чином визначає специфіку побудови тексту 

та способу викладу інформації [2]. Він належить до наукового стилю, виникнення якого 

пов’язане з прогресом галузей науково-технічного знання.  

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що значення наукових досягнень, 

інформаційних технологій та техніки в глобальному просторі невпинно зростає, що 

спричиняє потребу в появі нових науково-технічних текстів, і, відповідно, їхніх 

перекладів. Попри те, що зараз існує багато наукових праць, присвячених дослідженню 

цієї тематики, тема перекладацької адекватності при передачі значення абстрактних 

дієслів залишається все ще недостатньо вивченою, що становить її новизну.  

Об’єктом роботи є науково-технічний текст загалом. 

Предметом статті виступає адекватність перекладу англомовних абстрактних дієслів і 

трансляція їхньої семантики в українському науково-технічному тексті за допомогою 

перекладацьких  трансформацій і способів.  

Метою нашого аналізу є визначення характерних рис науково-технічних текстів через 

особливості перекладу абстрактних дієслів в англомовному тексті українською мовою.  
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Досягненню поставленої мети передує низка завдань для виконання: 

1) проаналізувати функціональні характеристики науково-технічного тексту; 

2) розглянути труднощі перекладу текстів такого стилю; 

3) навчитися визначати абстрактні дієслова в англомовному та україномовному текстах, 

порівняти їхні функції й особливості вживання; 

4) дослідити переклад абстрактних дієслів у науково-технічному тексті з англійської на 

українську мову; 

5) описати закономірності та відзначити особливості перекладу таких дієслів 

українською мовою. 

На початку свого жанрового формування науковий стиль був схожий на художню 

розповідь, але з появою наукової термінології він почав формувати свої правила та 

виокремлюватися як самостійний [24, с. 537].  

Функціональне призначення наукового стилю полягає в пізнанні світу та розширенні 

існуючих уявлень про нього, обґрунтуванні гіпотез, доведенні теорій, створенні схем, 

класифікацій, систематизації знань, конкретному й лаконічному викладі матеріалу, 

роз’ясненні явищ. Науково-технічному тексту притаманні об’єктивність, 

інформативність, чіткість викладу, логічність структури, ясність і прозорість. 

Провідними ознаками наукового стилю є однозначність, предметність, доказовість, 

узагальнення, переконливість. Головна ціль науково-технічної літератури полягає у 

обґрунтуванні викладення інформації з використанням таких мовних засобів як 

абстрактна лексика, наукова фразеологія, вживаність термінології, графіки, таблиць, 

умовних позначень, формул, символів, іншомовних слів та запозичень, зберігання 

безсуб’єктності в тексті, безособовості синтаксису, відсутності авторської 

індивідуальності: «їх (науково-технічні тексти) пишуть за суворими правилами, і у різних 

авторів, які пишуть на ту ж саму тему, ми побачимо не лише одні й ті ж синтаксичні та 

морфологічні структури, але й однакові мовні звороти, однаковий стиль»  [2, с. 166; с. 
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276]. Такі тексти можна охарактеризувати як прагматичні або інформативні, часто 

сприймаються як анонімні [2, с. 277].  

Основною характеристикою науково-технічних текстів є їхнє практичне призначення, яке 

полягає в наданні реципієнту інструкцій, щоб він міг виконати технічні завдання, 

вирішити проблеми в області прикладних дисциплін [26].  

Кожний із функціональних стилів має жанрові різновиди. Зрозуміло, що і види науково-

технічного тексту виступають об’єктом наукового аналізу. Наприклад,  мовознавці Н. 

Ботвина, А. Коваль, К. Ленець, О. Митрофанова, М. Пентилюк виділяють пропонують 

виділяти підстилі в межах наукового стилю, залежно від виконуваних ними функцій і їх 

провідних сфер застосування. Вони виділяють наступні: 

а) власне науковий (академічний). До нього відносять такі жанри: монографія, наукові 

роботи (курсова, дипломна) реферат, рецензія, стаття; 

б) науково-популярний (науково-популярна література); 

в) науково-навчальний (дидактичний): лекції, підручники, посібники; 

г) науково-технічний;  

ґ) виробничо-технічний; 

д) науково-інформативний та науково-діловий; 

е) науково-фантастичний. 

Узагальнюючи теоретичні розвідки з даного питання, ми виокремили наступні види 

науково-технічної літератури: 

- власне наукові тексти – монографії, статті, дисертації; 

- науково-навчальні – підручники, посібники, довідники; 

- науково-оцінні – рецензії; 

- інформаційно-реферативні – реферати, резюме, тези; 

- довідково-енциклопедичні – енциклопедії, словники; 
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- власне технічні тексти – формуляри, технічні описи, інструкції до експлуатації, патенти, 

стандарти, проекти; 

- технічна реклама; 

- науково-популярні тексти – періодичні та неперіодичні видання, які можуть бути 

використані для науково-технічного обміну [11, 13, 15]. 

Оскільки науково-технічна література передбачає синергію науки, техніки та лінгвістики, 

то, звичайно, що її переклад викликає певні труднощі. Проблеми перекладу науково-

технічної літератури досліджувало багато лінгвістів, серед яких ми визначаємо М. 

Аполову, Л. Борисову, В. Карабана, Л. Черноватого, І. Корунця, В. Комісарова [7, 22].  

У науковій літературі наведені різні дефініції терміну переклад. За Дж. Кетфордом, 

переклад – це заміна текстового матеріалу з однієї мови еквівалентним текстовим 

матеріалом іншої мови [25, с. 20]. На думку мовознавця Я. Рецкера, переклад – це цілісне 

(повноцінне, адекватне) й точне передавання засобами іншої мови змісту тексту 

оригіналу зі збереженням його стилістичних та експресивних особливостей [19, с. 10]. 

Основна вимога до науково-технічного перекладу - це точна трансляція фактичного 

матеріалу. Критеріями адекватного науково-технічного перекладу є і такі його 

характеристики: «Він [переклад]. повинен точно передавати зміст оригіналу, містити 

загальноприйняту в мові перекладу термінологію й відповідати нормам науково-

технічної літератури, переклад якої здійснюється» [8, с. 45].  

Мова науково-технічного тексту має специфічні лексичні, граматичні та стилістичні 

риси. Це породжує додаткові проблеми в процесі перекладу. Говорячи про лексичні 

особливості, до них можна віднести  наявність професійної термінології, яка притаманна 

конкретній науково-технічній сфері, багатозначність слів (термінологічних 

словосполучень), відсутність деяких еквівалентів. Терміни є істотним компонентом 

науково-технічних текстів, тому вибір адекватного перекладацького відповідника – це 

«вибір правильного варіанту вираження понять мовою перекладу з низки можливих, 
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залежно від контексту» [27, c. 7]. Найбільшу складність у процесі перекладу становлять 

терміни-неологізми, оскільки вони не відображаються в словниках, загальнонародні 

слова як явище спеціальної галузевої фразеології, абревіатури, етноспецифічна лексика, 

кліше, національна варіативність термінів, "фальшиві друзі" перекладача. До останніх 

належать омоніми, що набувають термінологічного значення, псевдоінтернаціоналізми, 

слова іншомовного походження. Вони спричиняють серйозні труднощі, тому для їх 

подолання перекладачі не рідко вдаються до описового перекладу цих явищ, спершу 

детально проаналізувавши їх або передають їх значення усталеними в науці термінами. 

Актуальні наукові проблеми, найновіші технічні винаходи і відкриття висвітлюються у 

друкованих виданнях і перш за все – у періодичних виданнях, до яких і повинен 

звертатися перекладач [12, с. 25]. 

Граматичні особливості є менш помітними, але вони теж характеризуються 

відмінностями в граматичній будові мови, традиціях і нормах письмового наукового 

мовлення. До граматичних труднощів перекладу також належать ті граматичні явища 

мови тексту оригіналу, що мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови 

перекладу функціональні характеристики [18, с. 122124]. Наприклад, А. Я. Коваленко 

виокремлює такі: 

1) наявність довгих речень, які включають велику кількість другорядних і однорядних 

членів;  

2) вживання багатокомпонентних атрибутивних словосполучень;  

3) вживання означень, утворених шляхом стяжки цілих синтаксичних груп;  

4) вживання форм пасивного стану, неособових форм дієслів, дієприкметникових 

зворотів;  

5) наявність пропусків деяких службових слів (артиклів, допоміжних дієслів) особливо в 

таблицях, графіках, специфікаціях [10, с.182]. 
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Найбільшу складність при перекладі являють відмінність синтаксичної системи мов, що 

полягає в послідовності елементів висловлювання в мові оригіналу та мові перекладу; 

граматична багатозначність деяких самостійних частин мови, наприклад, дієслова в 

англійській мові, коли воно може виконувати відразу декілька функцій: бути 

допоміжним, смисловим або мати модальне значення.  

Граматика й лексика тісно пов’язані зі жанрово-стилістичними проблемами, тому що до 

стилістичних рис тексту відносять такі характеристики як: використання певних 

граматичних форм, структур та частота вживання слів, які притаманні деякій науково-

технічній галузі.  

Існування жанрово-стилістичних складнощів науково-технічного перекладу пов’язане з 

певними розбіжностями у жанрових  і стилістичних нормах подання інформації в текстах 

англійської та української мов. Так, лінгвісти Г. Грицик і О. Ключник виокремлюють 

такі:  

  переклад так званих метафоричних термінів;  

  переклад образної та необразної фразеології;  

  переклад різноманітних кліше (фраз);  

  наявність у текстах розмовних лексичних елементів [9, с. 2]. 

Специфікою науково-технічного стилю є загальновживане використання абстрактної 

лексики, яка є складовою лексичної системи мови, сукупністю слів різних частин мови на 

позначення понять, що не мають реального втілення [14]. До такого класу лексики 

найчастіше входять іменники та відіменникові дієслова [14]. Вони вказують на якості 

(ясніти, чорніти), стан (спати, тиша), процес (ходити, бігти), риси характеру (злитися, 

сердитися), почуття (кохати, ненавидіти), вияви ментальної діяльності особи (розуміти, 

знатися), норми етикету (привітатися), міжособистісні стосунки (дружити, сваритися), 

науково-виробничі терміни (індустріалізувати, властивість) [16]. Цей лексичний 
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прошарок не співвідносний з конкретними діями, об’єктами, властивостями та має 

високий ступінь узагальнення.  

Отже, абстрактне значення – це узагальнене значення. До абстрактної лексики належить 

також дієслово «бути» у функції зв'язки [14]. Його вияв може бути нульовим і найчастіше 

зустрічається у складених іменних присудках. Лінгвіст О. О. Потебня розглядав нульову 

зв’язку як носія присудковості, вираженою формою називного відмінка [17]. В. Г. Адмоні 

підкреслював, що нульова форма свідчить про вищий ступінь зв’язку підмета й 

предикатива [1, с. 35-36]. Найкраще це ілюструють приклади, взяті з творів Федьковича: 

… сон – мара; світ – дністрова хвиля [21, с. 263]. Форми цього дієслова можуть належати 

до часової парадигми. Наприклад, Я – перекладач (тепер. час). – Я була перекладачем 

(мин. час). – Я буду перекладачем (майб. час).  

Питання про віднесеність інших частин мови (окрім іменників, які складають більшість) 

до абстрактної лексики потребує подальшого вивчення мовознавцями. Так, вивчаючи 

статтю Н. Тома, приходимо до висновку, що у широкому розумінні, враховуючи лише 

семантичний принцип, до абстрактних слів можемо зарахувати і слова інших частин 

мови. Так, порівнюючи, з одного боку, дієслова конкретної дії (писати, читати, рубати, 

ходити, кидати), які позначають зовнішні матеріалізовані ознаки та сприймаються одним 

із органів чуття, а з другого боку, дієсловами, які виражають почуття, внутрішній стан 

(любити, ненавидіти, веселитись, сумувати, надіятись), слід зауважити, що слова другої 

групи мають більш виражену абстрактність, враховуючи їхню співвіднесеність із 

абстрактними іменниками (любов, ненависть, веселість, сум, надія) [5, с. 291].  

Абстрактні дієслова є компонентом різних наукових сфер, філософії, літератури, 

особливо поезії, оскільки вона виражає спектр духовного світу. Вони мають еквіваленти 

в багатьох мовах, що значно полегшує процес передачі їхньої семантики з мови оригіналу 

на мову перекладу та навпаки. Категорія абстрактності слів загалом вказує на поняття 
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маси, відстані, міри, часу, природні  та астрономічні явища (частини світу), географічні 

реалії. 

Абстрактні дієслова, які виражають опредметнену дію містять значний стилістичний 

потенціал, є похідними від іменників та широко використовуються не лише в науково-

технічному стилі, а й у розмовно-літературному та навіть газетно-публіцистичному. 

Особливу увагу привертають неолексеми: тінізувати (похідне від «тінь»), химеризувати 

(від «химера»), піаризувати (дериватив від «піар»), лірикувати (від «лірика»), 

гламуризувати (від «гламур»).  

Говорячи про англійську мову, абстрактні дієслова є здебільшого похідними від 

іменників, які, у свою чергу, походять від латини – absorb (from absorption), accumulate 

(from accumulation), classify (from classification), separate (from separation), saturate (from 

saturation), generate (from generation), isolate (from isolation), integrate (from integration). 

Проаналізувавши абстрактні іменники з суфіксом –tion, відібрані  з інтегрованої 

лексикографічної системи Українського мовно-інформаційного фонду НАН України [20], 

і утворені від них відіменникові дієслова, можна узагальнити коло їх значень: способи 

дії, сукупність засобів і заходів для їх виконання, опис явищ. Цей лексичний шар має 

справу зі суспільно-науковою й науково-технічною термінологією.  

Ключову роль при перекладі українською мовою відіграють абстрактні дієслова, оскільки 

вони є центральним класом ознакових слів, що позначають дії, процеси та стани, 

виступають організаційним ядром елементарного простого речення, мають активну й 

широку валентність [4, с. 218]. Для науково-технічного стилю істотне значення має 

конкретизація фази динамічного виявлення дії, тому у певному контексті кожна форма 

виражає значення або недоконаного, або доконаного виду [4, с. 224]. Так, граматичні 

форми доконаного виду означають дії, процеси та стани, які досягли своєї внутрішньої 

межі, тобто передають цілісну дію [4, с. 225], наприклад, згенерувати, зінтегрувати [3, с. 

242, с. 246]; а недоконаного – дію, процес або стан, що тривають, внутрішньо ще не 
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обмежені, але спрямовані на досягнення своєї внутрішньої межі [4, с. 225], приміром, 

генерувати, ізолювати [3, с. 129, с. 259].  

Порівнюючи конкретні та абстрактні дієслова, останні не стосуються фізичних об’єктів і 

не завжди легко відтворити в уяві образи, які вони позначають. Також вони наділені 

емоційним змістом: commit, conceive, forget, fulfill, trust, worry. У англійській мові 

дієслово «to be» теж може виступати зв’язкою, при цьому мати нульовий вияв при 

перекладі: The tests are only the first steps in a series of experiments. – Ці досліди – лише 

перший крок у низці експериментів. Але окрім цього, воно виконує ще й інші функції, 

виступаючи допоміжним дієсловом, що бере участь в утворенні аналітичних дієслівних 

форм: Essentially no new theoretical devices will be introduced. Або модальним дієсловом, 

що вживається з наступним інфінітивом, який має частку to: What sense, then, are we to 

make of the conclusions? [6, с. 274-275]. 

Перекладацький процес є складним і включає низку труднощів, із якими доводиться 

стикатися перекладачеві. Одним із допоміжних засобів для їх подолання є перекладацькі 

трансформації (заміни), які застосовуються через нестачу спільних або відмінних рис 

англійської і української мов. Між граматичними властивостями обох мов існує 

спільність через їхню приналежність до індоєвропейської мовної родини й виявляється в 

наявності спільних функцій, категорій (дієслова, іменників тощо) та граматичних 

значень. Але є відмінності: дієприслівник в українській мові, характерний порядок слів у 

англомовному реченні, артиклі.  

Під перекладацькою трансформацією розуміємо міжмовні операції перевираження сенсу 

[23, с. 34]. Усі складові частини денотативної системи вихідної мови (фразеологічні та 

лексичні одиниці) поділяються на: 

1) ті, що мають відповідники («перекладні еквіваленти») у мові перекладу; 

2) безеквівалентні одиниці. 
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Еквівалентні одиниці бувають одноеквівалентні (ті, що мають тільки один перекладний 

відповідник, наприклад, accumulate – накопичувати, classify – класифікувати, isolate – 

ізолювати, trust – довіряти) й багатоеквівалентні (що мають два або більше перекладних 

відповідників, наприклад, absorb – поглинати, засвоювати, всмоктувати; saturate – 

насичувати, просочувати, переповняти; generate – виготовляти, породжувати, виробляти) 

[10].  

Головним прийомом у процесі перекладу абстрактної термінологічної лексики, зокрема 

абстрактних дієслів, є пошук еквівалента, коли значення англійського слова повністю 

відповідає значенню українського слова. Як приклад, accumulate – акумулювати (в 

значенні «накопичувати»), classify – класифікувати, isolate – ізолювати, integrate – 

інтегрувати. Еквівалентний переклад сприяє збереженню відносної рівноцінності 

семантичної, змістовної, функціонально-комунікативної та стилістичної інформації, що 

вміщують оригінал і переклад. Але за відсутності еквівалента перекладачі нерідко 

вдаються до описового перекладу – способу перекладу нових лексичних елементів 

вихідної мови, коли слово, словосполучення, фразеологізм замінюється в мові перекладу 

словосполученням, яке адекватно передає зміст слова (терміну). При застосуванні цього 

прийому слід переконатися, що в мові перекладу відсутній відповідний перекладний 

відповідник (іноді виникають ситуації, що перекладні словники ще не встигли його 

зафіксувати, проте він уже може існувати в перекладеній літературі), щоб не створювати 

термінологічні дублети. Наприклад, абстрактні дієслова в словосполученнях змінюють 

своє загальне, початкове значення, в залежності від зміни об’єкта, з яким вони 

поєднуються: 

fulfill a duty/promise/responsibility – виконувати обов’язок/обіцянку/зобов’язання; 

fulfill an ambition/dream/goal – здійснювати мрію/досягати ціль; 

fulfill a need – задовольняти потребу; 

fulfill criteria/requirements – відповідати критеріям/вимогам. 
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Говорячи про абстрактне дієслово «to be» і його багатофункціональність, можливі 

декілька варіантів його перекладу в реченнях науково-технічного тексту [6]: 

1. Дієсловом «бути», яке в теперішньому часі може опускатися, предикативним 

займенником «це» і дієслівною фразою «полягати у тому, що(б)», коли присудок 

виражений інфінітивом у англійській мові [6, с. 275]: 

Among the statistically significant correlations indicated in Table 6 are the following. – Серед 

статистично важливих співвідношень, указаних у Таблиці 6 – наступні. 

The second important general descriptive question is: how common are these descriptive errors. 

– Друге важливе загальне дескриптивне (описове) запитання полягає в тому, наскільки 

поширеними є ці дескриптивні помилки. 

There has been an ongoing controversy in the literature as to whether this experiment is 

successful. – Це – тривалий спір у літературі, чи цей експеримент успішний. 

2. Як модальне дієслово – «повинний», «мусити», «вимушений» (якщо інфінітив має 

форму активного стану) або «необхідно», «потрібно», «можна» (якщо інфінітив має 

форму пасивного стану) [6, с. 275]: 

The idea was later to play an essential role in Bohr`s attempt to throw light on the relation 

between the biologist`s and the physicist`s way of describing nature. – Ідея повинна пізніше 

відігравати істотну роль у спробі Бора виявити зв’язок між способом опису природи 

біолога та фізика. 

These values are to be obtained with utmost precision. – Ці величини потрібно вирахувати з 

максимальною точністю [6, с. 275].  

3. В якості допоміжного, перекладається в складі певних форм, наприклад, пасивного 

стану [6, с. 274]: 

Essentially no new theoretical devices will be introduced. – В основному не будуть вводитися 

нові теоретичні прийоми [6, с. 275]. 
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4. Як повнозначне дієслово «to be» має велику кількість перекладацьких відповідників в 

українській мові: «бути», «являти (собою)», «міститися», «знаходитися», «стосуватися», 

«перебувати», «належати» . [6, с. 276]  

The book will be of interest to many scholars. – Книга буде цікавою багатьом вченим. 

The features relevant for this discussion are in bold type. – Статті, які стосуються цієї 

дискусії, подаються жирним шрифтом [6, с. 276]. 

Висновки. У ході проведеного дослідження було встановлено, що для досягнення 

максимально наближеної перекладацької адекватності при трансляції семантики 

абстрактних дієслів у науково-технічному тексті перекладачі вдаються до загальних 

способів перекладу, зокрема перекладацьких трансформацій, найрозповсюдженішими з 

яких є еквівалентний та описовий переклад. Варто додати, що перекладний процес – 

складний, тому що включає лексичні, граматичні та стилістичні труднощі та вимагає 

детальних знань з науково-технічної сфери, вільного оперування спеціалізованими 

поняттями, вмінь точного відтворення значення абстрактної лексики. 

Перспективою наукової статті є можливість використання цього матеріалу на заняттях із 

теорії та практики перекладу, а також подальше вивчення перекладацької адекватності 

при передачі семантики інших малодосліджених компонентів абстрактної лексики, 

наприклад, прикметників і прислівників. 
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРЛІНГВАЛЬНОЇ ОМОНІМІЇ 

(на прикладі «хибних друзів перекладача» німецької та української мов) 

Жилякова Я.Р. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент  Оніщенко Н. А. 

У цій статті досліджується мовний феномен «хибні друзі перекладача», причини його виникнення та 

наслідки, до яких може привести недостатня обізнаність у даній темі.  Визначається класифікація 

«хибних друзів перекладача» для систематизації й упорядкування міжмовних омонімів у німецькій та 

українській мовах. 

Ключові слова: міжмовні омоніми, омоніми, пароніми, «хибні друзі перекладача». 

Жилякова Я.Р. Проблема интерлингвальной омонимии (на примере «ложных друзей 

переводчика» немецкого и украинского языков). В этой статье исследуется языковой феномен 

«ложные друзья переводчика», причины его возникновения и последствия, к которым может привести 

недостаточная осведомленность в данной теме. Определяется классификация «ложных друзей 

переводчика» для систематизации и упорядочивания межъязыковых омонимов в немецом и украинском 

языках. 

Ключевые слова: омонимы, межъязыковые омонимы, паронимы, «ложные друзья переводчика». 
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Summary: Zhyliakova Y. The Problem of Interlingual Homony (in the context of "False Friends of a 

Translator" of German and Ukrainian Languages). This article analyzes the linguistic phenomenon of "false 

friends of a translator", reasons for its occurrence and consequences that can be caused because of lack of 

awareness in this topic. It determines the classification of "false friends of a translator" for systematization and 

ordering of interlingual homonyms in German and Ukrainian languages.  

Key words: "false friends of a translator", homonyms, interlingual homonyms, paronyms. 

 

У сучасному світі переклади здійснюються в багатьох сферах життя суспільства, тож 

міжмовні омоніми – проблема міжнародного спілкування за допомогою перекладу. Тому, 

безперечно, фіксація міжмовних омонімів, їх осмислення, коментування заслуговує 

окремого вивчення.  

Актуальність: сучасні словники здебільшого упорядковані таким чином, що вони 

ґрунтуються на частоті вживання слова або ж на його приналежності до певної галузі чи 

предметно-тематичної групи.  Але існують ще такі групи слів, які мають однакове 

звучання, але відрізняються за значенням у різних мовах. Іноді нестача знань у цьому 

питанні може призвести до помилок і непорозумінь. Вивчення міжмовних омонімів 

заслуговує окремої уваги в перекладознавстві, а особливо в процесі відтворення 

технічних, юридичних чи медичних текстів, які суттєво впливають на життя людей. 

Лексична семантика є джерелом для нових досліджень, спрямованих на вивчення 

міжмовних контактів, взаємозв'язків і взаємовпливу як різних мов загалом, так і 

близькоспоріднених зокрема. Особливо актуальним досі залишається створення найбільш 

ефективної методики для визначення основних одиниць, принципів, критеріїв і 

параметрів зіставної лексичної семантики. 

Порівнюючи слова двох чи кількох мов, ми бачимо, що з точки зору їх предметно-

логічної співвіднесеності, вони можуть перебувати у відносинах еквівалентності, або 

нееквівалентості. 
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Окрім цього, враховуючи співвідношення звукової або графічної сторони 

еквівалентних слів та співвідношення їх синтагматичних чи мовних характеристик, 

можна далі розмежувати категорії абсолютної і відносної омонімії та паронімії. 

Міжмовними омонімами прийнято називати слова, графічна й звукова форма яких 

однакова. До міжмовних паронімів належать слова, не цілком подібні за формою, але які, 

незважаючи на фактичну розбіжність їх значень, викликають неправдиві асоціації. 

При  використанні міжмовних омонімів у практиці перекладацької та 

лексикографічної діяльності, а також у викладанні іноземних мов виникають особливі 

труднощі, оскільки, слова у двох різних мовах, які асоціюються та ототожнюються 

завдяки подібності в плані вираження, в плані змісту в повному обсязі не відповідають 

одне одному. Саме тому у французькому мовознавстві слова такого типу отримали назву 

«хибні друзі перекладача». 

Найточніше суть даного мовного явища, на мій погляд, відображає визначення К.Г. 

Готліба. «Хибними друзями перекладача» він називає слова двох або більше мов, які з 

огляду на схожість їх форми і змісту можуть викликати помилкові асоціації. Як наслідок, 

це призводить до помилкового сприйняття інформації іноземною мовою, а при перекладі 

− до спотворення сенсу, порушення лексичної сполучуваності, неточностей в передачі 

стилістичного забарвлення, і слововживанні [7, с. 527].  Тому об’єктом дослідження є 

омоніми, зафіксовані у словнику К.Г. Готліба. Предметом дослідження виступають 

предметно-тематичні групи міжмовних омонімів освітньої тематики у словнику К.Г. 

Готліба. 

Питання міжмовної омонімії привертало увагу вчених в 60-70-х роках минулого 

століття та й нині викликає значний інтерес у лінгвістів, про що свідчать численні 

дослідження, присвячені цьому явищу (В.В. Акуленко, К.Г. Готліб, Л.А. Булаховським, 

Р.А. Будагов, Т. Гуревич, А. А. Турчина).  
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Розроблені вченими принципи широко використовуються у вивченні теоретичних 

засад дослідження явища мовних паралелей, яким присвячуються праці сучасних 

дослідників.  

У лінгвістиці існують різні погляди на саме явище омонімії. Згідно з першим, 

«омонімами визнаються лише такі однозвучні слова, які завжди були різними за формою 

й тільки в процесі історичного розвитку збіглися між собою у звучанні внаслідок різних 

фонетичних, а загалом випадкових, причин. Решта ж випадків, коли однакова 

матеріальна, звукова форма набуває різного змісту, вважається явищем полісемії слів» [4, 

с. 3]. Згідно з іншим поглядом, до омонімів відносять слова, різні за походженням, які 

через певні історичні причини збіглися за звучанням, і ті випадки, коли втрачається 

семантичний зв’язок між значеннями полісемічного слова, даючи право на існування 

двом абсолютно новим словам [4, с. 3]. 

Нижче наводяться кілька визначень понять «омонім», «омоніми», «омонімія»: 

– «омоніми – це однакові за звучанням слова, але мають різне значення» [1, с. 170]; 

– «традиційно омонімія – це звуковий збіг двох або більше мовних одиниць» [2, с. 6]; 

– «омоніми – це різні слова, що мають однаковий звуковий склад» [8, с. 90];  

– «омоніми – це слова з однаковим формувальним і зовсім іншим значенням» [6, с. 

21]. 

Як можна побачити, всі вищенаведені визначення підкреслюють, що омоніми 

збігаються за формою, але розрізняються за своїм значенням. Такі, наприклад, в 

німецькій мові: das Schloss – «зАмок» і «замок»; der Grund – «причина» і «дно»; die Bank 

– «банк» і «лава»; die Weise – «шлях, спосіб» і die Waise – «сирота», stählen – «закаляти» 

і stehlen – «красти», die Seite –«сторінка» і Saite – «струна», der Laib – «хлібина» і der 

Leib – «тіло» і т.д. Різне написання багатьох з цих слів має різні причини, які пов’язані зі 

шляхами їх виникнення в мові. 

Отже, омоніми – слова з однаковою формою і з абсолютно різним значенням. 
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В широкому сенсі вчена розуміє поняття «хибні друзі перекладача», як «прояв 

психолінгвістичного змішання мов, а саме – інтерференції, тобто уподібнення в мовній 

свідомості нерідної мови строю рідної, часткового ототожнення і змішання двох мовних 

систем, що веде до помилок у мовленні іноді на одній, а іноді на обох мовах» [5, с. 45]. 

К.Г. Готліб дає «хибним друзям перекладача» таке визначення: «це слова двох мов, 

які через подібність їх звукового чи буквенного складу викликають хибні асоціації та 

призводять до помилкового сприймання інформації на іноземній мові, а при перекладі – 

до більш чи менш суттєвих перекручень змісту чи неточностям при передачі 

стилістичного забарвлення, до помилок у лексичній сполучності, а також у 

слововживанні» [3, с. 439]. Отже, «хибні друзі перекладача» – це не лише слова, але й 

окремі значення багатозначного слова, які не мають повної відповідності у іншій мові. 

Класифікація інтернаціоналізмів в міжмовній проблемі «хибних друзів перекладача» є 

доволі багатогранною і отримує різне визначення у роботах численних науковців. 

Процес поступової інтернаціоналізації мов – результат міжнародного обміну 

науковою, технічною і культурною інформацією. 

Інтернаціоналізація так чи інакше торкається всіх рівнів мови. Однак особливо 

яскраво міжнародні елементи виявляються на рівні освітньої лексики. 

У нашому дослідженні під час аналізу ступеня семантичної схожості 

інтернаціональних слів сфери вищої освіти в українській і німецькій мовах  

використовувався словник К.Г. Готліба «Хибні друзі перекладача» [3]. 

Серед розглянутих міжмовних омонімів (МО) можна виділити, наприклад, декілька 

предметно-тематичних груп (ПТГ), а саме: 

1. ПТГ «ПОЗНАЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»:  

INSTITUT – .Einrichtung zur wissenschaftlichen Forschung u. technischen Entwicklung 

=Institut (1); durch gesetzlich verankertes Recht geschaffenes Rechtsgebilde. Form der 

Gesellschaftsordnung =Institut (2); Institut - Einrichtung zur Lehre u, Erziehung als Teil einer 
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Hochschule, Universität od. Akademie кафедра; (DDR) Hochschule, die nicht das Recht hat, 

den Doktortitel zu verleihen; 5. einem bestimmten Zweck dienende Einrichtung, Anstattn; 

Bestattungsinstitut Firma, die alle Formalitäten einer Bestattung übernimmt; Detektivinstitut 

Büro eines Detektiven; Kreditinstitut Bank, die auch Kreditgeschäfte betreibt [3, c. 73]. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТА КЕРІВНИХ УСТАНОВ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: 

REKTOR – Leiter einer Hochschule =Rektor. Leiter einer kirchliche Einrichtung= 

Rektor. Leiter einer Volks, Mittelschule im bürgerlichen Schulsystem [3, c. 122]. 

3. ПТГ «НАЙМЕНУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТА КЕРІВНИХ УСТАНОВ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»:  

KATHEDER – 1. Einrichtung an der Hochschuler Universitätt die alle einen bestimmten 

Wissenschaftszweig Lehrenden vereint Lehrstuhl m, Institut n (DDR veraltet); Institut für 

Chemie. 2. Ausgabestelle der Bücher in einer Bibliothek Ausleihpult n, Ausleihe f. 3. Pult des 

Lehrers, Dozenten, Podium= Katheder, (veraltend, Amtsspr.) planmäßige Stelle eines 

Professors an einer Universität od. Hochschule, Lehrstuhl [3, с. 81]. 

Висновки: Наявність спільних значень у інтернаціональних пар слів призводить до 

механічного перенесення значень слова рідної мови на іноземну, яке виступає у інших 

значеннях. 

Правильне розуміння значень слів, які є «хибними друзями перекладача», є 

необхідним для адекватного сприйняття інформації, відповідного використання слів 

згідно з контекстом та ситуацією, для уникнення хибних асоціацій і, в результаті, для 

правильного й коректного перекладу, що є головною метою професійного перекладача. 

В залежності від характеру розбіжностей «хибні друзі перекладача» можна поділити 

на:  

– слова, що позначають різні предмети та явища у двох мовах;  
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– слова, що позначають подібні слова предмети та поняття, проте відрізняються у 

відтінках;  

– слова з однаковим значенням, проте з різним стилістичним забарвленням;  

– слова, значення яких в обох мовах співпадають, проте еквівалентами при 

перекладі вони можуть бути лише у декількох словосполученнях. 

Необхідно продовжувати вивчення цієї теми, адже вона має великі перспективи 

подальших досліджень. Цю тему можна розвивати й надалі шляхом пошуку прикладів 

неправильного перекладу понять освітньої тематики, адже щодня виникають все більше і 

більше неологізмів, які пристосовуються до українсько мови, але не завжди зберігають 

своє значення. На мою думку, суттєвим доповненням словників «хибних друзів 

перекладача» могли б бути реальні приклади неправильного перекладу омонімів, які 

могли б показати, на скільки недостатня обізнаність у певній галузі призводить до 

викривлення змісту. 
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УДК 811.111’42 

ФРЕЙМІНГ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ 

В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ 

Зенякін О.С. (Харкiв) 

Науковий керiвник: докт. фiлол. наук, проф. Морозова О.І. 

Статтю присвячено дослідженню фреймінгу проблем навколишнього середовища в онлайн-виданні 

британської газети METRO під час пандемії COVID-19. Проаналізовано підходи до визначення змісту 

поняття фрейму, виявлено мовні та позамовні засоби фреймінгу екологічних проблем. 

Ключові слова: еколінгвістика, медіа-дискурс, мовні та позамовні засоби фреймінгу, фрейм. 

Зенякин А.С. Фрейминг проблем экологии в англоязычном медиа-дискурсе. Статья посвящена 

исследованию фрейминга проблем окружающей среды в онлайн-издании британской газеты METRO во 

время пандемии COVID-19. Проанализированы подходы к определению содержания понятия фрейма, 

выявлены языковые и неязыковые средства фрейминга экологических проблем в англоязычном медиа-

дискурсе. 

Ключевые слова: эколингвистика, медиа-дискурс, языковые и неязыковые средства фрейминга, фрейм. 

Summary: Zeniakin O.S. Framing Environmental Issues in Anglophone Media Discourse. This article is a 

study of framing environmental issues in the online edition of the British newspaper METRO during the 

COVID-19 pandemic. An analysis of approaches to the definition of frame is offered, linguistic and non-

linguistic devices used in framing ecological issues are described. 

Key words: ecolinguistics, media discourse, linguistic and non-linguistic framing devices, frame. 

 

Пандемія COVID-19 захопила світ, істотно змінивши стан речей у природі та 

соціумі. Ця надзвичайна ситуація внесла суттєві зміни у світобачення людини, які, 

відповідно, відбилися у засобах масової інформації. Ці зміни торкнулися і сприйняття 

людиною проблем екології, які традиційно посідають чільне місце у повідомленнях 

британських газет, про що, зокрема, свідчить часта оновлюваність відповідних розділів в 

одній з найбільш читаних газет в Об’єднаному Королівстві – METRO [7], особливо, в її 

онлайн-версії. Звернення до аналізу таких текстів надає еколінгвістам можливість 

отримати нові дані стосовно того, як зовнішні чинники впливають на світобачення 
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людини, зокрема, на її ставлення до навколишнього середовища, а також на те, як 

відповідні зміни віддзеркалюються в засобах масової інформації.  

У цьому дослідженні до аналізу новинних текстів британських онлайн-медіа 

застосовано теорію фреймінгу. Об’єктом дослідження є новинні тексти онлайн-видання 

британської газети METRO, присвячені висвітленню проблем навколишнього середовища 

під час пандемії COVID-19, а предметом – мовні та позамовні засоби фреймінгу проблем 

екології. Метою дослідження є виявлення й опис притаманних британському медіа-

дискурсу періоду пандемії засобів фреймінгу проблем навколишнього середовища, а 

завданнями, що їх необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети, є 

систематизація підходів до тлумачення змісту поняття фрейму та виявлення й опис 

засобів фреймінгу проблем навколишнього середовища в онлайн-виданні британської 

газети METRO  у часи світової пандемії COVID-19. Актуальність цієї розвідки зумовлена 

її належністю до царини еколінгвістики, яка підсилюється суспільною значущістю 

порушеної у дослідженні проблематики. 

Джерелом емпіричного матеріалу дослідження є 56 новинних текстів з ілюстраціями, 

дібраних з онлайн-видання METRO протягом 2020 року. З них виокремлено 

95 фрагментів, в яких застосовано той чи інший засіб фреймінгу. До аналізу емпіричного 

матеріалу залучено конкретнонаукові (лінгвістичні) методи критичного й позитивного 

аналізу дискурсу та фреймового аналізу, а також загальнонаукові методи індукції, 

дедукції, аналізу та синтезу. 

 Дослідження є першим на теренах України емпіричним дослідженням засобів 

фреймінгу проблем екології в британських онлайн-медіа, що зумовлює його наукову 

новизну.  

Практична значущість дослідження міститься у можливості застосування його 

результатів у курсах за вибором з дискурсології та лінгвосеміотики, у практиці 

викладання англійської мови (аспект «Усне мовлення») та студентських наукових 
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роботах. 

У сучасній лінгвістиці співіснують два основні підходи до трактування фрейму [1, с. 

3]. Перший бере за основу ідею, що її сформулював фахівець у галузі штучного інтелекту 

М. Мінський: фрейм – це  «структура даних для представлення стереотипної ситуації» [6, 

с. 1]. Такий тип фрейму називають когнітивним. Другий підхід акцентує увагу на 

інтеракціональній природі фрейму. Його засновником є соціолог І. Гоффман, згідно 

якому головним у фреймі є знаходження відповіді на питання «що відбувається?» 

реципієнтом повідомлення, тобто фрейм пояснює, як реципієнт ідентифікує й інтерпретує 

ситуацію, частиною якої він сам є [3, с. 4; 4, с. 128]. У тлумаченні змісту поняття фрейму 

ми пристаємо на позицію І. Гоффмана, яка є найбільш поширеною у дослідженнях 

медійної комунікації.   

Як зазначає Дж. Лакофф, фрейми – це «ментальні структури, що формують наш 

образ сприйняття світу» [5, с. 15]. У цьому стосунку постає питання, яка саме 

виокремлюються фрейми. Методологічною основою такого дослідження можуть бути 

метод дедукції або індукції. Дедуктивний метод передбачає виявлення у текстовому 

матеріалі фреймів згідно вже наявним їх класифікаціям. Однак такий метод має 

обмеження, оскільки із самого початку визначається перелік фреймів, що їх необхідно 

виокремити із дискурсу, а, отже, є ризик «відсіювання» фреймів, що не вкладаються у 

задані параметри. Індукція, навпаки, надає можливість виявлення фреймів, притаманних 

саме досліджуваним текстам шляхом аналізу мовних та позамовних засобів їх 

актуалізації. У нашому дослідженні застосовано індуктивний метод. 

В. Гемсон та А. Модильяні [2, с. 4] виділяють такі семіотичні засоби фреймінгу: 

актуалізовані у тексті концептуальні метафори, історичні приклади, кліше, описи та 

візуальні зображення. У результаті проведеного аналізу нашого емпіричного матеріалу 

встановлено, що найбільш репрезентативними засобами фреймінгу у статтях екологічної 

тематики в онлайн-виданні METRO є актуалізовані концептуальні метафори, ідіоматичні 
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кліше, описи та візуальні зображення. Розглянемо приклади. 

(1) But the magnitude of human-driven extinctions globally has picked up pace, scientists 

warn (METRO, 02.09.2020). У наведеному прикладі маніфестовано перенесення поняття 

магнітуди (magnitude) (сила поштовхів при землетрусі) із домену ЗЕМЛЕТРУС на домен 

ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Це перенесення зумовлює наявність негативної оцінності дій 

винуватця зникнення видів – людини. Інтенсивність негативної дії виражено 

неметафоричним елементом – ідіоматичним виразом, що його представлено фразовим 

дієсловом pick up pace (набирати оберти). 

(2) Plant Based Health Professionals (PBHP) say the connection between major disease 

outbreaks and factory farming is being ‘swept under the carpet’ amid the coronavirus pandemic 

(METRO, 22.05.2020). У цьому текстовому фрагменті кліше ‘swept under the carpet’ 

(покласти під сукно, сховати) взято в лапки, позаяк це метафора, яка відсилає до 

практики замітати сміття під килим з метою приховати безлад, тобто матеріальну дію, яка 

проєктується на абстрактну дію – замовчування певного питання. Метафоризований 

вираз є частиною складного присудку з дієсловом у формі пасивного стану (is being 

‘swept under the carpet’), що є засобом уникнення вказівки на витворювача дії, іншими 

словами, уникнення не приписування відповідальності будь-кому конкретно. 

(3) This week’s edition of Science Advances published research that said 96% of 

extinctions over the last 126,000 years were more to do with human activity than climate 

change associated with Ice Age cycles. <…> ‘However, current human-caused climate change 

is a novel phenomenon <…> and other human-related threats, it poses a large risk for many 

species’ (METRO, 05.09.2020). Повторювані граматичні конструкції з компонентом human 

(людський) є ще одним засобом фреймінгу. Конструкція 1 [означення + означуване слово 

(із синтаксичної точки зору) / прикметник + іменник (із морфологічної точки зору)] 

human activity (людська діяльність), як і конструкція 2 нижче, є експлікатором 

антропоцентризму. Його маніфестовано шляхом застосування слова human (людина) як 
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прикметника-означення та як частини складного прикметника в Конструкції 2 [людина + 

дієприслівник минулого часу] (human-caused, human-related threats – викликані людською 

діяльністю, пов’язані з людською діяльністю). Обидва приклади мають негативну 

забарвленість, прямо називаючи витворювача дії – людину. 

Важливим засобом фреймінгу є візуальне зображення (ілюстрація, рисунок, 

фотографія тощо). Деякі ілюстрації набувають значення тільки у дискурсивному 

контексті, тоді як інші можуть бути застосовані окремо, адже мають зміст, еквівалентний 

змісту фрагменту дискурсу.  

(4) Using environmentally friendly cleaning products (METRO, 23.09.2020).  

 

Рис. 1. Символ «Еко-продукція» 

На Рис. 1 зображено корпус жінки, що тримає в руках зелений кошик із символом 

«екологічно безпечна продукція», а в самому кошику – побутові товари, що не шкодять 

навколишньому середовищу. Тлом зображення є картон із зеленими символами 

«екологічно безпечна продукція», що повторюються рядками. Цей рисунок резонує із 

словосполученням із фрагменту статті «той, що не шкодить навколишньому середовищу» 

(environmentally friendly). Рисунок слугує підкріпленням значення словосполучення, 

маючи еквівалентний йому зміст, що дає читачеві змогу зрозуміти загальну ідею 

газетного повідомлення навіть без прочитання самої новини, тобто такий рисунок є 

вільним від зв’язків із дискурсивним контекстом, але резонує з текстовим змістом.  

Таким чином, у результаті проведеного дослідження було виявлено, що важливими 

засобами фреймінгу проблем екології в британському медіа-дискурсі є актуалізовані 
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концептуальні метафори, кліше ідіоматичного гатунку, описи та візуальні зображення. 

Засоби фреймінгу можуть підсилюватися неметафоричними елементами (як, наприклад, 

кліше і непряма цитація). Розповсюдженості в аналізованих текстах набула граматична 

конструкція 1 [означення + означуване слово / прикметник + іменник], що несе негативну 

забарвленість, вказуючи на негативний вплив людини на навколишнє середовище, що є 

експлікацією антропоцентризму. Усі наявні в аналізованих статтях зображення 

виступають підкріпленням змісту, що передається текстовими засобами. 

 Подальші перспективи дослідження вюачаємо у комплексному аналізі проявів 

антропоцентризму та екоцентризму в статтях екологічної тематики, а також у кількісній 

обробці виявлених засобів фреймінгу.  
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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ КОНТАКТУ В АНГЛОМОВНОМУ МЕДИЧНОМУ  ДИСКУРСІ 

Каппе М. М. (Харків) 

Науковий керiвник: канд. филол. наук, доцент Шпак О.В. 

Стаття присвячена дослідженню комунікативного контакту в англомовному  медичному дискурсі з 

позиції еколінгвістики. Проаналізовано функції контакту на фазах контактовстановлення, 

контактопідтримання і контакторозмикання. Виокремлено унісонний та дисонансний, фатичний та 

інформативний типи комунікативного контакту лікаря й пацієнта у процесі лікування. Вивчено 

принципи екологічності у спілкуванні суб'єктів англомовного медичного дискурсу. 

Ключові слова: екологічність, інформатика, комунікативний контакт, лікування, медичний дискурс, 

фатика, функція, унісон. 

Каппе М.М. Экологичность контакта в англоязычном медицинском дискурсе. Статья посвящена 

исследованию коммуникативного контакта в англоязычном медицинском дискурсе с позиции 

еколингвистики. Проанализированы функции контакта на фазах контактоустановления, 

контактоподдержания и контакто-розмыкания. Выделены унисонный и диссонансный, фатический и 

информативный типы коммуникативного контакта врача и пациента в процессе лечения. Изучены 

принципы экологичности в общении субъектов англоязычного медицинского дискурса. 

Ключевые слова: информатика, коммуникативный контакт, лечение, медицинский дискурс, фатика, 

функция, унісон, экологичность. 

Abstract: Ecology of Communicative Contact in English-language Medical Discourse. The article is 

focused on the study of communicative contact in English-language medical discourse from the standpoint of 

ecolinguistics. The functions of contact on its phases of contact establishment, contact maintenance and contact 

closing have been analyzed. Unison and dissonant, informative and phatic types of contact have been 

distinguished. The principles of ecology in the communication of the subjects of English medical discourse have 

been studied. 

Keywords: communicative contact, ecology, function, informative utterances, medical discourse, treatment, 

phatic, unison. 

 

 На сучасному рівні розвитку світової науки екологія у лінгвістиці розуміється як 

чистота мови, позитивний вплив суспільства та глобалізації на мову і мовлення людини, 
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еко-принципи, якими мовець керується під час спілкування [9; 10]. Медицина на 

сьогоднішньому етапі свого розвитку характеризується розширенням зовнішніх зв'язків, 

актуалізацією міжнародного професійного спілкування та інтенсивним розвитком 

професійної комунікації англійською мовою, що, в свою чергу, незмінно тягне за собою 

підвищений інтерес до вивчення медичної термінології спілкування у медичній сфері 

взагалі. Негайна потреба у навчанні медичних працівників англійській мові для уживання 

у  практиці лікування з’явилася також через світову пандемію COVID-19.  

Дослідження особливостей контакту в англійському медичному дискурсі є важливим 

для розуміння принципів ефективності роботи медичних працівників  з пацієнтами під 

час лікування, діагностичних або профілактичних розмов тощо. Потребують висвітлення 

базові принципи екологічності англомовного інституційного дискурсу, зокрема 

медичного, його системоутворюючі ознаки та функціональні особливості, що є новизною 

дослідження. Тож актуальність дослідження  полягає у загальній спрямованості сучасної 

лінгвістичної науки на комплексний підхід до розкриття механізмів продукування 

дискурсу й специфіки його побудови,  а також необхідністю опису екологічності 

комунікативного контакту у сучасному англомовному медичному дискурсі. 

 Об'єктом дослідження є англомовний медичний дискурс. 

 Предметом дослідження  виступають екологічні способи й засоби  спілкування 

англомовних комунікантів у медичній сфері. 

Метою дослідження є виявлення екологічних особливостей встановлення, 

підтримання та розмикання комунікативного контакту у медичному дискурсі. 

 З точки зору еколінгвістики [8; 9; 10], дискурс розуміється як засіб і спосіб 

формування соціальних відносин, тому вивчення дискурсивного процесу має висвітлити 

аспект відношення знаків до їх користувачів та пролити світло на центральне питання 

сучасної лінгвістики – проблему ефективності мовного спілкування у різних типах 

дискурсу. В.І. Карасик виокремлює наступні категорії дискурсу, на яких засновано 
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побудову будь-якого типу дискурсу: 1) учасники спілкування (статуси і ролі учасників 

спілкування); 2) умови спілкування (час і місце спілкування комунікантів); 3) організація 

спілкування (мотиви, цілі та стратегії); 4) способи спілкування (канал і жанр 

спілкування)[6]. 

 Медичний дискурс  – це комунікативний процес у сфері спілкування «лікар-

пацієнт», складовий елемент системи інституційних дискурсів, що демонструє 

універсальні та специфічні дискурсивні ознаки. Суб'єкти медичного дискурсу – лікар, 

медсестра, фельдшер, пацієнт, його родичі, які розглядаються комплексно з усіма 

статусними і рольовими завданнями, соціально значущими відносинами, в які вони 

залучені з метою надання або отримання медичної допомоги. До медичного дискурсу  

відносять спілкування колег-лікарів, спілкування останніх з пацієнтами та їх родичами  

тощо [2].  Медичний дискурс, як статусно-орієнтований тип дискурсивної взаємодії 

людей, має властивості інституційного дискурсу будь-якого різновиду, тож, до його 

ознак належать таки риси, як діяльнісна природа (динамізм, процесуальність), 

відкритість, інтерактивність, інтенціональність, інформативність, зв'язність, цілісність, 

структурованість, дискретність [1; 2; 3; 4].  

Згідно того, що медичний дискурс – це сфера професійно-комунікативної взаємодії 

фахівців-медиків, він також володіє такими ознаками, як деонтологічна орієнтованість, 

толерантність, персуазивність (від англ. рersuade – «переконати, схилити, умовити»), 

тобто однією з базових категорій медичного дискурсу слід визнати лінгвотерапевтичну 

спрямованість: націленість на «лікування словом». Таким чином, медичний дискурс є 

аргументативним типом дискурсу. Уважається, що специфіка інституту може накласти 

вагомий відбиток на характер і природу аргументації, і різні інституційні сфери надають 

аргументації і процесу аргументування свій унікальний відтінок. Так, медичний дискурс 

володіє такими характеристиками, що створюють особливу тональність спілкування, 
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виявляють ситуативну варіативність, виражаються вербально і невербально, і значно 

впливають на самопочуття пацієнта [2]. 

  До найважливіших соціолінгвістичних характеристик медичного дискурсу 

відносяться такі: 1) мета – надання професійної медичної допомоги пацієнту, 2) учасники 

– лікар, пацієнт (і його родичі, колеги), 3) хронотоп – (медичний огляд, виклик лікаря 

додому, обхід в стаціонарі , і т.д.), 4) цінності – здоров'я (і його антипод – хвороба), 

терапія, 5) стратегії типу дискурсу – діагностика, лікування і рекомендація, а також 

пояснення, оцінка, контроль, сприяння та організація, 6) жанри – скарга пацієнта, 

амбулаторний прийом, що діагностує, бесіда, лікування, рекомендація, консиліум тощо 

[2].  

До основних стратегій [7] лікарського дискурсу відносяться: діагностування, 

лікування, рекомендування. Так, стратегія діагностування має на увазі розпізнавання, 

визначення хвороби на підставі всебічного обстеження хворого і може бути реалізована, 

згідно М. І. Борсукової, за допомогою наступних п'ятнадцяти тактик: 1) запиту 

конкретної інформації; 2) зближення; 3) переконання; 4) створення довготривалих планів; 

5) самопрезентації; 6) підтримання емоційної рівноваги; 7) пояснення; 8) формування 

ходу думок пацієнта; 9) захисту «честі мундира»; 10) презентації; 11) обвинувачення; 12) 

знайомства; 13) оцінки; 14) компліменту; 15) умовчання [2]. 

Реалізація стратегії лікування відбувається за допомогою таких тактик: 1) розради; 

2) вселення надії на успіх; 3) призову до співпраці; 4) пояснення; 5) напоумлення і 

загрози; 6) оцінки; 7) умовчання; 8) психологічного регулювання стану пацієнта; 9) 

зближення; 10) переконання; 11) створення довготривалих планів (загальна тактика для 

всіх стратегій); 12) презентації ліків; 13) запиту конкретної інформації; 14) формування 

ходу думок пацієнта; 15) захисту «честі мундира» лікаря; 16) компліменту [2] тощо. 

Контакт,  як реалізація комунікативного імпульсу й наміру вступити у спілкування, 

є  фрагментом комунікативного процесу, обмеженого початком і кінцем вербального 
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взаємодії двох або більше комунікантів на перетині часу і місця (у певний час, у певному 

місці), у процесі якого вони організують обмін комунікативними діями, спрямований на 

досягнення комунікативної мети, який зазвичай відбувається відповідно до принципів і 

правил комунікативного кодексу певної лінгвокультури [8, с. 41-43]. Комунікативна 

категорія  КОНТАКТ, яка органічно пов’язана з комунікативною категорією увічливості, 

організує та регулює комунікативні дії мовців в англомовному суспільстві; її основу 

складає поняття contact – одиниця комунікативного процесу, фрагмент дискурсивної 

взаємодії, спосіб спілкування за допомогою лінгвальних та екстралінгвальних засобів у 

конкретних ситуаціях, які відрізняються конфігураціями ролей суб’єктів певного типу 

дискурсу та їх настановами на гармонізацію або дисгармонізацію  стосунків, що й 

відображується у висловленнях мовців. Комунікативний контакт відбувається у трьох 

фазах: встановлення, підтримання та розмикання залежно від типу комунікативних 

ситуацій: 1) ординарні (звичайне, повсякденне спілкування); 2) неординарні 

(ускладнені комунікативні ситуації, часто дисонансний контакт, що вибивається з 

унормованого повсякдення); 3) екстраординарні (ситуації, що містять загрозу для життя 

людини) [там саме].  

 Розгляд медичного дискурсу під кутом зору функціонально-комунікативної 

лінгвістики та еколінгвістики дозволяє проаналізувати комунікативний контакт лікаря та 

пацієнта у такий спосіб, наприклад:  

Лікар у неординарній ситуації, дізнавшись про невтішний розвиток хвороби пацієнта, 

зустрічає його у своєму кабінеті контактовстановлюючим висловлюванням у функції 

підтримки та запевнення в успіху лікування:   

(1) Mr. Bearing, try to relax, we’ll help you through this. Don’t worry… 

Лікар розуміє складність терапевтичної ситуації, тому звертається на ім’я пацієнта, 

уживає декілька імперативних висловлень позитивної семантики try to relax, Don’t worry  
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та висловлення з модальним дієсловом will  у функції обіцянки we’ll help you through this. 

Це робить контакт унісонним, екологічним. 

  Ведення комунікації лікарів з пацієнтами і між собою маніфестується принципом 

інституційності [3; 5], яка визначає установку комуникантов на офіційне спілкування, 

виконання певних, визначених самою ситуацією ролей (лікар-колега, лікар-керівник, 

пацієнт-підлеглий).  

(2) Okay, Miss Julia, you can walk a little around the room today, but you shouldn't leave 

the room for now, as you underwent a complex operation a couple of days ago.  

Лікар розмикає контакт з пацієнтом висловленням у функції рекомендації щодо 

планомірного продовження  лікування. Він уживає розповідне речення пояснювального 

характеру та модальне дієслово can, вселяючи впевненість у повільному але поступовому 

розвитку лікувального  процесу you can walk a little around the room today, а також 

застосовує модальне дієслово shouldn't, коли намагається заборонити певні дії пацієнта 

but you shouldn't leave the room for now. У професійному спілкуванні лікарів та пацієнтів 

можна простежити варіювання кодів  суто термінологічного та медичного просторіччя. 

Таке переключення обумовлюється ситуацією спілкування.  У цій комунікативній 

ситуації лікар застосовує медичну термінологію you underwent a complex operation з 

ціллю покращення розуміння серйозності ситуації. Помічено, що у ситуаціях надання 

екстреної допомоги з пацієнтом розмова ведеться з активним уживання медичного сленгу 

і професіоналізмів. 

Офіційність спілкування медичного дискурсу пов'язана не тільки з статусними 

відносинами партнерів і установкою на офіційне спілкування, але й дуже часто з 

урахуванням фактора адресата [1]. У наведеному фрагменті контакту лікаря та пацієнта 

репрезентується настанова лікаря на терпляче переконання пацієнта продовжити 

лікування, тому він обирає знижений регістр спілкування заради створення унісонного, 

екологічного довірливого комунікативного модусу та позитивної атмосфери контакту: 
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(3)   - I don't want to take these medications so often because my friend said they are too 

dangerous… 

-  Miss Torrey, do not care about this, everything is under my control. I think it is better 

to continue treatment with these drugs. 

Лікар уживає контактопідтримуючи висловлення у функції запевнення do not care about 

this, everything is under my control, мітигаційне виловлення I think it is better to continue 

treatment with these drugs, звертається на ім’я Miss Torrey, уникає дисонансних 

висловлень. 

Таким чином, можна дійти висновку, що екологічність медичного  дискурсу, який  

передбачає статусне нерівноправність лікаря і пацієнта в певних часово-просторові 

характеристики спілкування, та який відповідає потребам охорони здоров'я, досягається 

за допомогою уживання певних унісонних інформативних та фактичних 

контактовстановлюючих, контактопідтримуючих та контакторозмикаючих засобів, що 

направлені на створення і збереження довірливого комунікативного модусу та позитивної 

атмосфери контакту між лікарями та їх пацієнтами. 

 За базовими характеристиками медичний дискурс відносять до інституційного, або 

статусно-орієнтованого типу дискурсивної взаємодії людей, оскільки медичний дискурс 

репрезентує сферу професійно-комунікативного спілкування фахівців-медиків і володіє 

такими ознаками, як деонтологична орієнтованість, толерантність, персуазивність. тощо. 

Але «лікування словом» також вагомий чинник у процесі терапевтичної діяльності 

лікаря. Хоча в якості цільової установки на перший план виходить інформаційний обмін 

[5], фатичне спілкування також залишається значимим, так як від успішного 

встановлення, підтримання та розмикання контакту залежить ефективність лікарської 

роботи. Доцільне поєднання інформатики й фатики у професійно-практичній комунікації 

може ефективно сприяти  вирішенню завдання: обговорити клінічний випадок, прийняти 



106 

 

правильне рішення щодо застосовування лікування, надати допомогу хворому, лікувати і 

ділом і словом. 

Перспективою роботи є виявлення екологічних принципів комунікативних 

контактів у медичній сфері серед колег-професіоналів.  
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СПЕЦИФІКА ІНТЕРНЕТ-ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Киричок А. І. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук Оніщенко Н. А. 

У цій статті проводиться аналіз використання фразеологічних одиниць у Інтернет-дискурсі та їх 

властивостей. Розлядається питання, чи можуть фразеологічні одиниці стати чинниками особливого 

виду комунікації в Інтернеті. 

Ключові слова: Інтернет-дискурс, Інтернет-фразеологізм, неологізм, фразеологізм. 

Киричок А. И. Специфика Интернет-фразеологии. В этой статье проводится анализ использования 

фразеологических единиц в Интернет-дискурсе и их свойств. Рассматриватся вопрос, могут ли 

фразеологические единицы стать факторами особого вида коммуникации в Интернете. 

Ключевые слова: Интернет-дискурс, Интернет-фразеологизм, неологизм, фразеологизм. 

Summary: Kyrychok A. Specificity of Internet phraseology. This article analyzes the use of  idiomatic 

phrases on the Internet discourse and their properties. The question is considered whether idiomatic phrases can 

become factors of a special type of communication on the Internet. 

Key words:  idiomatic phrases, Internet discourse, Internet phraseology, neologism. 

 

Дослідження національних цінностей у філології зараз займають високу нішу. 

Науковці останнім часом зацікавлені у вивченні фольклору, через який ми можемо 

зрозуміти менталітет та культуру різних національностей.  

Актуальність дослідження полягає у важливості подальшого вивчення 

фразеологічних одиниць (далі – ФО) в сучасній германістиці та Інтернет-лінгвістиці у 

формі окремого висловлення, що передають емоції мовця. Об’єктом дослідження 

являються ФО німецької мови в Інтернет-дискурсі, які виражають емоції або оцінку 

мовця, а предметом дослідження – лінгвокультурні характеристики та особливості 

вживання ФО в Інтернет-комунікації. 

Вивчення фразеологічних особливостей Інтернет-дискурсу почалося відносно 

недавно. Мережа – вже невід'ємна частина нашого життя, і зараз неможливо уявити собі 

https://en.wikipedia.org/wiki/Idiomatic_phrase
https://en.wikipedia.org/wiki/Idiomatic_phrase
https://en.wikipedia.org/wiki/Idiomatic_phrase
https://en.wikipedia.org/wiki/Idiomatic_phrase


108 

 

сферу суспільних взаємин, яка б не відчула на собі вплив «Інтернет-глобалізації». 

Специфіка Інтернет-комунікації та такі її риси, як анонімність, яка веде до свободи 

спілкування, інтерактивність, гіпертекстуальність та велика швидкість поширення 

інформації дозволяють говорити про формування мережевої мови, що володіє своїми 

особливостями на кожному рівні, включаючи і рівень фразеології.  

Спираючись на загальну теорію фразеології, вчені аналізують функціонування 

«традиційних» фразеологізмів в Мережі та описують способи фразеологічних 

трансформацій в Інтернеті. В. Ф. Хайдарова [2, c. 542–546] відзначає, що процес 

становлення ФО мови Інтернету ще не завершений і тому деякі їх граматичні та 

семантичні характеристики, які зараз досліджуються, можуть з часом змінитися. Основне 

завдання дослідника на даному етапі – відстежити динаміку цих змін і, якщо це можливо, 

виділити основні ознаки, властиві ФО мови Інтернету. 

Під Інтернет-фразеологізмами ми розуміємо стійкі звороти, що володіють 

основними ознаками ФО (ідіоматичність, стійкість, відтворюваність), що виникли в 

Мережі і використовуються переважно в цій сфері. З одного боку, не можна 

стверджувати, що Інтернет-фразеологізми чимось кардинально відрізняються від 

традиційних. Однак при цьому певною специфікою вони все ж володіють. Мережеві 

фразеологізми тісно пов'язані з Інтернет-міфологією, Інтернет-фольклором та 

персонажами, які часто становляться основою для фразеологічних зворотів. Саме тому 

ФО зближуються з так званими Інтернет-мемами, тобто прецедентними феноменами, які 

отримали спонтанне широке поширення в Інтернеті. 

Звичайно, меми не тотожні фразеологізмам хоча б тому, що включають в себе 

одиниці різної природи: стійкі поєднання («Captain Schlaumeier»); цитати і їх 

модифікації; зображення, аудіо, відео та ін. Проте багато стійких Інтернет-виразів мають 

певне походження, що пов'язане з ситуацією, подією чи людиною та є популярним у 

Мережі у певний час.  
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Іноді здається, що фразеологічні одиниці Інтернету часто засновані на мовній грі, на 

порушення мовних, особливо орфографічних, норм («braduhi», тобто «Brauchst du Hilfe») 

і етичних правил (використання нецензурної або грубої лексики).  

В. Ф. Хайдарова [2, c. 542–546], кажучи про джерела неологізмів в мові Інтернету, 

пропонує виділяти три групи таких одиниць: 

1. неологізми, що увійшли до активного фонду мови Інтернету, який 

складається з жаргонів субкультур, які розвиваються в Інтернеті; 

2. неологізми, що виникли в результаті метафоричного переосмислення 

термінології цифрових технологій; 

3. неологізми, які поширені в Інтернеті, але походять з кінематографу, 

літератури тощо. 

Що стосується структурних особливостей мережевих фразеологізмів, то ця 

проблема, безумовно, вимагає окремого вивчення. Відзначимо лише, що яскравими 

особливостями Інтернет-фразеологізмів є такі елементи, як цифри («+100500», «gn8!», 

тобто «Gute Nacht!»), скорочення («ivd!», тобто «Ich vermisse dich!», сленгові та жаргонні 

одиниці («Was geht ab?»), груба і нецензурна лексика («Doof!»), запозичені слова («Hi!»), 

використання яких багато в чому обумовлено специфікою інтернет-комунікації. 

Дуже швидко вдосконалюється та змінюється комунікативне середовище Інтернету. 

На початку 21 століття технологічні зміни призвели до формування веб-сайтів, де 

основний контент створюється завдяки їх користувачів. Завдяки цій основі створилися 

так звані social media, тобто засоби масової комунікації,  які надають користувачам 

можливість спілкуватися та обмінюватися інформацією [3, c. 59–68] 

Під соціальними мережами Л. О. Браславець [1, с. 125–131] розуміє Інтернет-

сервіси, які «надають користувачам можливість створити стандартизовану особисту веб-

сторінку, розмістити в призначеному для користувача розділі свої дані, а також 

встановити і формалізувати зв’язки з іншими користувачами сервісу». Дослідниця 
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зазначає, що користувачі соціальних мереж висвітлюють не лише приватну інформацію. 

Тобто вона має на увазі, що очевидці якихось подій публікують їх у блогах на рівні з 

професійними журналістами та роблять свою аудиторію ширшою. Також дослідниця 

поділила сервіси на деякі типи: соціальні мережі анкетного типу (сторінка містить 

профіль користувача), соціальні мережі щоденного типу (платформи, блоги) та 

колекційні соціальні мережі (хостинги, де зберігаються зображення, аудіо- та відеофайли 

тощо). 

Соціальні мережі відіграють сьогодні настільки важливу роль, що деякі інтернет-

користувачі в Німеччині і дня не можуть провести без Facebook (www.facebook.com) або 

Twitter (www.twitter.com). Для дослідження візьмемо найпопулярнішу не тільки у 

Німеччині, а й в усьому світі соціальну мережу анкетного типу, тобто Twitter.  

На відміну від анонімного спілкування, у соціальних мережах передбачена публічна 

діяльність користувача. Тобто ми у змозі побачити реальні імена та фотографії. Зазвичай 

під час реєстрації система пропонує ввести ім’я та прізвище, а зареєстровані користувачі 

можуть завантажувати на своєму профілі фото. Деякі користувачі бажають залишатися 

анонімними у соціальних мережах та навіть використовують у виборі імені для свого 

профілю ФО. Таким чином,  створюється ігрова атмосфера. Наведемо окремі приклади 

нікнеймів соціальної мережі Twitter: Grüne Neue; Böse Sieben; die Katze im Sack; mein 

Name ist Hase; weißer Rabe; der Hase im Pfeffer; ein begossener Pudel; Zuckerbrot und 

Peitsche; Montezumas Rache [4; 5]. Ці нікнейми передають емоційний стан користувачів. 

Інколи вибране ім’я візуалізується за допомогою фото профілю. Наприклад, на 

основному фото користувача mein Name ist Hase зображений заєць.  

Відеохостинги також користуються великою популярністю. Це сайти, які 

дозволяють переглядати та завантажувати відеоролики. Перегляд здійснюється онлайн на 

запит користувача. Як і інші відео- та фотоплатформи, ця платформа дозволяє 

безкоштовно переглядати, коментувати, завантажувати відеоматеріали та навіть 



111 

 

заробляти на цьому. Там користувачі розміщують професійне (наприклад, музичні кліпи) 

та аматорське відео.  Аби привернути увагу глядачів, користувачі подають до відео 

заголовок чи опис та заради цього часто використовують ФО. Для прикладу знайшлися 

декілька екземплярів з цієї платформи. Відео під назвою «Zwei Fliegen mit einer Klappe 

geschlagen» [8], де вжита фразеологічна одиниця передає основний сюжет (автор 

водночас миє підлогу та займається фізичними навантаженнями, наче у спортивному 

залі).  А у назві відео «Frida schwimmt wie ein Fisch» [6] передається не тільки сюжет, а й 

емоційний стан автора, який, здається, радий, що маленька дитина навчилася плавати. 

Часто у коментарях можна зустріти фразеологізм «Ich drücke dir die Daumen!», який 

означає, що глядач у захваті від переглянутого та бажає успіху. Такий самий коментар 

був знайдений під чудовим виступом дівчинки на шоу [7].  

Висновки: ФО в Інтернеті виступають чинниками особливого виду комунікації. В 

Інтернет-комунікації вони натякають на спільний фоновий гумор, виступають одним із 

засобів створення гумористично-ігрової тональності Інтернет-комунікації; вони 

виконують посилюючу функцію, тобто роблять текст яскравішим. Використані мовцями 

у назвах відео, у коментарях або у нікнеймах ФО мають розважальну та парольну 

функції. ФО слугують самопрезентації автора та привертанню уваги до його роботи. 

Перспективу подальших студій становить вивчення тематичної віднесеності 

вживаних у Інтенет-середовищі ФО та їхній функціональний потенціал в окремих жанрах 

Інтернет-дискурсу.  
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НАРАТИВ АГРЕСІЇ У ПОСТВИБОРЧОМУ ДИСКУРСІ США 
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Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Бондаренко Є.В. 

Статтю  присвячено  визначенню  засобів  реалізації наративу агресії у поствиборчому дискурсі на пост 

президента США. У дослідженні наратив розглядається як тематичний напрям дискурсу, реалізований у 

стислому меседжі. Виявлено, що переважними у поствиборчому дискурсі є наративи сильної та слабкої 

агресії. Головною метою наративу сильної агресії є відкритий прояв негативного ставлення до адресата, 

нехтування дотримання субординації та культурного обігу. Наратив слабкої агресії спрямований на 

зображення рішучості без застосування грубих висловлювань, але так само з негативним зверненням до 

адресата.  

Ключові слова: наратив сильної/ слабкої агресії, поствиборчий дискурс.  

Коваленко К.И. Нарратив агрессии у поствыборном дискурсе США. Статья посвящена 

определению средств реализации нарратива агрессии в поствыборном дискурсе на пост президента 

США. В исследовании нарратив рассматривается как тематическое направление дискурса, 

реализованное в кратком месседже. Выявлено, что в поствыборном дискурсе превалируют нарративы 

сильной и слабой агрессии. Главной целью нарратива сильной агрессии является открытое проявление 

негативного отношения к адресату, пренебрежение соблюдения субординации и культурного 
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обращения. Нарратив слабой агрессии направлен на создание эффекта решимости адресанта без 

применения грубых высказываний, но также с проявлением негативного отношения к адресату.  

Ключевые слова: наратив сильной/ слабой агресії, поствыборный дискурс.  

Summary: Коvalenko К.I. Narratives of Aggression in Post-election Discourse of the US President 

Nominees. The article aims to determine the means of implementing the narrative of aggression in post-election 

discourse of the US President nominees. In the research, the narrative is considered as a thematic direction of 

discourse implemented in concise messages. In their diversity, the narratives of strong and weak aggression 

prevail in post-election discourse of the US President nominees. The main goal of the narrative of strong 

aggression is the open manifestation of the negative attitude towards the addressee, disregard for the observance 

of subordination and cultural norms. The narrative of weak aggression is aimed at showing determination with 

avoidance of harsh statements, but also underpinned by the negative attitude towards the addressee.  

Keywords: strong/weak aggression narrative, post-election discourse.   

 

Наратив агресії в політичному дискурсі США є досить динамічним явищем і є 

актуальною темою досліджень через зростання проявів агресії у публічному просторі. 

Головним завданням наративу агресії є використання різних лінгвістичних засобів, для 

того щоб, знизити соціальний статус адресата або спровокувати на реакцію, яка може 

підірвати його репутацію. Тематичним підгрунтям подібних проявів убачаємо в наявності 

відповідних наративів, що реалізуються у вигляді стислих слоганів та меседжів. Отже, 

актуальність дослідження визначається, по-перше, різноманітністю засобів реалізації 

агресії у світовому політичному дискурсі і, по-друге, залученням сучасної теорії 

наративів у вивченні означеного явища.   

Об’єктом дослідження є лінгвістичні засоби актуалізації наративів агресії у 

поствиборчому дискурсі кандидатів на пост президента США Дж. Байдена та Д. Трампа, 

а предметом – наративи агресії типові для поствиборчого дискурсу кампанії США 2021 р.     

Метою дослідження є виявити, класифікувати та визначити характер засобів 

реалізації наративів агресії у поствиборчому дискурсі. Поставлена мета передбачає 

розв’язання таких завдань:1) визначити статус політичного дискурсу в сучасній 
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лінгвістиці за схарактеризувати його співвідношення із поняттям наративу; 2) 

схарактеризувати наратив агресії як один із типів наративу в політичному дискурсі; 3) 

виявити засоби реалізації наративу агресії у поствиборчому дискурсі Дж. Байдена та Д. 

Трампа.  

Матеріалом дослідження є 15 пост-виборчих інтернет-постів Д.Трампа  та Дж. 

Байдена у соціальних мережах (Twitter).  

Жоден політичний режим не може існувати без комунікації. Мова необхідна для 

того, щоб переконувати, дати інформацію, накази тощо. Специфіка політики, на відміну 

від інших сфер людської діяльності, полягає переважно в її дискурсивній природі: 

більшість політичних дій є мовленнєвими діями за своєю природою [2, c. 18]. І тому не 

випадково ряд вчених розглядають політичну діяльність як мовленнєву. Дискурс 

тлумачиться як «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними − прагматичними, 

соціокультурними, психологічними та іншими факторами; текст, розглянутий в контексті 

подій; мовлення, розглянуте як цілеспрямований соціальний акт, як компонент, що бере 

участь у взаємодії людей і механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах)» 

(переклад мій – К.К.) [3, с. 36].  

Однак до теперішнього часу для політичної лінгвістики термін «дискурс» не має 

єдиного визначення. Як показує П. Серіо [1999], у французькій лінгвістиці термін 

«дискурс» може означати і мовну діяльність, і текст, і контекст, і висловлювання в його 

взаємозв'язках з комунікативної ситуацією.[6, с. 49]. О.Й. Шейгал пропонує для 

політичного дискурсу таке визначення: «будь-які мовленнєві утворення, зміст яких 

підпадає під сферу політики» [8, с. 121]. Тобто політичний дискурс розглядається в 

певній сфері, де вся комунікація створюється учасниками політичного процесу. Р. Водак 

визначає дискурс як: «не тільки самостійне досліднецьке поле, він розуміється не тільки 

як метод, а й як сукупність теорій висловлення і сприйняття». Таке визначення розширює 
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значення політичного дискурсу в лінгвістиці і передбачає, що в цю комунікацію залучені 

не тільки політики, а й інші реципієнти.  

Наратив - категорія лінгвістики та мовознавства, що означає «письмове оповідання», 

«розповідь» [10]. Останні є бінарними опозиціями категорій «усне спілкування», «вільна 

проза», «логічний доказ». Наратив є найбільш природною формою існування будь-якого 

дискурсу і більша частина сучасного природничо-наукового і гуманітарного знання має 

явну форму наративу [1] чи тематично спрямованого меседжу. Наразі наратив стає 

актуальною темою для досліджень у сфері лінгвістики [11;12;13;14].  

Політичний наратив має особливий вплив, оскільки громадяни, як правило, 

дізнаються про політичні події через опосередковану комунікацію, таку як новини. Він 

допомагає ефективно передавати цю інформацію, надаючи контекст та значення, 

пояснюючи дії та спонукання людей та встановлюючи моральний порядок. Наратив 

міцно укорінився в дійсності, яка зараз наскрізь є оповідною і подієвою [15]. Політична 

новина є частиною одного великого політичного наративу. О.Й. Шейгал, зображує 

політичний наратив як «сукупність дискурсивного утворення різних жанрів, 

сконцентрованих навколо певної політичної події» [8, с. 56]. Дискурс ЗМІ є формою 

репрезентації політичного змісту адресату, під яким розуміється громадська аудиторія 

ЗМІ. Розуміння політичного наративу як тематичного напряму дискурсу ставиться на 

чільне місце, що зумовлює необхідність вивчення дискурсної складової політичного 

наративу [9].  

Політичний наратив представлений у всіх видах ЗМІ: друкованих (газети, журнали) 

та електронних (радіо, телебачення, Інтернет). В рамках нашого дослідження ми 

обмежуємося друкованими ЗМІ та друкованими формами електронних ЗМІ (Інтернет).   

У політичному наративі нерідким явищем є агресія яка підтримує соціальну і 

психологічну нерівноправність коммуникантів та спрямована на зниження соціального 

статусу адресата, його підпорядкування, на негативний емоційний вплив, перш за все 
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«залякування» [1]. На позначення проявів наративу агресії застосовуються різні терміни: 

вербальна / невербальна, пряма / непряма, інструментальна / неінструментальна, 

ініціативна / реактивна,  активна / пасивна, сильна / слабка тощо.   

Обраний нами матеріал дослідження дозволяє зосередитися як на найбільш 

розповсюджених на двох типах агресивного наративу в поствиборчому дискурсі США – 

наративі сильної та наративі слабкої агресії.   

Сутність наративу сильної агресії полягає в обрáзі чи приниженні об’єкту;  

висловленні  погроз,  негативних  побажань на адресу об’єкту; заклику до агресивних дій 

чи насилля; крім того, під наративами активної агресії також розуміють поширення 

наклепу, недоброзичливих домислів чи лихослів’я [4].  

У якості прикладу наративу сильної агресії розглянемо пост (див. Рис. 1). На ньому -

- пост Д. Трампа у Твіттері, де він заперечує результати виборів. На цьому прикладі 

демонструється неприхований прояв агресії, з використання наклепу, з метою поставити 

під сумнів виборчий процес:   

There is NO WAY (ZERO) that Mail-In-Ballots will be anything less than substantially 

fraudulent.  Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & 

fraudulently signed...  

 

Рис. 1. Пост Д. Трампа у Твіттері, що реалізує наратив сильної агресії 
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Іншим прикладом наративу сильної агресії є пост Д. Трампа на Рис.2  

(див. Рис. 2). Тут є в наявності грубе висловлювання і прямий прояв негативного 

ставлення: The USA is embarrassed by fools:  

 

Рис. 2. Пост Д. Трампа, що реалізує наратив сильної агресії 

Наратив слабкої агресії може бути спонтанним, але частіше це заздалегідь 

спланований виступ. Як правило, він реалізується через непрямі форми впливу: 

колючість, жарти, іронію. Основна ознака слабкої агресії полягає в прагненні мовця на 

усвідомленому рівні продемонструвати рішучість і проявити непряму агресію.   

На Рис. 3 (див. Рис. 3) демонструється наратив слабкої агресії, реалізований в пості 

Дж. Байдена. Тут агресія присутня, але при цьому автор дотримується всіх норм 

увічливості:   

For the past 4 years, President Trump has unleashed an all-out assault on the institutions 

of our democracy:  

 

Рис. 3. Пост Дж. Байдена, що реалізує наратив слабкої агресії 
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Отже, предмет дослідження зумовив необхідність визначення наративу агресії у 

політичному дискурсі. При дослідженні постів Дж. Байдена та Д. Трампа 2021 р., 

виявлені наративи сильної та слабкої агресії. Наратив сильної агресії полягає у здатності 

вплинути на зміну емоційного стану адресата. Використовуючи різні способи реалізації 

агресії, такі як наклеп, можна спровокувати суспільство на підтримку агресії і подальший 

її розвиток. Даний приклад ми можемо побачити в постах Д. Трампа, де він в досить 

негативному руслі висловлюється про виборчий процес, тим самим викликає сумніви у 

людей, які його підтримували, щодо доброчесності виборчої системи.   

Наратив слабкої агресії є проявом дотримання норм ввічливості, тобто використання 

тільки психологічних прийомів впливу на свідомість без вживання прямих образ. 

Прикладом є пости Дж. Байдена, де він демонструє впевненість у своїй перемозі, 

ігноруючи різкі висловлювання в соціальних мережах, тим самим він уникає проявів 

відкритої  агресії і діє більш зважено.   

Наратив агресії в тій чи іншій мірі властивий всім мовцям. Але ступінь наритивної 

агресивності, форми прояву цього комунікативного феномена у різних людей не просто 

неоднакові, але суто індивідуальні. Саме тому аналіз способів реалізації наративу агресії 

є актуальним явищем, адже в комунікативному континуумі політичного дискурсу агресія 

буде присутній завжди.   

Перспективою дослідження є виявлення наративних засобів агресії в інших типах 

політичного дискурсу, а також в інших типах дискурсу.   
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УДК 821.111 

СТАРША СЕСТРА ЯК ДИСКУРСИВНА ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНОМУ 

АНГЛОМОВНОМУ РОДИННОМУ ДИСКУРСІ: ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ 

АСПЕКТИ 

Кочанова А.В. (Харкiв) 

Науковий керiвник: докт. фiлол. наук, проф. Солощук Л.В. 

Статтю присвячено дослідженню старшої сестри як дискурсивної особистості в сучасному 

англомовному родинному дискурсі. Для дослідження були обрані конфігурації «старша сестра – 

молодша сестра», «старша сестра – молодший брат». Було визначено, які вербальні та невербальні 

засоби застосовує старша сестра у спілкуванні з молодшими братами та сестрами. 

Ключові слова: вербальна комунікація, дискурс, дискурсивна особистість, невербальна комунікація, 

сиблінг, старша сестра. 

Кочанова А.В. Старшая сестра как дискурсивная личность в современном англоязычном 

семейном дискурсе: вербальные и невербальные аспекты. Статья посвящена исследованию старшей 

сестры как дискурсивной личности в современном англоязычном семейном дискурсе. Для исследования 

были выбраны конфигурации «старшая сестра – младшая сестра», «старшая сестра – младший брат». 

Были определены вербальные и невербальные средства, используемые старшей сестрой в общении с 

младшими братьями м сестрами. 

Ключевые слова: вербальная коммуникация, дискурс, дискурсивная личность, невербальная 

коммуникация, сиблинг, старшая сестра. 

Summary: Kochanova A.V. The article is dedicated to the study of an elder sister as a discursive personality in 

contemporary English-speaking family discourse. The configurations "elder sister – younger sister" and "elder 

sister – younger brother" were chosen for the study. Verbal and non-verbal means used by an elder sister in 

communication with younger sisters and brothers are identified. 

Key words: discourse, discursive personality, elder sister, non-verbal communication, sibling, verbal 

communication. 

 

Інститут родини вже протягом довгого часу вивчається у багатьох сферах, але 

лінгвісти порівняно нещодавно почали досліджувати її особливості. Спілкування в 
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родині розгортається у контексті дискурсу, який представляє собою цілісну систему 

лінгвістичних, психологічних, прагматичних та соціальних характеристик, враховуючи 

реальний світ, свідомість та мовлення [1; 2; 4; 9; 10]. 

 Актуальність цієї роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на вивчення функціонування мовних одиниць у їх взаємодії із 

невербальними компонентами комунікації. Мета цього дослідження полягає у 

встановленні стратегій мовленнєвого впливу та їх реалізації в комунікативних ситуаціях 

у сучасному англомовному дискурсі в конфігураціях «старша сестра – молодша сестра», 

«старша сестра – молодший брат». Об’єктом дослідження є сучасний англомовний 

родинний дискурс у конфігураціях «старша сестра – молодша сестра», «старша сестра – 

молодший брат». Предметом дослідження є семантичні та прагматичні характеристики 

вербальних і невербальних складових, які взаємодіють з вербальними в сучасному 

англомовному родинному дискурсі, а також специфіка їхньої організації та конвергенції у 

конфігураціях «старша сестра – молодша сестра», «старша сестра – молодший брат». 

Наукова новизна полягає у тому, що в роботі вперше комплексно досліджено особливості 

комунікативної поведінки старшої сестри як дискурсивної особистості в сучасному 

англомовному дискурсі, а саме її вербальної та невербальної поведінки. 

Родинний дискурс – це тип особистісно-орієнтованого дискурсу, що відбувається в 

ситуації побутового спілкування між членами сім’ї. Д. Хаймс пропонує модель 

комунікативної дії, згідно з якою сімейний дискурс характеризується таким чином: 

батьки та діти є основними учасниками; місце спілкування не є зафіксованим; тема 

спілкування дітей та близьких полягає у пристосуванні до родинно-побутового та 

суспільного життя, свідоме та несвідоме набуття досвіду, що стосується норм та правил 

соціального буття [9, с. 25]. 

  У сучасних дослідженнях дискурсу постає проблема дискурсивної особистості. 

Згідно з визначенням Л.В. Солощук, поняття «дискурсивна особистість» відбиває її 
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індивідуальну здатність гнучко реагувати на дискурсивне оточення, ураховувати всі 

компоненти не тільки мовного, але й немовного характеру, з яких складається 

комунікативний процес та які впливають на його течію, тобто дискурсивна особистість 

здатна до переходу від одного типу дискурсивних стосунків до інших. Дискурсивна 

особистість має здібність до створення та сприйняття мовленнєвих та немовленнєвих 

витворів співрозмовника (іншої дискурсивної особистості) за допомогою вербальних та 

невербальних (кінесичних, проксемічних та просодичних) комунікативних компонентів 

різного ступеню складності, які характеризуються різним ступенем точності та глибини 

відображення дійсності та пов’язані одне з одним за певними принципами взаємодії 

вербальних та невербальних компонентів комунікації [8, стр. 169]. 

 У цьому дослідженні дискурсивною особистістю виступає старша сестра. 

Досліджуючи дитину як дискурсивну особистість, слід враховувати гендерні й вікові 

особливості [2; 5]. Розбіжності у спілкуванні дітей різної гендерної приналежності 

проявляються у використанні ними різних підходів до конструювання своєї 

комунікативної ролі. Для дівчат характерним є менше залучення фізичних дій та 

контакту, вони раніше засвоюють мову та передують у розмірі словникового запасу й 

використанні складних вербальних конструкцій.  

Вік також впливає на комунікативну поведінку особистості [5]. З віком людина 

здобуває нові знання, стає більш досвідченою [7]. Таким чином, старший сиблінг може 

застосовувати більш ефективні стратегії впливу в комунікативних ситуаціях. 

 Оскільки дискурсивна особистість створює та сприймає компоненти мовного та 

немовного характеру, варто розглянути те, як їх ефективно використовує старша сестра у 

спілкуванні з молодшими сестрами та братами. 

 У конфігурації «старша сестра – молодша сестра» стратегія кооперації є однією із 

ключових у мовленнєвій поведінці старшої сестри. Старша сестра Бізус, намагаючись 

заспокоїти свою молодшу сестру Рамону, яка ніяк не може вгамуватися, вдається до 
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просодичних засобів невербальної комунікації (підвищення голосу та зміна інтонації) та 

офіційного звернення до молодшої сестри (Ramona Geraldine Quimby): 

1) “Ramona!” cried Beezus. “You promised you’d stop if I read Scoopy to you.” 

“I did stop,” said Ramona, when she had taken the harmonica out of her mouth. “Now 

read it again.” 

“Ramona Geraldine Quimby!” Beezus began and stopped [3].  

Стратегія кооперації у певних випадках передбачає залагодження конфлікту. Бізус у 

ролі старшої сестри намагається уникнути конфліктної ситуації, але цього разу фактично 

не використовуючи підвищення інтонації як просодичний засіб комунікації. Натомість, 

обираючи нову книгу для молодшої сестри, вона залучає кінесичні засоби, її обличчя 

червоніє. Варто також зазначити, що дія відбувається у бібліотеці, і вибір просодичних 

засобів у цьому разі є обумовленим локацією комунікативного процесу (у бібліотеці має 

панувати тиша та спокій, спілкування має вестися та на знижених тонах): 

2) “See, Ramona,” she whispered, “here’s a book about a duck. Wouldn’t you like that?” 

“No,” said Ramona in a loud voice. 

Beezus’s face turned red with embarrassment when everyone in the library looked at 

Ramona’s ears and smiled. “Sh-h,” she whispered, as Miss Greever, the grown-ups’ 

librarian, frowned in their direction. “You’re supposed to speak quietly in the library [3].”  

У стосунках сестер також бувають конфліктні ситуації, але маємо зазначити, що між 

героїнями присутня значна різниця у віці, що і надає можливість старшій сестрі 

перейняти роль матері. Вгамовуючи молодшу сестру Ліло та провчаючи за її вчинок, 

старша сестра Нані підвищує голос, її очі вказують на роздратованість, а обличчя 

червоніє від злості: 

3) Nani: Why didn't you wait at the school?! You were supposed to wait there! [Lilo 

struggles to break free] LILO! Do you not understand? Do you want to be taken away? 

[pause] ANSWER ME! 
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Lilo: NO! 

Nani: NO, YOU DON'T UNDERSTAND?! 

Lilo: NO! 

Nani: "NO", WHAT? 

Lilo: NOOOOO! [drops to the floor and moans]. 

Nani: [turns red in anger] UGH! YOU'RE SUCH A PAIN. 

Lilo: SO WHY DON'T YOU SELL ME AND BUY A RABBIT INSTEAD?!! 

Nani: AT LEAST A RABBIT WOULD BEHAVE BETTER THAN YOU!! 

Lilo: GO AHEAD!! THEN YOU'LL BE HAPPY!! BECAUSE IT'LL BE SMARTER THAN 

ME, TOO!!! 

Nani: AND QUIETER!!!! 

Lilo: YOU'LL LIKE YOU, 'CAUSE IT'S STINKY LIKE YOU!!!!! [enters her bedroom and 

angrily shuts the door]. 

Nani: [furiously] GO TO YOUR ROOOOOOOOOOM!!!!!!!!!! [1] 

Все ж сестри, забувши попередні образи, помирилися. Старша сестра, як “а 

peacemaker”, заходить до кімнаті Ліло, понижуюючи свій голос, змінюючи інтонацію, 

стає ініціатором улагодження конфліктної ситуації: 

6) Nani: Hey. I brought you some pizza, in case you were hungry. 

Lilo: We’re a broken family, aren’t we? 

Nani: No. Maybe, a little. Maybe a lot. I shouldn’t have yelled at you. 

Lilo: We’re sisters. It’s our job. 

Nani: Yeah, well, from now on… 

Lilo: I like you better as a sister than a mom. 

Nani: Yeah? 

Lilo: And you like me better as a sister than a rabbit, right? 

Nani: Oh… Oh, oh, oh, oh. Yes. Yes, I do [sniffles] [1]. 
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З огляду на вищенаведений приклад, старша сестра зазвичай намагається стати 

ініціатором улагодження конфлікту або його уникнення, використовуючи для 

демонстрації своїх мирних намірів просодичні компоненти комунікації, емфатичні 

позитивно забарвлені конструкції  погодження з молодшою сестрою (Oh… Oh, oh, oh, oh. 

Yes. Yes), модальні конструкції для висловлення жалю про скоєне відносно молодшої 

сестри (I shouldn’t have yelled at you). 

У спілкуванні з молодшими сестрами старша сестра зазвичай спокійна, стримана в 

емоціях. У порівнянні з раніше описаною конфігурацією, конфліктні ситуації з 

молодшими братами трапляються набагато частіше. Особливість різностатевих 

сиблінгових стосунків полягає в залученні фізичних дій у конфліктних ситуаціях. Старша 

сестра  Емма залучає фізичні дії, штовхаючи свого молодшого брата Люка, щоб отримати 

бажане. Конфліктна ситуація доповнюється просодичними (підвищення інтонації, крики), 

кінесичними (рухи руками, штовхання, побиття подушкою) та проксемічними засобами 

(відстань між сестрою та братом скорочується): 

 4) [A scream is heard. Luke, Emma, and Ravi chase each other into the living room]. 

Emma: LUKE! Give me back my moon! [Tries to take it from Luke]. 

Luke: No way! 

Emma: But I need it for my solar system! 

Luke: I'll show you a moon! [He starts to turn; Emma pushes Luke onto Jessie]. 

[Emma crawls over Jessie to get to Luke. Emma hits Luke with a pillow. Screams are 

heard of the Ross children fighting with each other] [4]. 

Жести відіграють важливу роль у комунікативних ситуаціях та можуть вказувати на 

невдоволення комуніканта певними діями свого партнера. Старша сестра Ферн, 

роздратована витівками молодшого брата Чарлі, намагається це показати, 

використовуючи просодичні та кінесичні засоби комунікації. Відстань між 

комунікантами невелика: 
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5) “Yay!” Charlie reaches for my ear. He loves playing with people’s ears when he’s not 

picking his nose or talking to Doll, the plastic baby he found in the memory trunk in my 

closet, where I put all my old toys and which was supposed to be private. 

“Stop it,” I mutter, flicking his sticky hand away. Charlie reaches for my ear again. 

“Stop it!” I yell [5]. 

Вищенаведені фрагменти підтверджують той факт, що між старшими сестрами та 

молодшими братами досить часто виникають конфліктні ситуації, але й бувають 

виключення. Старша сестра Вія, розуміючи проблеми свого молодшого брата Оггі в 

школі, не підвищує голос, а навпаки, знижує його для того, щоб висловити підтримку 

братові та заспокоїти його. Вія з’являється у кумедному костюмі, використовуючи для 

створення кооперативної стратегії спілкування надвербальний компонент комунікації: 

6) Via: Come on, get ready. It's almost time for the Halloween parade.  

Auggie: You're supposed to KNOCK! [Via knocks on table].  

Auggie: GO AWAY! [yelling]. 

Via: Mom says you won't say what happened. Did someone say something?  

Auggie: It's none of your business! [yelling]. 

Via: You took my day with Mom, so it is my business.  

Auggie: [crying] I heard Jack Will talking about me behind my back. He said he'd kill 

himself if he looked like me.  

Via: [surprised] Jack Will? Isn't he the nice one? [narrowing her eyes]. 

Auggie: There are no nice ones! I wish I'd never gone to school in the first place! Via: But 

you were liking school. I know you were.  

Auggie: I hate it, okay? I hate it [abruptly walking up to the table]. 

Via: Auggie, I'm sorry, but you're not the only one who has bad days.  
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Auggie:  Bad days? Do people avoid touching you? When a person accidentally touches 

you, do they call it "the plague"? Just don't compare your bad days at school to mine, 

okay?  

Via: Okay [coming up closer]. Did you notice that Miranda doesn't come around 

anymore?  

Auggie: What?  

Via: You didn't [shaking her head]. Shocker [pause]. Yeah, she went away to camp this 

summer and now she doesn't like me anymore.  

Auggie: Why?  

Via: Because school sucks. And people change. So, if you want to be a normal kid, Auggie, 

then those are the rules. So, let's go trick-or-treating. Okay? Because right now we're each 

other's best friends [touching Auggie’s hand]. 

Auggie: Really?  

Via: Yes. So come on. I'll let you have all my Halloween candy [both smiling] [2]. 

Між старшою сестрою та молодшим братом простежується панування конфліктних 

ситуацій. Але у потрібний момент старша сестра все ж таки проявляє кооперативну 

налаштованість у спілкуванні з молодшим братом, застосовуючи для цього не тільки 

вербальний, але й невербальний код комунікації.  

Висновки. Проаналізований матеріал свідчить про те, що старша сестра у 

спілкуванні з молодшими сиблінгами виступає у ролі миротворця, який зазвичай 

намагається владнати ситуацію без застосування жорстоких дій, ефективно 

використовуючи для цього як вербальні, так і невербальні засоби комунікації. 

У спілкуванні з молодшими сестрами старша сестра спокійна, стримана в емоціях, 

іноді складається враження, що вона переймає на себе роль батьків. У її мовленні 

важливу роль відіграють просодичні засоби комунікації, які реалізуються в зміні 

інтонації, підвищенні або зниженні голосу. Досліджуваний матеріал свідчать про те, що 



128 

 

кооперативно спрямоване спілкування з молодшими сестрами переважає над 

конфліктними ситуаціями. 

Комунікація із молодшими братами має певні особливості, що непритаманні 

конфігурації  «старша сестра – молодша сестра». Молодші брати, на відміну від 

молодших сестер, більш схильні до розпалення конфліктів, вчинення провокацій та 

застосування жорстких фізичних дій. Саме тому в комунікативних ситуаціях між 

старшою сестрою та молодшими братами частіше простежується жорсткість зі сторони 

братів. Вони нібито намагаються продемонструвати, що старша сестра не має 

домінантної ролі у спілкуванні з ними. На відміну від сестринських стосунків, перше 

місце серед комунікативних ситуацій посідають конфліктні. Однак, старша сестра гнучко 

реагує на такі виклики і з гідністю виходить з будь-якої ситуації. 

Отже, старша сестра як дискурсивна особистість у спілкуванні з молодшими 

сиблінгами виявляє лідерські здібності та притаманні їй вікову мудрість та розсудливість. 

Виступаючи в якості прикладу для наслідування, старша сестра демонструє 

альтернативну та правильну модель поведінки у конфліктних комунікативних ситуаціях 

та стає ініціатором їх улагодження. 

Перспектива роботи полягає в можливості застосування отриманих результатів у 

подальшому дослідженні дискурсивних особистостей в англомовному родинному 

дискурсі, таких як старший брат, молодший брат та молодша сестра у різноманітних 

конфігураціях.  
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КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАФОРИ У 

РОМАНТИЧНІЙ ЛІРИЦІ РАЙНЕРА МАРІЇ РІЛЬКЕ 

Крохіна І. А. (Харків) 

Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Безугла Л. Р. 

У цій статті проводиться аналіз когнітивно-прагматичних властивостей метафори у лірико-поетичних 

текстах Рільке першого періоду творчості. Метафора розглядається як метафорична пропозиція на 

кшталт КОНЦЕПТ-ЦІЛЬ є ніби КОНЦЕПТ-ДЖЕРЕЛО, оскільки має з ним спільну ознаку. Найчастотнішими 

концептами-джерелами є ЛЮДИНА (персоніфікація) і ПРОСТІР (метафора контейнера).  

Ключові слова: концепт-джерело, концепт-ціль, метафора контейнера, метафорична пропозиція, 

персоніфікація, Р. М. Рільке. 

Крохина И. А. Когнитивно-прагматические свойства метафоры в романтической лирике Райнера 

Марии Рильке. В этой статье проводится анализ когнитивно-прагматических свойств метафоры в 

лирико-поэтических текстах Рильке первого периода творчества. Метафора рассматривается как 

метафорическая пропозиция, как например КОНЦЕПТ-ЦЕЛЬ является КОНЦЕПТОМ-ИСТОЧНИКОМ, 

поскольку имеет с ним общий признак. Самыми часто встречающимеся концептами-источниками 

являются ЧЕЛОВЕК (персонификация) и ПРОСТРАНСТВО (метафора контейнера). 

Ключевые слова: концепт-источник, концепт-цель, метафора контейнера, метафорическая пропозиция, 

персонификация, Р. М. Рільке. 

Summary: Krokhina I. The cognitive-pragmatic properties of metaphor in the romantic lyrics of Rainer 

Maria Rilke. This article introduces the analysis of the cognitive-pragmatic properties of metaphor in Rilke's 

lyrical and poetic texts of the first period of creativity. Metaphor is considered as a metaphorical proposition, as 

for example the CONCEPT-TARGET is the CONCEPT-SOURCE as it has a common feature with it. The most 

common source concepts are MAN (personification) and SPACE (container metaphor). 

Key words: concept-source, concept-target, container metaphor, metaphorical proposition, personification, R. 

M. Rilke. 

 

Зростання теоретичного інтересу до метафори було стимульоване збільшенням її 

присутності в різних видах текстів, починаючи з поетичної мови і закінчуючи мовами 
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різних галузей наукового знання. Р. Гофман – автор низки досліджень про метафори – 

писав: «Метафора виключно практична. <...> Вона може бути застосована в якості 

знаряддя опису і пояснення в будь-якій сфері: в психотерапевтичних бесідах і в розмовах 

між пілотами авіаліній, в ритуальних танцях і в мові програмування, в художньому 

вихованні і в квантовій механіці. Метафора, де б вона нам не зустрілася, завжди збагачує 

розуміння людських дій, знань і мови » [7: 152]. Як зазначає Н. Д. Арутюнова, «в останні 

десятиліття концентрація уваги у вивченні метафори перемістилася з філології (риторики, 

стилістики, літературної критики), в якій переважали аналіз і оцінка поетичної метафори, 

в область вивчення практичної мови і в ті сфери, які звернені до мислення, пізнання і 

свідомості, до концептуальних систем» [1: 5]. У сучасній науці все більший інтерес 

викликає когнітивно-прагматичний підхід до дослідження метафори, що зумовило 

взаємодією ідей лінгвопрагматики і лінгвокогнітивістики. Когнітивно-прагматичне 

вивчення метафори у художньому мовленні відкриває нові горизонти розуміння і 

тлумачення метафори. 

У рамках когнітивно-прагматичного підходу до вивчення метафори основна увага 

зосереджується на особистісних і соціальних сторонах діяльності автора і реципієнта. У 

зв'язку з цим при описі метафори в художньому дискурсі враховуються особистісні та 

соціокультурні аспекти комунікативного процесу. Звідси випливає необхідність 

дослідження властивостей метафори, що містить три основні складові: когнітивну, 

прагматичну, лінгвокультурологічну. Таким чином, звернення до когнітивно-

прагматичного аспекту метафори на прикладі ранньої творчості Райнера Марії Рільке 

визначає актуальність цієї роботи.  

Об’єктом дослідження є лірико-поетичні тексти Р. М. Рільке першого періоду 

творчості. Предметом аналізу є когнітивно-прагматичні властивості метафори у лірико-

поетичних текстах Рільке першого періоду творчості. Метою статті є встановлення 
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когнітивно-прагматичних властивостей метафори у лірико-поетичній творчості Р. М. 

Рільке.  

Термін «метафора» вперше був вжитий Ізократом в «Evagorus» (383 р. до н. е.). У 

глибинах античної науки сформувався та отримав розвиток в ХХ столітті погляд на 

метафору як невід'ємну приналежність мови, необхідну для комунікативних, 

номінативних, пізнавальних цілей. Стилістичний енциклопедичний словник під 

редакцією М. Кожиної визначає метафору як «ментальний і мовний механізм, що 

складається в перенесенні найменувань з одного об'єкта на інший в результаті наявності в 

них загальної ознаки. Зазвичай розглядається як один з головних тропів» [4: 342]. 

Райнер Марія Рільке (1875–1926) – один з найвпливовіших поетів-модерністів XX 

століття. Основою і вихідним пунктом поетичної еволюції Рільке була німецька класична 

література. Рількезнавці розділяють творчість Р. М. Рільке на два періоди: перший період 

творчості (1894–1903) характеризується «поетикою приводу» (Poetik des Vorwands), яка 

перебуває під впливом романтизму, та другий період (1904–1926), де на перший план вже 

виходить естетика речей або естетика предметності (Ding-Ästhetik), сформована на ґрунті 

модернізму [6: 25]. Для нашого дослідження ми обрали твори першого періоду творчості 

Р. М. Рільке, оскільки для них характерна образність . 

Ми розглядаємо метафору не як троп, а як метафоричну пропозицію – конфігурацію 

концептів у свідомості людини. Виокремлюють декілька підходів до дослідження 

метафори: структурний, стилістичний, семантико-інтеракціоністський, прагматичний і 

концептуальний [2]. Слідом за Л. Р. Безуглою [2], обираємо комплексний концептуально-

прагматичний (когнітивно-прагматичний) підхід. Прагматичний підхід переносить 

акцент на аналіз інтенції продуцента метафори й розглядає процес ‘переносу’ (μεταφορα – 

грецьк. ‘перенос’) як функціонування нового, метафоричного смислу, відмінного від 

буквального. Концептуальний підхід передбачає розгляд метафори як «засобу 

концептуалізації, засобу пізнання й вербалізації пізнаваного», розмежовуючи внутрішню 
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дію – підготовчу когнітивну обробку концептуальної метафори, і зовнішню дію – мовне 

формулювання цієї метафори. Поєднання когнітивного й прагматичного підходів до 

вивчення метафори є плідним в рамках поширення когнітивно-комунікативної 

парадигми.  

Говорячи про когнітивно-прагматичні властивості метафори, ми маємо на увазі 

співвідношення двох концептів: концепту-цілі і концепту-джерела. За Дж. Лакоффом, 

метафоризація ґрунтується на взаємодії двох структур знань – когнітивної структури 

«джерела» (source domain), або корелята, і когнітивної структури «цілі» (target domain), 

або референта [5: 24]. Під концептом ми розуміємо змістову сторону словесного знаку, за 

якою стоїть поняття, що належить до розумової, духовної або матеріальної сфері 

існування людини [3: 10]. 

Метафорична пропозиція КОНЦЕПТ-ЦІЛЬ є ніби КОНЦЕПТ-ДЖЕРЕЛО, оскільки має з ним 

спільну ознаку активується у свідомості читача поетичного тексту на основі поетичного 

висловлення, у якому  концепт-ціль виражено експліцитно, а концепт-джерело – 

імпліцитно. Така пропозиція виводиться читачем на ґрунті слів, які позначають 

концепти-ознаки. У такий спосіб концепт-ціль (референт) характеризується за допомогою 

ознак концепту-джерела (кореляту).  

Найчастотнішим корелятом метафори у поетичних текстах Р. М. Рільке є концепт 

ЛЮДИНА, тобто має місце персоніфікація (уособлення), коли концепту-цілі приписуються 

антропоморфні ознаки. Наприклад, верс Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte із 

поетичного тексту „Der Panther“  Р. М. Рільке активує метафоричну пропозицію SCHRITTE 

sind wie MENSCHEN, denn sie haben einen Gang, де концепт-ціль – SCHRITTE, концепт-

корелят – MENSCHEN, а GANG концепт-ознака.  

Персоніфікуються також явища природи – зірки, сонце, хмари, вітер, дощ, сніг, 

вечір, ніч, ранок, день, осінь, зима, літо, весна тощо. Наприклад, верс Sterne lächelnd über 

ihn із поетичного тексту „Stimmungsbild“ активує у читача метафоричну пропозицію 



134 

 

STERNE sind wie MENSCHEN, denn sie lächeln. Концептом-ціллю є STERNE, концептом-

джерелом – MENSCHEN, концептом-ознакою – LÄCHELN. Дійсно, посміхатися може тільки 

людина. 

Метафора – це провідний спосіб образного моделювання і відображення дійсності, в 

тому числі і простору. Метафоричні пропозиції, у яких концептом-джерелом є 

ВМІСТИЛИЩЕ/ПРОСТІР, отримали назву «метафора контейнеру» [7: 98]. Цей концепт-

джерело є другим за частотністю у проаналізованих текстах. У якості прикладу 

розглянемо уривок із поетичного тексту Р. М. Рільке „Der Panther“:  

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 

sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein, 

geht durch der Glieder angespannte Stille – 

und hört im Herzen auf zu sein. 

Поетичне висловлення Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille / 

sich lautlos auf активує у свідомості читача метафоричну пропозицію  PUPILLE ist wie 

RAUM, denn sie hat einen Vorhang und ein Bild geht hinein.  

Поетичне висловлення Dann geht ein Bild hinein активує метафоричну пропозицію 

BILD ist wie MENSCH, denn er geht. BILD – концепт-ціль, MENSCH – концепт-джерело, яке 

корелює із властивістю людини ходити (geht).  

У цьому уривку наявна ще одна метафора контейнера: висловлення ein Bild <…> / 

geht durch der Glieder angespannte Stille є активатором метафоричної пропозиції STILLE ist 

wie RAUM, denn dadurch geht ein Bild.  

Висновки. Проведене дослідження когнітивно-прагматичних властивостей метафори 

на основі першого періоду творчості Райнера Марії Рільке надає можливість зробити такі 

висновки.  Когнітивні властивості метафори включають в себе структурування і 

пояснення навколишнього нас світу та являють собою перетин знань про одну 

концептуальну область в інший концептуальної області. Прагматичні властивості 
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метафори включають в себе перенос акценту на аналіз інтенції продуцента метафори. 

Говорячи про когнітивно-прагматичні властивості метафори у цій статті ми маємо на 

увазі співвідношення двох концептів (концепту-цілі і концепту-джерела). Метафора – це 

не просто троп, а конфігурація концептів, заснована на їх співвідношенні за якоюсь 

ознакою. Метафора розглядається як метафорична пропозиція на кшталт КОНЦЕПТ-ЦІЛЬ є 

ніби КОНЦЕПТ-ДЖЕРЕЛО, оскільки має з ним спільну ознаку. Найчастотнішими концептами-

джерелами є ЛЮДИНА (персоніфікація) і ПРОСТІР (метафора контейнера).  

Перспективою дослідження є порівняння особливостей метафори у творчості 

Р. М. Рільке першого і другого періоду та поглиблення знання про специфіку когнітивно-

прагматичної метафорики поета. 
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УДК 81’38 

КАТЕГОРІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ В ГУМОРІ 

(на матеріалі англійських фразеологізмів) 

Кутуєва П.В. (Харків) 

Науковий керiвник: докт. фiлол. наук, проф. В.О.Самохіна 

У статті розглядається категорія інтенсивності на матеріалі англійських фразеологізмів. Доводиться, що 

інтенсивність фразеологізмів 2. у гумористичному дискурсі створюється за рахунок відхилення від 

стандартної норми, що провокує комічний ефект. Ефект інтенсивності виражається здебільшого 

фразеологічними каламбурами. 

Ключові слова: відхилення від норми, жарт, категорія інтенсивності, комічний ефект, фразеологізм, 

фразеологічний каламбур. 

Кутуева П.В. Категория интенсивности в юморе на материале английских фразеологизмов. В 

статье рассматривается категория интенсивности на материале английских фразеологизмов. 

Доказывается, что интенсивность фразеологизмов в юмористическом дискурсе создается за счет 

отклонения от стандартной нормы, провоцируя комический эффект. Эффект интенсивности выражается 

в основном фразеологическими каламбурами. 

Ключевые слова: категория интенсивности, комический эффект, отклонения от нормы, фразеологизм, 

фразеологический каламбур, шутка. 

Summary: Kutuieva P.V. The category of intensity in humor on the material of English phraseology. The 

article deals with the category of intensity on the material of English phraseology. It is argued that the intensity 

of phraseology in humorous discourse is created due to deviation from the standard norm, which provokes a 

comic effect. The effect of intensity is expressed mainly by phraseological puns. 

Keywords: category of intensity, comic effect, deviation from the norm, joke, phraseological pun, 

phraseological unit. 

 

Актуальність дослідження полягає у спробі виявити дію фразеологізмів в 

інтенсифікації гумору в мовленні. Вдале вживання фразеологізмів, що мають велику 

образність, допомагає інтенсифікувати комічне у мовленні людини. Об’єкт – 

фразеологічні одиниці сучасної англійської мови, що підсилюють комічний ефект у 
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жартах. Предметом є засоби інтенсифікація гумору у англомовних жартах на основі 

фразеологізмів. Метою є розкриття засобів інтенсифікації гумору за допомогою 

фразеологізмів. 

У роботах лінгвістів останніх років все більше з’являється досліджень на тему 

підсилення кількісних або якісних характеристик мовних одиниць, які найчастіше 

використовують у засобах масової інформації та художній літературі. Все це, 

беззаперечно, вказує на те, що у мові існує семантичне поле інтенсивності. 

Хоча категорія інтенсивності вже довгий час є предметом дослідження лінгвістів, 

проте наразі вона залишається дискусійною. Подібні протиріччя виникають через те, що 

немає однозначної інтерпретації цього поняття. Складність виділення «інтенсивності» в 

окрему категорію також полягає в його злитті з категоріями «емоційність» та 

«експресивність». Тому деякі лінгвісти взагалі не виділяють інтенсивність у самостійну 

категорію. Для того, щоб підтвердити її існування як такої, необхідно дати чітке 

визначення цього поняття і виявити його семантичні та прагматичні функції. А також 

провести широке дослідження прояву категорії інтенсивності в різних дискурсах.  

Треба зазначити, що дослідження інтенсивності відбувається у рамках когнітивної 

лінгвістики. Довгий час мова вивчалася як закрита система у відриві від процесів 

мислення. З розвитком когнітивної лінгвістики з’явилася можливість досліджувати 

емоційні, оціночні прояви мови, тобто визначати кількісну характеристику, градації та 

ступені (гранично велику або гранично малу). Тобто те, що науковці називають 

«інтенсивністю». 

Характеризуючи термін «категорія», ми спираємося на визначення, надане у 

когнітивному словнику: формат структурованого знання суб’єкта пізнання, одна з 

пізнавальних форм мислення людини, що дозволяє узагальнювати його досвід і 

здійснювати його класифікацію [5, с. 29]. Таким чином, можна визначити, що 

категоризація пов’язана з мисленням людини, пізнавальною діяльністю, яка фіксується у 
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мовних формах. І.І. Мєщанінов зазначає, що поняттєві категорії є тим ланцюгом, що 

пов’язує мовні явища та мислення людини [6, с. 9]. Сучасна когнітивна лінгвістика 

доводить, що до категорій відносяться не тільки матеріальні предмети, а й сенсорні 

зразки, соціальні стереотипи, зразки поведінки, узагальнення в цілому, що несуть у собі 

сукупний суспільний досвід. 

Можна зробити висновок, що людина структурує свої пізнання про світ, категоризує 

їх та виявляє у спілкуванні за допомогою засобів мови. У свою чергу, категорія 

інтенсивності є наскрізною, оскільки бере початок у сфері сприйняття світу та 

виражається через мовні засоби [2]. 

Довгий час ця категорія вивчалася у рамках експресивної лінгвістики, відтак деякі 

науковці вважають інтенсивність підвидом або частиною категорії експресивності [7, с. 

240]. Тому при вивчені цієї категорії вчені зіштовхуються з проблемою відокремлення 

інтенсивності від суміжних понять, таких як експресивність.  

О.Н. Сергєєва визначає категорію експресивності у вираженні додаткових 

смислових відтінків, що нашаровуються на основне значення. А інтенсивність формулює 

як ступінь посилення. Тобто це кількісна характеристика якісної сторони мови, що 

відображає наскільки експресивне підноситься над предметно-логічним змістом 

висловлювання. І хоча засоби вираження цих двох категорій збігаються, але 

інтенсивність показує об’єктивне кількісне вираження ознаки, відхилення від норми 

(менше норми – норма – більше норми), а експресивність – це суб’єктивне сприйняття 

ступеня вираження ознаки [4, с.14]. 

Інтенсивність проявляється у багатьох видах дискурсу, зокрема – у гумористичному. 

Цей вид дискурсу сам по собі є емоційно забарвлений, водночас у гуморі 

використовується експресивно-оціночні мовні і мовленнєві одиниці, які є засобом 

інтенсифікації впливу на емоції адресата [3, с. 15]. Інтенсифікаторами можуть слугувати 

будь-які мовні засоби, що мають певний ступінь експресивності, в тому числі, 
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фразеологічні одиниці [1, с. 94]. Фразеологізми як усталені словосполучення, що несуть в 

собі узагальнену мудрість, певний історичний досвід, застосовуються у розмовному 

спілкуванні та у літературі задля інтенсифікації мовлення, зокрема, у гуморі для 

підсилення комічного ефекту. 

Фразеологізми є чудовими засобами інтенсифікації в силу своєї природної 

емотивності та експресивності. В них широко використовується гіпербола («to have heart 

in once mouth», «within a stone’s throw»), тому підсилюють будь-який вислів. Крім того, в 

багатьох фразеологізмах закладена полісемія – їх можна розуміти як у прямому, так і в 

переносному значенні («in a fog», «at all costs»). Інтенсивність формується за допомогою 

метафоричного переносу, а полісемія має більший рівень підсилення. 

Гострота жарту зростає за рахунок полісемії, адже виникає двозначність: 

(1) Mistress (to new maid): Regarding your evenings out. I'm willing to meet you halfway. 

 Maid: Oh, that's all right. I don't mind coming home in the dark [1, с. 243]. 

У жарті вираз «to meet you halfway» («піти на поступки») розуміється покоївкою 

(скоріш за все, через її неосвіченість) у прямому сенсі, як «піти на зустріч» або 

«зустріти». У результаті виникає фразеологічний каламбур – тобто гра слів, семантичне 

перетворення виразів. Інтенсифікація комічного ефекту досягається двозначністю 

фразеологізму. Читач, знаючи його значення, очікує іншу відповідь на нього. Але у кінці 

жарту відбувається злам очікування.  

Такий самий приклад є у такому жарті: 

(2) A newspaper reporter gave an account of a ceremonial parade of NATO forces. The 

censor was afraid that the sentence: «The crowd of spectators stood within a stone's throw of 

the Commander-in-Chief of NATO Forces» was a colossal rudeness. Finally when the reporter 

was permitted to explain what the English expression really meant, the censor said: «Oh, in that 

case we change it. We change it to read like this: The crowd of spectators stood near the NATO 

Commander-in-Chief. They threw no stones!» [1, с. 244]. 
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У наведеному випадку можна побачити зіткнення різних культур, що приводить до 

прямого тлумачення значення вислову «within a stone's throw» («дуже близько»), а 

завдяки тому, що фразеологізм повторюється двічі, але у різних значеннях, комічний 

ефект підсилюється ще більше, адже читач, який очікує розв’язки історії, не може 

передбачити такого фіналу. Несподіваний ефект досягається шляхом використання 

фразеологічного каламбуру, вживання іншого образу та зміни семантики виразу. 

Інший спосіб інтенсифікації гумору за допомогою фразеологізмів – різні засоби 

модифікації, які приводять до появи каламбурів. Наприклад: 

(3) Irate Caller: You spoiled my article by a misprint. 

Editor: I'm very sorry. What did we get wrong? 

Caller: A proverb I employed. You printed it, «A word to the wife is sufficient» [1, с. 245]. 

Замість фразеологізму «A word to the wise is sufficient», (перекладається як 

«Розумному достатньо одного слова»), що підкреслює кмітливість, використовується 

вираз «A word to the wife is sufficient». Таким чином, змінюючи одне слово на паронім (у 

цьому випадку через друкарську помилку, де замість літери s – літера f) та порушуючи 

норму, автор підсилює комізм ситуації. Інтенсифікація відбувається, оскільки у 

фразеологізмі замінено одне слово, і він втрачає своє початкове значення та набуває 

зовсім іншого, що створює комічний ефект. 

Часто обіграються прислів'я і приказки з метою отримання особливо гострого 

несподіваного результату. Наприклад: 

(4) «For ten long, lean years,» the author told the produсer, «I've been writing this drama, 

working on it till my fingers were сramped and aching, my brain and body weary.»  

«Тоо bad,» the producer murmured, «all work  – and no play» [1, с. 247] 

Замість повного варіанту прислів’я «all work and no play makes Jack a dull boy» 

(«Вмій справу робити – вмій і побавитись») використовується модифікована версія, що у 

контексті жарту набуває протилежного, негативного значення. Інтенсифікація 
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відбувається також за допомогою полісемії слова play (п’єса або гра). Оскільки йдеться 

про письменника, то прислів’я набуває додаткових відтінків. 

Таким чином, аналізуючи інтенсифікацію гумору за допомогою фразеологічних 

одиниць, ми визначили, що фразеологізми, які мають експресивне забарвлення, 

забезпечують підсилення комічного ефекту. Полісемія виразів та гіперболізованість 

образів допомагають підвищити гостроту жарту. Для досягнення більшого комічного 

ефекту автори підсилюють сам вираз шляхом використання трансформації, перефразу, 

поширення складу фразеологізму, зміни його компонента на паронім, синонім чи 

антонім. За допомогою цих прийомів у жарті утворюється каламбур та парадокси, що 

приводить до інтенсифікацію комізму. 

Перспективою роботи є подальше дослідження використання різноманітних мовних 

засобів для інтенсифікації мовлення у комічному дискурсі.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТІ У ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ 

МАЛИХ ФОРМ 

Лактіонов Д. В. (Харків) 

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Самохіна В. О. 

Відповідно до одного з головних постулатів антропоцентризму, мова слугує засобом осягнення суті 

буття, процесом опису та усвідомлення котрої є процес моделювання картини світу через «означення» 

реальності, тобто вербалізацію фактів дійсності, що яскраво відображено в фольклорних текстах малих 

форм. У статті розглядаються компоненти художнього зображення персонажів у текстах загадки і 

лімерика. Для обґрунтування типологічно повторюваних жанрових особливостей малих форм 

фольклору показана їх специфіка. Звертається увага на такі важливі критерії малих форм фольклору, як 

їх поетика, побудова, застосування і форма виконання. 

Ключові слова: антропоцентризм, загадка, лімерик, малі форми фольклору, фольклорні жанри. 

Лактионов Д. В. Реализация антропоцентричности в фольклорных текстах малых форм. Согласно 

одному из главных постулатов антропоцентризма, речь служит средством постижения сути бытия, 

процессом описания и осознания которой является процесс моделирования картины мира через 

«определение» реальности, то есть вербализацию фактов действительности, что ярко отражено в 

фольклорных текстах малых форм. В статье рассматриваются компоненты художественного 

изображения персонажей в текстах загадки и лимерика. Для обоснования типологически 

повторяющихся жанровых особенностей малых форм фольклора показана их специфика. Обращается 

внимание на такие важные критерии малых форм фольклора, как их поэтика, построение, применение и 

форма исполнения. 

Ключевые слова: антропоцентризм, загадка, лимерик, малые формы фольклора, фольклорные жанры. 

Summary: Laktionov D. V. Realization of anthropocentrism in folklore texts of small forms. According to 

one of the main postulates of anthropocentrism, language serves as a means of understanding the essence of 

existence, the process of describing and realizing which is the process of modeling the world through the 

«definition» of reality, i.e. verbalization of reality, which is clearly reflected in small folklore texts. The article 

considers the components of the artistic image of the characters in the texts of the riddle and limerick. To 

substantiate the typologically repetitive genre features of small forms of folklore, their specificity is shown. 
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Attention is paid to such important criteria of small forms of folklore as their poetics, construction, application 

and form of performance. 

Key words: anthropocentrism, folklore genres, limerick, riddle, small forms of folklore. 

 

Антропоцентризм (від грец. anthropos – людина і лат. centrum – центр) – принцип, 

згідно з яким людина є центром Всесвіту і метою всіх подій, що відбуваються у світі [7, с. 

33]. Сенс позиції антропоцентризму яскраво виражений в положенні давньогрецького 

мислителя Протагора «Людина є мірило всіх речей...». 

Актуальність цього дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі 

антрополінгвістика отримала великий імпульс до розвитку. Мова вивчається в тісному 

зв’язку зі світом людини. Принцип антропоцентричності спрацьовує практично у всіх 

лінгвістичних концепціях і вважається одним із головних. Оскільки пізнання і 

відображення світу в творах художньої літератури спрямоване на пізнання людини, 

антропоцентричність виступає обов’язковою категорією будь-якого тексту, зокрема і 

фольклорного «визначається взаємодією автора художнього твору через систему діючих 

осіб з читачем, орієнтацією на узагальнений образ якого має кожний літературний твір» 

[4, с. 398]. 

Мета цієї роботи – розглянути компоненти художнього зображення персонажів у 

текстах загадки і лімерика та обґрунтувати типологічно повторювані жанрові особливості 

малих форм фольклору, задля чого у роботі показана їх специфіка. 

Новизною нашої роботи є акцентування уваги на важливій рисі фольклору як єдиної 

системи, взаємодії його жанрів та виявлення генетичних зв’язків загадки і лімерику. 

У розділі «Теоретико-методологічне підгрунтя дослідження комічного фольклорного 

тексту малої форми», В. О. Самохіна розвиває ідею про те, що усі фольклорні жанри 

тісно пов’язані з життям людини, в них знаходить відображення повсякденна діяльність 

простих людей [3, с. 29-54].  
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Загадки, які називають «засобом перетворення чудового», уособлюючи, оживляючи і 

одухотворяючи неживий світ, ще більше наближають його до людини. Загадка – це 

художнє алегоричне зображення якоїсь істоти, предмета або явища шляхом 

несподіваного зближення її з іншою істотою, предметом або явищем [1, с. 156]. Лімерик – 

це жанр гумористичної поезії, що походить з Ірландії та Великої Британії. Це жартівливі 

епіграми на будь-яку тему, для яких характерні комічні або гротескні елементи, 

парономазії, каламбури, гра слів [5, c. 557].  

В антропоцентричності лімерика та загадки сумніватися не доводиться, бо 

антропоцентризм якнайкраще показує людину, як осередок Всесвіту, метою усіх подій у 

світі і ставить феномен людини на чільне місце всього іншого життя. 

Об'єктом дослідження є антропоцентричність фольклорних текстів малих форм, у 

тому числі загадки та лімерика. Їх абсолютна антропоцентричність об’єктивується 

результатами аналізу поверхової структури цих текстів, референтом яких є людина, яка 

характеризується: 

1. як спеціаліст якої-небудь галузі знань або практичної діяльності (conductor, 

canner, poet, painter, censor, doctor, artist, teacher, etc.); 

2. за соціальним станом у суспільстві (prince, thief, gentleman, lady Queen); 

3. за статтю (man, girl, mail, boy, woman, maiden); 

4. за родинним станом (father, husband, wife, son, uncle, daughter, cousin, aunt); 

5. за біолого-фізіологічними даними (brunette, blond, blind); 

6. за схильностями і захопленнями (booklover, lover, traveller); 

7. за емотивною оцінкою людини (dear, prude, darling, bore, wag). 

Використання класифікаційної схеми, розробленої на базі тезауруса Пітером Роже та 

Мироном Борецьким, об’єктивувало ідентифікацію парадигми мовних одиниць, 

співвіднесених з темою «антропос», які в тій або іншій мірі використовуються для 

характеризації суб’єкта, «створюючи... «людиноспрямованість» художнього тексту, в 
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центрі якого незалежно від конкретної теми... стоїть людина: людина, її органи чуттів і 

частини тіла – eye, nose, toe, chin, leg, thumb, nail, head, mouth, heel, face, feet, teeth» [2, с. 

46]. 

1. «одяг» bonnet, shoe, veil, vest, coat, hat, muff, cap, dress, wig, shawl, wrath;   

2. «їжа і напої» egg, stew, bun, beer, onion, honey, bread, butter, cake, brandy, 

lemonade, ale; 

3. «житло, предмети домашнього побуту» room, pump, stove, pot, box, bed, lath, 

spoon, hall, chair; 

4. «фауна» elephant, cat, bee, tiger, bid, pig, fly, sheep, bear, puppy, fish, poodle, 

pony, horse; 

5. «абстрактні відношення, простір, час, рух» day, minute, end, night, morning, 

year, week, size, gallon, speed; 

6. «неорганічний світ» (Всесвіт, земля, ландшафт, погода, речовина, фізичні 

властивості) air, copper, sky, star, rock, earth, moon, water, sea, ground, tree, sun, cliff, stone, 

lane, ice; 

7. «воля і діяльність» conductor, observation, rest, curtsey, habit, birth, ride, journey, 

cough, walk, procession; 

8. «відчуття і почуття» surprise, pain, grief, despair, doubt, moral, dream, trouble, 

temper, smile, fancy, sense; 

9. «суспільство (влада, власність, гроші, управління)» penny, money, city, station, 

boat, aeroplane, zoo, tram, ticket, street; 

10. «розум» word, verse, narration, tale, play, limerick, mind, reply, answer; 

11. «флора» tree , garden; 

12. «релігія і міфологія» God. 

До  кола розглядуваної нами проблеми встановлення типових структур текстів малої 

форми входять також різноаспектні питання структурної побудови такого складного 



147 

 

феномена усної народної творчості, якою є загадка. Проте інтенсивне вивчення 

зазначених питань призвело до певної надлишковості отриманих результатів, унаслідок 

якої ускладнилося з’ясування мінімально достатньої кількості та змісту найтиповіших 

елементів структури текстів народної загадки. Це дозволяє створити умовно 

формалізовану схему структурної побудови тексту фольклорної загадки [6, с. 170]: 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структурно-фабульні елементи загадки 

 

Тепер перейдемо до предмету нашого дослідження і розглянемо компоненти 

художнього зображення у загадках та лімериках. До цих компонентів належать дії, 

біографічні дані героя, реакція героя на окремі дії, опис зовнішнього стану персонажа. 

Розпочнемо з першого компонента, а саме дій (фактів динамічного характеру). Опис 

дій героя, які відображають динамічність його характеру, зустрічаються у фольклорних 

текстах дуже часто, відтворюючи невпинну діяльність народу. Наведемо декілька 

прикладів: 

У лімериках: 

There was an old Person of Bree, 

Who frequented the depth of the sea; 

He nurs’d the small fishes, 

And washed all the dishes, 



148 

 

And swam back again into Bree [10, с. 15]. 

There was a young joker named Tarr, 

Who playfully pickled his ma. 

When he finished his work 

He remarked with a smirk, 

«This will make quite a family jar» [11, с. 418]. 

 

У загадках 

What walks all day on its head? (A nail in a horseshoe) [13]. 

 

У лімериках опис дій персонажа, динамічності його характеру зустрічаються досить 

часто. Герої лімериків здійснюють безліч вчинків: сидять на верхівках пальм, бігають 

вгору, вниз по горах, живуть у ваннах і скринях, на суші поводяться як на морі, а на морі 

– як на суші. Ці вчинки часто бувають непоясненими. 

Другим компонентом нашого аналізу є біографічні дані героя. 

У лімериках із біографічних даних звичайно вказується лише вік персонажа (young, 

old, etc.) і основний рід занять (найчастіше досить незвичайний). Наприклад: 

 

There was an old lady of Chertsey, 

Who made a remarkable curtsey; 

She twirled round and round, 

Till she sunk underground, 

Which distressed all the people of Chertsey [11, с. 35]. 

 

There was an Old Derry down Derry 
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Who lived to see little folks merry 

So, he made them a Book, 

Till nith laughter they shook. 

At the fun of that Derry down Derry [10, с. 19]. 

 

Біографічним даним приділяється особливе місце в так званих генеалогічних 

загадках, у яких пропонується відгадати родинні стосунки героя: 

 

I once knew a blind beggar that bad a brother who died. What was the relationship of the 

blind beggar to the man who died? (his sister) [13]. 

 

Третім компонентом є реакція героя на окремі дії, його рухи, жести. 

Наведемо декілька прикладів: 

 

У лімериках: 

There was a Young Lady of Norway, 

Who casually sat in a doorway; 

When the door squeezed her flat, 

She exclaimed, «What of that?» 

This courageous Young Lady of Norway [11, с. 40]. 

 

There was an Old Man in a tree, 

Who was horribly bored by a Bee; 

When they said, «Does it buzz?» 

He repeated, «Yes, it does! 

It’s a regular brute of a Bee!» [11, с. 8]. 
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У загадках: 

If all men went to Shanghai where would the men go? – They’d go to Pekin (peek in) [13]. 

Із прикладів видно, що реакція персонажів на конкретні дії створюють комічний 

ефект, причому в загадках ця реакція найчастіше присутня у відгадках. 

Четвертий компонент нашого аналізу – опис зовнішності героя, його портрет. Опис 

зовнішності героя дуже важливий для створення образу у всіх фольклорних жанрах, тому 

портретна характеристика займає в них необхідне місце. 

 

У лімериках: 

There was an Old Man in a barge 

Whose nose was exceedingly large; 

But in fishing by night, 

It supported a light, 

Which helped that old Man in a barge [10, с. 16]. 

 

There was an Old Man of Coblenz, 

The length of whose feet was immense; 

He went with one prance, 

From Turkey to France, 

That surprising Old Man of Coblenz [11, с. 306]. 

 

У загадках: 

Old mother Twitchett had but one eye, 

And a long tail which she let fly, 

And every time she went over a gap, 

She left a bit of her tail in a trap (a needle and a threat) [12, с. 13]. 
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Так, портретна характеристика може багато сказати про героя (про феноменальні 

здібності героя – герой одного із наведеного лімерика зміг без великих зусиль подолати 

велику відстань завдяки довгим ногам, також портретна характеристика в загадці 

представляє в завуальованій формі образ відгадки, тобто виконує прагматичну функцію). 

П’ятим компонентом нашого аналізу є описання рис, персонажа, внутрішнього 

стану. Такі описи допомагають скласти уявлення про основні риси характеру персонажа, 

його внутрішнього світу. Наприклад: 

 

У лімериках: 

There was a Young Girl of Asturias, 

Whose temper was frantic and furious, 

She used to throw eggs At her grandmother’s legs, 

A habit unpleasant but curious [9, с. 68]. 

 

There was an Old Man with an owl, 

Who continued to bother and howl; 

He sate on a rail, 

And imbibed bitter ale, 

Which refreshed that old Man and his owl [11, с. 37]. 

 

У загадках: 

Which are the laziest fish in the sea? – Oysters, because [they] are always found in bed 

[13]. 

 

Визначаючи особливу роль персонажа як антропоцентру, не можна не враховувати і 

важливості адресанта і адресата, як тексто-створюючих чинників. Адресанту 
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підпорядкована вся структура тексту, оскільки твір є втіленням особистості творця, як в 

плані сукупності ідей, так і на рівні їх лінгвістичної реалізації, а адресат сприймає ці ідеї 

та образи і збагачує їх суб’єктивним смислом. 

Антропоцентричність виявляється в усіх текстових категоріях, зокрема і в хронотопі. 

У своєму творі автор фіксує час і вказує місце дії, «локалізує» його. Діапазон 

географічних найменувань, представлених у лімериках, досить широкий, однак це зовсім 

не стосується загадок, в яких географічні назви не трапляються зовсім. Вибір місця дії у 

лімерику залежить від авторської індивідуальності (в лімерику географічні найменування 

реальні і вигадані – «Ems, Thames, Parma»). 

Однак просторова визначеність у цих жанрах фольклору різна. Дія лімерика 

«датується» лише граматичним позначенням минулого часу: 

 

There was an old Person of Ems, 

Who casually fell in the Thames; 

There was a Young Lady of Parma, 

Whose conduct grew calmer and calmer… [11, с. 19]. 

 

«Хронологічна» незвичайність посилюється використанням дієслова was, який 

співвідноситься з темою буття людини, тобто співвідноситься з категорією 

антропоцентричності, має відношення до людського чинника. Крім того, клішована 

формула-зачин «There was a» підкреслює позачасовий, панхронічний характер лімерика. 

Компоненти художнього зображення персонажів уміщують дії та біографічні дані 

героя, його реакцію на окремі дії, опис зовнішності героя й опис його внутрішнього 

стану. 

Висновки. Проаналізувавши присутність компонентів художнього зображення 

персонажів у текстах загадки і лімерика, відзначаємо, що вони несуть у собі найбільш 
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повний опис рис персонажів, відображають ідею твору, яку прагне виразити автор, і 

допомагають адресанту у сприйнятті цих ідей. 

Важливою рисою фольклору як системи, є взаємодії його жанрів, тому виявлення 

генетичних зв’язків загадки і лімерику і таких типів їх взаємодії як взаємовплив, 

взаємозбагачення, пристосування одного до іншого теж є важливими компонентами. 

Дослідження окремих жанрів фольклору має містити вивчення змісту і сукупності 

прийомів для вираження художніх цілей, вибір яких обумовлюється їх 

антропоцентричною специфікою. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні реалізації 

антропоцентричності у інших жанрах фольклорних текстів малих форм. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОВЦЯ 

Манжула О. М. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Морозова І. І. 

У статті розглянуто сучасні концепції, що стосуються моделювання персоналії мовця: мовної 

особистості, модельної особистості, лінгвокультурного типажу та дискурсивної особистості. 

Простежено еволюцію поглядів лінгвістів на цю проблему. Обрано теорію дискурсивної особистості як 

основу опису комунікативної поведінки представника сучасної лінгвокультурної спільноти Великої 

Британії. 

Ключові слова: дискурсивна особистість, лінгвокультурний типаж, модельна особистість, мовна 

особистість, персоналія мовця. 

Манжула О. М. Теоретическая база изучения личности говорящего. В статье рассмотрены 

современные концепции, касающиеся моделирования персоналии говорящего: языковой личности, 

модельной личности, лингвокультурного типажа и дискурсивной личности. Описана эволюция взглядов 

лингвистов на эту проблему. Избрана теория дискурсивной личности как основа описания 

коммуникативного поведения представителя современной лингвокультурной общности 

Великобритании. 
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Ключевые слова: дискурсивная личность, лингвокультурний типаж, модельная личность, языковая 

личность, персоналия говорящего. 

Summary: Manzhula O. M. Theoretical Underpinnings of Studying the Speaker’s Identity. This article 

addresses modern concepts that explain modelling of the speaker’s personality, namely the discourse identity, 

the language identity, the linguistic and cultural type, and the model identity. Evolution of linguists’ views on 

this subject has been described. The discourse identity theory has been selected as the basis for describing 

communicative behaviour of a representative of the British linguistic and cultural community.  

Key words: discourse identity, language identity, linguistic and cultural type, model identity, speaker’s 

personality. 

 

Антропоцентричність сучасних лінгвістичних студій акцентує увагу на особливій 

ролі людини, її свідомості і світобачення в організації й використанні мови як засобу 

спілкування, зберігання, обробки і передачі знань. Антропоцентричність мови 

проявляється на всіх рівнях системи: фонетичному, лексичному, граматичному і 

прагматичному, і пов’язана з вибором різноманітних мовних засобів для передачі схожих 

смислів. Із розвитком досліджень у цій площині з’явилася низка фундаментальних праць, 

присвячених особистості мовця [2, 3, 4, 5], тож нагальною потребою є визначення теорії, 

яка б була підґрунтям для якомога точнішого опису представника маргінальної 

субкультури. 

Метою цієї роботи є критичний аналіз та узагальнення положень наразі існуючих 

теорій, які сконцентровано навколо особистості мовця, а саме мовної особистості, 

модельної особистості, лінгвокультурного типажу та дискурсивної особистості. Для 

досягнення поставленої мети нами вирішено такі завдання: надати стислий опис усіх 

вищезгаданих теорій та на їх основі розробити структуру особистості представника 

маргінальної субкультури Великобританії як особистості, що створює певні мовленневі 

сутності. Проведений нами аналіз вважаємо актуальним з огляду на панівну роль, яку в 
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ньому відіграє антропоцентричний підхід у поєднанні з ідеями прагма- та 

соціолінгвістики. 

Уперше термін «мовна особистість», його визначення та структура були 

представлені науковому загалу у 1987 р. Ю. М. Караулов визначив його таким чином: 

«сукупність здібностей і характеристик людини, що обумовлюють створення і 

сприйняття нею мовних творів (текстів), які розрізняються: а) ступенем структурно-

мовної складності; б) глибиною і точністю відображення дійсності; в) певною цільовою 

спрямованістю» [4, с. 3]. Структура мовної особистості складається з трьох рівнів [4, с. 

42–43]: вербально-семантичного, який передбачає для мовця володіння рідною мовою; 

когнітивного, який включає поняття, ідеї та концепти, що складають картину світу 

окремої особистості й відображають загальну для епохи інваріантну картину дійсності; 

прагматичного, який базується на цілях, мотивах, інтересах, установках мовної 

особистості. Відмітимо, що ці рівні є вертикально підпорядкованими один одному. 

Розвиваючи ідеї Ю. М. Караулова, В. І. Карасик спочатку вводить у мовознавчий 

вжиток концепцію модельної особистості (2001 р.), і дещо пізніше – лінгвокультурного 

типажу (2005 р.). Під модельною особистістю розуміють типового представника 

етносоціальної групи, впізнаваного за специфічними характеристиками вербальної та 

невербальної поведінки і виведеної ціннісної орієнтації [2, с. 99]. Автор концепції вважає, 

що можна описувати специфіку певної лінгвокультурної спільноти саме завдяки 

модельним особистостям, оскільки їх найважливішою характеристикою є вплив на весь 

соціум [там само]. Однак, прямої відповідності між модельною і мовною особистістю не 

існує. Модельна особистість – це феномен більш високого рівня, соціально-

психологічний прототип представника соціуму. Поведінковий аспект модельної 

особистості, опосередкований цінностями лінгвокультурної спільноти, до якої вона 

належить, включає вербальну і невербальну складові; остання реалізується мовною 

особистістю. Ми пристаємо на точку зору В. І. Карасика, який вважає, що недоліком 
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моделі мовної особистості Ю. М. Караулова є її ієрархічність: вищим є прагматичний 

рівень, середнім – когнітивний і нижчим, двом першим, – вербально-семантичний рівень; 

навпаки, ці рівні мають взаємодоповнювати один одного у вигляді поведінкового, 

пізнавального і ціннісного планів [2, с. 99]. Поведінкові характеристики особистості – це 

сукупність вербальних індексів, що визначають певну особистість як тип; пізнавальний 

(когнітивний) план виявляється шляхом аналізу властивої особистості картини світу; 

ціннісний план містить етичні та утилітарні норми поведінки, властиві етносу в певну 

історичну епоху, ці норми закріплені в моральному кодексі народу, відображають історію 

та світосприйняття людей, об’єднаних у лінгвокультурну спільноту [2, с. 100]. 

У свою чергу лінгвокультурний типаж є «впізнаваним образом представників певної 

культури, сукупність яких і становить культуру того чи іншого суспільства» [3, с. 8]. 

Його визначають як закріплений в мові базовий національно-культурний прототип носія 

певної мови, який виділяється на основі релевантних характеристик, типових ознак 

вербальної і невербальної поведінки конкретних мовних особистостей [1, с. 1]. 

Моделювання лінгвокультурного типажу відбувається за наступною схемою [1, с. 7]: 1) 

опис понятійного змісту розглянутого концепту; 2) визначення образно-перцептивних 

ознак типажу в мовній свідомості; 3) виявлення оціночних характеристик типажу; 4) 

аналіз вербальної та паравербальної поведінки конкретних реалізацій типажу. 

Дискурсивна особистість – це термін, запропонований Л. В. Солощук задля 

модифікації поняття мовної особистості. Остання, на думку дослідниці, поряд з мовним 

кодом, здатна до використання та трактування інших семіотичних кодів залежно від типу 

дискурсивних відношень, у які вона є втягненою у певні моменти спілкування. Поняття 

дискурсивної особистості відбиває індивідуальну здатність мовної особистості гнучко 

реагувати на комунікативне оточення, враховувати всі компоненти не тільки мовного, але 

й немовного характеру, з яких складається комунікативний процес та які впливають на 
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його течію, тобто дискурсивна особистість здатна до переходу від одного типу 

дискурсивних відношень до іншого [6, с. 282–283]. 

Для опису дискурсивної особистості важливим є ті люди, з якими вона спілкується 

як постійно, так і одноразово. Вони становлять т. зв. комунікативне оточення мовця, яке 

складається з трьох зон: ядерної, маргінальної та периферійної. До ядерної зони входять 

постійні комунікативні партнери дискурсивної особистості (члени родини, близькі друзі 

та колеги, з якими дискурсивна особистість підтримує постійний соціальний і, як 

наслідок, комунікативний зв’язок); до маргінальної – відносно постійні комунікативні 

партнери (далекі родичі, знайомі, колеги, контакти з якими є менш частотними та 

регулярними); до периферійної – партнери, з якими відбуваються випадкові 

комунікативні контакти через різноманітності суспільно-соціального життя індивіда 

(консультант у магазині, касир у громадському транспорті, тощо) [6, с. 283]. Межі між 

цими зонами не є фіксованими, тому може мати місце перехід комунікативного партнера 

з однієї зони до іншої. 

Оскільки комунікація розбудовується дискурсивною особистістю з урахуванням 

попереднього досвіду спілкування з певним партнером, дослідження її невербальних 

компонентів є обов’язковим. Цілісність комунікації, таким чином, забезпечується 

сукупністю умов, що визначають формування того чи іншого вербального і/або 

невербального витвору адресантом та їх відповідне сприйняття адресатом [6, с. 283]. 

Існує три типи невербальних компонентів комунікації: кінесичні, проксемічні та 

просодичні [5, с. 36]. Перші поділяються на два підтипи в залежності від джерела рухів: 

жестові (які зроблено кінцівками, частинами тіла чи усім тілом) та мімічні (які 

продуковано частинами обличчя – ротом, бровами, або усім обличчям) [там само]. Другі 

передбачають урахування просторової структури спілкування (дистанцію та кут 

спілкування). Останні – це інтонація, гучність, тембр, темп мови, ритм, висота, 

тональність, паузи, зітхання, сміх, плач, тощо [там само]. Проф. Солощук Л. В. також 
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обґрунтовує необхідність дослідження  надвербальних комунікативних компонентів, до 

яких відносяться зовнішній вигляд (вбрання, взуття, прикраси, тощо), а також предмети, 

що свідчать про певні уподобання комуніканта та його/її соціальний стан (автівка, 

мобільний телефон, тощо) [5, с. 33]. 

Виходячи з усього, зазначеного вище, можемо зробити висновок, що для сучасного 

опису особистості мовця концепція дискурсивної особистості є найбільш об’єктивною. 

Вона дозволяє не тільки проаналізувати мовлення, але й дає можливість встановити 

цінності, ідеї та концепти, які змушують їх носія будувати своє мовлення саме таким 

чином. Ця концепція уможливлює моделювання дискурсивного оточення, яке також 

впливає на мовлення. Насамкінець, вона передбачає включення невербального та 

надвербального  елементів в опис представника лінгвокультурної спільноти. 

Перспективою подальших розвідок є моделювання дискурсивної особистості 

представника маргінальної субкультури Великої Британії ХХІ ст. з урахуванням 

здобутків лінгвістичної персонології.  
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ФРАНЦУЗЬКА ІДІОМАТИКА ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ 

Овчаренко К.О. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, Сатановська Г. С. 

В умовах динамічного процесу всесвітньої інтеграції проблема еквівалентності та адекватності 

перекладу ідіом стає більш вагомою. Недосконале знання культури може призвести до зниження 

оптимальності перекладу та викликати неправильні образи у читача. Тож, метою цього дослідження 

стають пошуки методів перекладу, що ґрунтувалися б на стратегії одомашнення. 

Ключові слова: адаптація, адекватність, еквівалентність, ідіоматика, оптимальність, прийоми 

перекладу, стратегія одомашнення. 

Овчаренко Е.А. Французская идиоматика и специфика ее перевода. В условиях динамичного 

процесса всемирной интеграции проблема эквивалентности и адекватности перевода идиом становится 

более весомой. Несовершенное знание культуры может привести к снижению оптимальности перевода и 

вызвать неправильные образы у читателя. Таким образом, целью этого исследования становятся поиски 

методов перевода, основанных на стратегии одомашнивания.  

Ключевые слова: адаптация, адекватность, эквивалентность, идиоматика, оптимальность, приемы 

перевода, стратегия одомашнивания.  

Summary: Ovcharenko K.O. French Idiomatics and Specificity of its Translation. In the conditions of the 

dynamic process of world integration the problem of equivalence and adequacy of translation of idioms 

becomes more weighty. Imperfect knowledge of culture can lead to a decrease in the optimality of translation 

and transfer incorrect images to the reader. Thus, the purpose of this study is to find translation methods based 

on domestication strategies.  

Key words: adaptation, adequacy, domestication strategy, equivalence, idiomatics, optimality, translation 
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reception. 

Актуальність цього дослідження визначається необхідністю дослідження 

функціонування та перекладу ідіом сучасної французької мови в контексті глобалізації та 

пошуку засобів оптимальної передачі інформації з однієї мови на іншу. Новизна 

дослідження полягає в концепції перекладу, що має базуватися на культурній 

освіченності та передачі образів, а не слів. Об’єктом дослідження виступає сучасні 

французькі лексичні одиниці та засоби їхньої передачі іншою мовою. Предметом 

дослідження стали французькі ідіоматичні одиниці та специфіка їхнього перекладу. 

Метою роботи є пошуки адекватного методу перекладу, що передбачав би знання 

культурних особливостей та спирався б на розуміння ідей автора.  

Завдання:  

 1. Визначити, які саме фактори впливають на особливості ідіоматики тієї чи 

іншої культури. 

 2. Проаналізувати, що сприяло появленню різних ідіом у французькій мові. 

 3. Порівняти вирази у французькій та українській мовах, спираючись на 

культурні відмінності. 

 4. Узагальнити види ідіоматичних одиниць. 

 5. Виявити метод перекладу, що спирався б більше на розуміння образів іншої 

культури, ніж на знання окремих слів.  

З вітчизняних науковців проблемі перекладу ідіоматичних одиниць присвятили свої 

роботи Т. Андрієнко [1], А. Гетьман [2], Д. Дяченко [3], В. Комісаров [4], К. Котова [5], 

А. Науменко [6]. До зарубіжних науковців, що розглядали стратегії перекладу мовних 

одиниць, відносяться А. Адельнія [7], Л. Венутті [10], Г. Готтліб [8]. 

Незважаючи на те, що проблема адекватного та оптимального перекладу ідіом була 

розглянута багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями, ми вважаємо, що шляхи 

передачі образів, а також можливість досягнення еквівалентності ідіом можуть бути 

розглянуті з іншого боку.  
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Матеріалом дослідження слугують сучасні публіцистичні матеріали франкомовної 

преси та художніх творів.  

Проблема еквівалентності перекладу вже була обговорена багатьма науковцями, та 

існує загальне твердження, що неможливо досягти повної еквівалентності вихідного 

тексту та тексту перекладу. З іншого боку, постає питання щодо необхідності досягнення 

такої подібності між текстами, коли найголовнішим завданням під час перекладу можна 

вважати передачу ідей та образів, а не самої форми. Таким чином, ідентичність двох 

текстів може бути реалізована через ідентичне сприйняття тексту оригіналу й перекладу 

через образи, саме мислення, внутрішню логіку. Адже переклад будь-якого тексту – 

складний процес адаптації мови оригіналу для мови перекладу та виокремлення не 

виразів, а ідей, які автор заклав у тексті.  

Читач бачить тільки текст перекладу, тому у нього немає можливості порівнювати 

мову оригіналу та ту, на якій він читає, а значить, для нього існує тільки один варіант 

цього тексту – перекладений. Таким чином, робота перекладача ускладнюється, бо він 

має бачити текст перекладу як незалежний та унікальний текст зі своєю певною логікою 

та ідеями. Спираючись тільки на одну мову, читач може отримати про текст правильне 

або хибне враження, тому перекладач завжди має намагатися максимально адаптувати та 

«одомашніти» текст. 

До того ж, в цій стратегії треба враховувати, що мова – це живе утворення, що 

постійно змінюється, та взагалі розуміння культури необхідно для розуміння образів, бо 

вони і є проявами культури та мислення, тому перекладачу потрібно навчитися 

розглядати вихідний текст з точки зору ідей, а не окремих слів, та, таким чином, 

знаходити ідіоматичні вирази. Головною проблемою такого підходу стає переклад ідіом, 

їх унікальність не тільки для кожної країни, але й в деяких випадках – для кожного 

автора. Задля кращого розуміння поставленої проблеми треба визначити, що таке ідіома. 

 Ідіоми – це мовні вирази або словосполучення, що можуть вказувати на предмети, 
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явища або поняття [6, с. 879]. Їхнє вивчення стосується всіх аспектів мови. Ідіоми завжди 

відображають специфіку певної культури. Їх можна вважати невід’ємною частиною 

повсякденного життя, бо вони зберігають культурне або місцеве забарвлення, та пошуки 

еквівалентів деяких виразів в іншій мові стають іноді неможливою задачею через 

відмінності у культурі. Як стверджує Г. Готтліб [7], людина тільки зі знанням окремих 

структурних елементів та звичайних значень слів не може перекласти ідіоми, якщо 

побачить їх уперше. Тому перекладач має завжди бути дуже уважним, щоб не перекласти 

ідіому як окремі мовні одиниці. 

При порівнянні різних культур можна побачити, що деякі вирази передають однакові 

образи, у той час як інші (через різні історичні та культурні фактори) можуть мати зовсім 

інше значення. Отже, дослівний переклад ідіом може не мати жодного сенсу. 

Стратегії перекладу можуть бути дуже різноманітними та залежити від різних 

факторів, пов’язаних не тільки з мовою оригіналу, культурою та історією країни 

походження, але й з індивідуальними особливостями перекладача, що залежать від його 

середовища, освіти та знання специфіки мов перекладу. Найпоширенішими стратегіями 

виступають стратегіі Л. Венутті [10] – стратегія очуження та одомашнення. 

У нашому дослідженні стратегія одомашнення становить для нас більший інтерес, бо 

вона передбачає відхід від повної репродукції мови оригіналу та наближення перекладу 

до тексту, написаного мовою перекладу. Завдяки цій стратегії, перекладач намагається 

передати не форму, а зміст, точніше кажучи, образ, який автор тексту має передати 

читачеві, використовуючи певні вирази та словосполучення. Наприклад: вираз «il n’y a 

pas de chat» в книзі Маеліс де Керанґль був перекладений як «жодного кота в окрузі» [9, 

с. 9], що є дослівним перекладом, який не передає саму ідею. Таким чином, завданням 

перекладача стає досконале вивчення культури оригіналу задля кращої трансформації 

змісту виразів з однієї мови на іншу.  

Вимога перекладати зміст, а не кожне слово стає необхідною стратегією перекладу.  



164 

 

Перекладач має гарно розуміти ті образи, що пов’язані з тим чи іншим виразом в мові 

оригіналу, та вміти знаходити його еквівалент в мові перекладу, намагаючись точно 

передати саму ідею автора. В іншому випадку, перекладаючи окремі слова у виразі, 

перекладач ризикує не тільки порушити правила своєї рідної мови, а й викликати у 

читача неправильне уявлення про текст через хибні образи.  

Для перекладу ідіом можуть бути обрані такі стратегії, як використання схожих за 

значенням та формою ідіом у мові перекладу; схожих за значенням, але різних за 

формою, або перифразів [6, с. 881]. Наприклад: «il en a vu d’autres», що схоже за 

значенням, але не за формою на «стріляний горобець». Використання останньої стратегії 

вказує на те, що в мові перекладу зовсім немає еквівалентного виразу, що повністю б 

відображав ідею автора. Наприклад: вираз «faire la grasse matinée», тобто «полюбляти 

проводити ранок у ліжку». Такі види ідіом тільки підкреслюють необхідність у створенні 

одомашненого перекладу, де зміст та образи грають більшу роль, ніж форма. 

Висновки: Переклад ідіом з будь-якої мови є безперечно найскладнішим завданням 

перекладача, бо він передбачає не тільки знання вихідної мови, але й урахування багатьох 

факторів (культури, історії, традицій, особливостей мови, особливостей самого тексту). 

Головною задачею перекладача стає пошук виразів або словосполучень, що були б, 

наскільки це можливо, повними еквівалентами з культурної точки зору. Перекладач має 

об’єднувати в собі й гарне розуміння іноземної культури та мислення й вміти виокремити 

ідіоматичні вирази у тексті та знайти їх еквіваленти у мові перекладу, використовуючи 

різні стратегії та підходи залежно від виду ідіоми. 

Перспективою робити є пошук нового підходу до перекладу іноземних текстів з 

використанням більш образних методів, що базуються на знанні культури 
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У статті розглядаються особливості створення гумористичного пуанта на основі іконічних висловлень у 

німецькомовному анекдоті. Іконічність – це відношення подібності між знаком і об'єктом, на який цей 

знак вказує. Іконічне висловлення у анекдоті генерує імплікатуру, яка передається на рівні вертикальної 

комунікації і слугує гумористичним пуантом. За семантичним критерієм виокремлено 

самопідтверджувальні і самозаперечувальні іконічні висловлення, за мовною формою – фонетичні,  

лексичні, морфологічні та синтаксичні. 

Ключові слова: анекдот, гумористичний пуант, іконічне висловлення, імплікатура, комунікація. 

Пашкова Д. Э. Иконичность в немецкоязычных анекдотах. В статье рассматриваются особенности 

создания юмористического пуанта на основе иконических высказываний в немецкоязычном анекдоте. 

Иконичность – это отношение сходства между знаком и объектом, на который этот знак указывает. 

Иконическое высказывание в анекдоте генерирует импликатуру, которая передается на уровне 

вертикальной коммуникации и служит юмористическим пуантом. По семантическому критерию 

выделены самоподтверждающие и самоотрицающие иконические высказывания, по языковому 

критерию – фонетические, лексические, морфологические и синтаксические. 

Ключевые слова: анекдот, иконическое высказывание, импликатура, коммуникация, юмористический 

пуант. 

Summary: Pashkova D. E. Iconicity in German jokes. The article examines the peculiarities of creating a 

humorous pointe based on iconic utterances in a German joke. Iconicity is the relation of similarity between a 

sign and the object to which the sign points. An iconic utterance in a joke generates implicature that is 

transmitted at the level of vertical communication and serve as humorous pointe. According to the semantic 

criterion, self-affirming and self-negating iconic utterances are distinguished, and according to linguistic form – 

phonetic, lexical, morphological and syntactic. 

Key words: communication, humorous pointe, iconic utterance, implicature, joke. 

 

Лінгвістика вивчає знаки природної мови, які за класифікацією Ч. Пірса [2: 76] є 

символами. Проте у коло її інтересів потрапляють і ікони –знаки, що перебувають із 
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об’єктами, які вони денотують, у відношенні уподібнення  [2, с. 58]. Розглядаючи ікони в 

якості особливого типу семіотичних одиниць, Ч. С. Пірс виділяє три типи іконічних 

знаків: 1) іконічні образи як уподібнення знаків спостережуваним фізичним (простим) 

властивостями своїх референтів (наприклад фотографії); 2) іконічні метафори як 

уподібнення знаку і об'єкта, що існують паралельно один одному (рука долі); 3) конічні 

діаграми як уподібнення знаку і об'єкта за структурою [2, с. 77].  

Поняття іконічності отримало подальший розвиток в когнітивній граматиці, де ця 

властивість пов'язується із загальними когнітивними здібностями людини до економії 

зусиль, узагальнення та асоціативного мислення. Іконічна вмотивованість означає, що 

відносини між частинами знаків копіюють відносини між частинами референтів.  

Традиційним іконічним об’єктом лінгвістичних розвідок є ономатопоетизми – 

звуконаслідувальні слова [8]. Проте у сучасній лінгвістиці вивчення іконічності виходить 

за рамки окремого слова і починає застосовуватися не тільки до знаків, але і до мови в 

цілому і навіть до мовлення. Одним із мовленнєвих явищ, яким може бути притаманна 

іконічность, є анекдоти.  

У лінгвістиці анекдот інтенсивно вивчається з точки зору жанру, різновидів, мовного 

складу [4; 5; 6], але іконічність як спосіб створення гумористичного ефекту в анекдоті 

досліджено недостатньо. Це визначає актуальність цієї статті.  

Об’єктом дослідження є німецькомовні анекдоти, що містять іконічні засоби. 

Предметом дослідження є мовні особливості німецькомовних анекдотів, яким 

притаманна властивість іконічності. Мета роботи – встановити роль іконічності у 

створенні гумористичного ефекту у німецькомовному анекдоті.  

Анекдоти – це унікальні й показові носії національної будь-якої національної 

культури, які характеризуються стереотипністю форми, змісту і комунікативного 

призначення. Для лінгвістів анекдоти та жарти є невичерпаними джерелами, адже вони 

надають плідний та актуальний матеріал для досліджень мови й мовлення.   
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Анекдот – особливий жанр усного мовлення, що став масовим проявом сучасного 

міського фольклору в усьому світі. Сьогодні майже неможливо знайти книгу, журнал чи 

газету без спогаду хоча б декілька анекдотів. Гумор грає важливу роль у повсякденному 

житті людини. Він вивчається з позицій риторики, естетики, філософії та соціології. Для 

лінгвіста інтерес становить не тільки саме цей жанр тексту, але й ті засоби, за допомогою 

яких гумористичні смисли створюються розповідачем і «дешифруються» (чи 

розпізнається) слухачем. 

Анекдоти присутні в неформальному щоденному спілкуванні людей, найчастіше 

вони використовуються для того, щоб, наприклад, «пом’якшити» напружену ситуацію, 

встановити контакт зі співрозмовником, перейти на ближчий рівень спілкування, 

привернути увагу до себе.  

Прийом, який виражає дотепну кінцівку анекдоту, називають  пуантом / пуйнтом 

(франц. pointe ‘вістря, гострий кінець’) [7, с. 570]. Пуант анекдоту є звільненням від 

сюжетної  напруги  та  викликає  сміх. Сміх свідчить про те, що слухач зрозумів пуант. 

Викликати комедійний ефект може гра слів або асоціації, які потребують додаткових 

знань: географічних, історичних, соціальних, літературних, і т. д. Наведемо приклад:  

Welches Getränk trinken Firmenchefs? Leitungswasser! 

Пуантом цього анекдоту є останнє слово, яке вживаються у двох значеннях – 

традиційному (‘водопровідна вода’) та оказіональному (‘вода для керівника’). 

Мовний анекдот постає складним текстовим утворенням, в якому вербальні й 

іконічні елементи утворюють одне візуальне, структурне, смислове та функціональне 

ціле, яке орієнтоване на комплексний прагматичний вплив на адресата. Комунікативна 

особливість анекдоту передбачає два рівні комунікації: вертикальну комунікацію – між 

адресантом і адресатом, та горизонтальну – між персонажами [1].   

Анекдоти поділяються на три типи: анекдот-оповідь, драматургічний анекдот та 

анекдот-загадка. Іконічні засоби зазвичай використовуються у анекдотах-оповідях та 
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драматургічних анекдотах, оскільки вони стосуються лише мовлення персонажа, яке 

належить горизонтальній комунікації, і генерують імплікатури – імпліцитні смисли, які 

навмисно маються на увазі адресантом у висловленні та повинні бути прийняті 

адресатом.  

Ціллю іконічності у анекдотах є підтвердження або заперечення смислу, 

висловленого мовцем. Отже, за семантичним критерієм існує два типи іконічних 

висловлень: самопідтверджувальні та самозаперечувальні. 

Іконічне самопідтвердження ілюструє анекдот, в якому заїкання персонажу 

відображено у формі його висловлення: 

(1) Auf dem Potsdamer Bahnhof erscheint in eiligstem Tempo ein Reisender und schreit 

den nächsten Dienstmann an: „Wo geht der Zug nach Brandenburg ab?“ Der 

Dienstmann erwidert: „J-j-j-edem anderen M-m-enschen hättens-s-Sie f-f-f-ragen 

können, und S w-w-w-w-ären no-no-noch mitgek-k-kommen, b-b-b-loß mi-m-m-m-m-ich 

nicht! Da f-f-f-ährt der Zug!“ (+> Der Dienstmann ist schuld daran, dass der Reisende 

hat den Zug verpasst hat, weil er zu lange gestottert hat) 

Підкреслене висловлення є іконічним, тому що воно через наслідування заїкання 

підтверджує свій зміст [1]. Іконічне висловлення генерує імплікатуру, яка слугує 

гумористичним пуантом анекдоту. 

Іконічне самозаперечення представлено в наступному анекдоті: 

(2) Werner: Ich hab gelesen, dass 67 % der Frauen einen IQ unter 70 haben. Seine 

Frau: Wie gut, dass ich zu den anderen 13 % gehöre. (+> Sie ist dumm, weil sie nicht 

rechnen kann) 

Підкреслене висловлення є іконічним, оскільки воно заперечує свій зміст: жінка 

помилилася у рахуванні, тому не є розумною. 
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Оскільки іконічні висловлення демонструють відображення змісту через мовну 

форму, їх можна класифікувати за критерієм форми. За мовною формою 

виокремлюються фонетичні, лексичні, морфологічні та синтаксичні іконічні висловлення. 

Фонетичні іконічні висловлення містять фонетичну гру слів. Наприклад: 

(3) Treffen sich ein Sadist und ein Masochist, sagt der Masochist: „Tu mir weh, tu mir 

weh!“ Darauf der Sadist: „Nei-hein!“ (+> Der Sadist beginnt schon, dem Masochisten 

weh zu tun)   

Спостерігаємо іконічне самозаперечення висловлення шляхом фонетичного 

наслідування. 

Лексичні іконічні висловлення містять лексеми, значення яких підтверджує або 

заперечує смисл всього висловлення. У наступному анекдоті це лексема 

Ausländerdiskriminierung: 

(4) Lehrer sagt: 

– Paul, buchstabiere Papa. 

Paul: PAPA.  

– Lilly, buchstabiere Mama.  

Lilly: MAMA. 

– Ali, buchstabiere „Ausländerdiskriminierung". (+> Der Lehrer diskriminiert den 

ausländischen Schüler Ali) 

Морфологічні іконічні висловлення передбачають наявність морфологічного засобу 

в якості тригера імплікатури. Наступний анекдот ілюструє іконічне самозаперечення 

шляхом використання помилкової граматичної форми:  

(4) Sohn:  Ich hab eine 6 in Deutsch. 

Vater: Wie eine 6 in Deutsch? Hab doch geübt mit du. 

Синтаксичні іконічні висловлення мають синтаксичну структуру, яка генерує 

відповідну імплікатуру. Наприклад: 
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(5) Der Mann liest aus der Zeitung vor: Hier steht, dass Frauen doppelt so viel reden wie 

Männer!.  

Sie: Das liegt daran, dass wir alles zweimal sagen müssen!  

Er: Was? (+> Die Frau muss alles zweimal sagen, weil der Mann immer wieder 

Rückfragen stellt) 

Спостерігаємо іконічне підтвердження пропозиції висловлення співрозмовника – 

форма питального висловлення відображає ситуацію незнання і спонукання повторити. 

До іконічної лінгвістичнї гри також слід віднести анекдоти, де в якості іконічних 

знаків використовуються зображення. Знак-ікона, як правило, є експліцітним (отримує 

формальне вираження в тексті), на відміну від мовної гри без зображення, де знак-ікона є 

імпліцітним (мається на увазі). Наприклад: 

(6) Leonid Breschnew liest eine Rede zur Eröffnung der Olympischen Spiele:  „Oh-Oh-Oh-

Oh-Oh“. „Leonid Iljitsch", sagt man zu ihm, „das sind die olympischen Ringe, die Rede ist 

darunter."   

У цьому прикладі обігрується графічна схожість знаку-символу графеми «о» і знаку-

ікони – зображення кілець як елементів олімпійської емблеми.   

Висновки та перспективи дослідження. Проведене дослідження іконічності в 

німецькомовних анекдотах надає можливість зробити наступні висновки. Використання 

іконічних засобів як пуанта німецькомовного анекдоту призводить до того, що вони 

генерують імплікатури, які передаються на рівні вертикальної комунікації і слугують 

засобом створення гумористичного ефекту. За семантичним критерієм можна виділити 

самопідтверджувальні і самозаперечувальні іконічні висловлення, за мовною формою – 

фонетичні,  лексичні, морфологічні та синтаксичні. 

Іконічність заслуговує подальшого вивчення на матеріалі різних мов на предмет 

встановлення структурно-семантичних, когнітивно-прагматичних і дискурсивних 

характеристик іконічних висловлень. 
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УДК 811.112.2’373’42:78 

КОНОТАЦІЇ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Рудік М. Є. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Оніщенко Н. А. 

У статті розглядаються конотації у німецькій літературі, присвяченій музичному мистецтву. Увага 

зосереджена на варіантах класифікації конотацій, та систематизовано вживані обраним автором у 

музичному дискурсі конотації, а також досліджено, які з них частіше використовуються та які частіше 

поєднуються між собою.  

Ключові слова: Е. Т. А. Гофман, інтенсивність, конотат, конотація, музичний дискурс, образність, 

пейоративність. 

Рудик М. Е. Коннотации в музыкальном дискурсе. В статье рассматриваются коннотации в немецкой 

литературе, посвящённой музыкальному искусству. Внимание сосредоточено на вариантах 

классификации коннотаций; систематизированы употребляемые конкретным автором в музыкальном 
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дискурсе коннотации, а также исследовано, какие из них чаще используются и какие чаще сочетаются 

между собой. 

Ключевые слова: интенсивность, коннотат, коннотация, музыкальный дискурс, образность, 

пейоративность, Э. Т. А. Гофман. 

Summary: Rudik M. Connotations in music discourse. The article at hand explores connotations within 

E.T.A. Hoffman's musical novellas. One of the focal points of the study were the options among connotation 

classification. It was systematized which ones are often used by Hoffmann specifically. There also was a 

research on which connotations are used more frequently and which are usually interlinked. 

Key words: connotation, E. T. A. Hoffmann, figurativeness, intensity, musical discourse, pejorativeness. 

 

Актуальність дослідження зумовлена його відповідністю панівній парадигмі 

антропоцентризму, а саме когнітивно-дискурсивній субпарадигмі, адже стосується 

емоцій та дій людини, і у фокусі дослідження постає конотативне значення тих чи інших 

мовних одиниць в музичному дискурсі відповідно до їх сприйняття різними суб’єктами 

дискурсу. 

Наукова новизна полягає в тому, що це перше україномовне дослідження, 

присвячене аналізу вживання конотацій на прикладах музичного дискурсу. Зокрема, 

конотат образності розглядається як варіант конотату інтенсивності для емоційного 

посилення мовних одиниць у художньому тексті.  

Об’єкт дослідження – конотативно забарвлені мовні одиниці у музичному дискурсі. 

Предмет – конфігурація конотатів у конотативно забарвлених мовних одиницях у 

музичних новелах Е. Т. А. Гофмана. 

 Мета статті – виявити та систематизувати вживані Е. Т. А. Гофманом у музичних 

новелах конотації.  

Задля досягнення мети були поставлені такі задачі: 

1) зробити загальну характеристику творчості Е. Т. А. Гофмана як представника 

митців, чия сфера діяльності перетинається з музичним дискурсом (або повністю 

обмежується ним);  
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2) виокремлення засобів виразності, застосованих письменником при описі музики та 

музикантів, їх характеристика та функції у вибраних творах; 

3) систематизація та варіанти поєднання (конфігурації) конотацій, що 

використовував письменник у музичних новелах, відповідно до існуючих класифікацій. 

Матеріалом дослідження є конотативно забарвлені мовні одиниці, у кількості 30 

одиниць, отримані методом суцільної вибірки з новел Е. Т. А. Гофмана Ritter Glück та Die 

Fermate. 

Методи, застосовані під час дослідження: описовий – для окреслення дискурсивного 

середовища функціонування об’єкта дослідження;  суцільної вибірки – для формування 

масиву досліджуваних одиниць; компонентний (семний) аналіз – для встановлення 

конотатів у семантичному складі об’єкта; контекстуальний аналіз – для визначення 

латентних конотатів у дискурсивному середовищі.   

Словник стилістичних термінів визначає конотації як «одне з основних понять 

стилістики, яке означає додаткові семантичні і стилістичні відтінки, що накладаються на 

основне значення слова в процесі комунікації і надають вислову експресивного 

забарвлення, певного тону, колориту» [6].  

Розглянемо три класифікації конотацій: створену у Німеччині у минулому столітті, 

радянську того ж часу та вітчизняну XXI століття відповідно. Перша з них написана 

Т. Шиппан [10] та передбачає поділ конотацій на 6 типів: 

1) соціально-фахові (до яких належать терміни, фахові жаргонізми);  

2) соціальні (груповий жаргон);  

3) історичні (архаїзми, неологізми);  

4) ситуативно-емоційні (такі, що відображають ставлення до співрозмовника: 

іронічні, жартівливі, меліоративні, презирливі, грубі, тощо); 

5) комунікативно-функціональні (урочисті, нейтральні (Кне), розмовні);  

6) державно-політичні. 
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Радянський лінгвіст М. Г. Комлєв [1] класифікує конотації таким чином: 

1) Уявлення (пов’язані із суб’єктивним сприйняттям дійсності) 

2) Почуття (емоціональне забарвлення слів) 

3) Культура (певні реалії, оточуюче середовище) 

4) Поле (належність мовної одиниці до певної сфери діяльності) 

5) Рівень знань (співвідношення рівня знань партнерів по комунікації) 

6) Світосприйняття (якого забарвлення надбають певні слова, вирази для 

окремого народу, відповідно до його менталітету) 

Згідно з класифікацією, що надається Н. Оніщенко [4], конотати можна розділити на 

3 типи, кожен з яких включає у себе декілька «підтипів»: 

1) Оцінно-експресивний тип (в основі лежить інтенція мовця): 

конотати меліоративності (Кме), пейоративності (Кпе), інтенсифікації (Кінт), 

евфемістичності, іронічності; 

2) Функціонально-стилістичний тип (в основі – усталені ситуації мовлення): 

конотати розмовності (Кро), книжності (Ккн), жаргоністичності (Кжа), регіональності, 

іншомовності, архаїстичності; 

3) Історико-культурний тип (в основі – національна та культурна специфіка 

мови): конотати культурологічності та ідеологічності. 

Як бачимо, ці класифікації є взаємодоповнюючими. На наш погляд, для обраного 

матеріалу релевантні такі позиції вищенаведених класифікацій: соціально-фахові та 

ситуативно-емоційні за Т. Шиппан і такі, що належать до оцінно-експресивного та 

функціонально-стилістичного типу за Н. Оніщенко. Надалі розглядатимемо конотат 

образності (Кобр) як посилений варіант Кінт, адже вважаємо його найдоречнішим у 

мистецькому дискурсі. 

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822) – відомий німецький письменник епохи 

Романтизму. За своє доволі коротке життя він встиг створити декілька романів, казок, 
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п’єс, але протягом усього часу основним жанром його творчості були новели. 

Найбільший інтерес для даного дослідження представляють музичні новели Гофмана, що 

писалися ним впродовж всього творчого шляху, що й не дивно, адже музика завжди була 

чимось близьким для цього письменника. Слід згадати, що він залишив спадщину також і 

як композитор – автор вокальної, інструментальної музики та сценічних творів (опер, 

зінгшпилів, у т. ч. першої німецької романтичної опери – «Ундіна»).  

Нас цікавитимуть дві новели письменника: «Кавалер Глюк» (Ritter Glück) та 

«Фермата» (Die Fermate). Перша з них є дебютною новелою Е.Т.А Гофмана (надрукована 

у 1809 році у Allgemeine musikalische Zeitung), яка надалі увійшла у збірку «Фантазії у 

манері Калло», що була видана у 1814 році. Як згадує Р. Сафранський, «Кавалер Глюк» 

зіграв роль «рецензії на музичне життя Берліна початку ХІХ століття», а в подальшому 

«музика слугувала темою або мотивом літературних творів Гофмана, а також надавала 

спонукальний імпульс його літературній творчості» [5]. Новелу ж під назвою «Фермата» 

письменник створив уже будучи відомим та затребуваним лише за кілька днів у 1815 

році. «Фермата» увійшла у перший том збірки новел «Серапіонові брати», що побачив 

світ у 1819 році.  

Згідно із визначенням дискурсу в ФЕС [7] – це «мовленнєва практика будь-якої 

спільноти», яка передбачає наявність у комунікуючих певних спільних знань та уявлень. 

Н. Морозова та О. Чернобров [3] розглядають музичний дискурс у трьох видах: 

професійному, профанному та змішаному; стверджують, що музичний дискурс 

передбачає дві мови: термінологічну та образно-метафоричну. У вищезгаданих новелах 

Е. Т. А. Гофмана суміш цих мов є доволі видимою та вочевидь пояснюється тяжінням 

автора, який мав професійну освіту, зробити розповідь більш художньою та зрозумілою 

також для непідготованого читача. 

Систематизуючи вживані у музичному дискурсі вирази, споглядаємо наступне: 

переважають конотати пейоративності: 
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- niederträchtiger Walzer – Кпе 

- Prestissimo, [das] ohne Sinn und Verstand abgesprudelt wurde – Кпе, Кінт 

та, особливо, інтенсифікації: 

- diese ewigen Triller – Кінт  

- Instrumente quälen sich und die Zuhörer – Кпе, Кінт 

- das verwünschte Trio – Кпе, Кінт 

також нерідко зустрічаються конотати книжності: 

- bis alles (die Gespräche) in eine Arie aus «Fanchon» zerfließt – Ккн, Кобр 

- der sanfte, weiche Jüngling Terz wird unter die Kolosse treten – Ккн, Кобр 

й жаргоністичності: 

- nun wird los geklimpert und gegeigt – Кжа, Кпe 

- wie ein Trompeterstückchen abblasen – Кжа, Кпе 

Найбільш вживаними поєднаннями можна вважати Кпе + Кінт та Кпе + Кобр, але 

зустрічаються поєднання і з трьох позицій: 

- eine verstimmte Harfe, eine lungensüchtige Flöte und ein spasmatischer Fagott – Кпе, 

Кобр 

- die abscheulichen Oktaven – Кпе, Кобр 

- die rauschende Musik – Кпе, Кінт 

- des Fagotts schnarrenden Grundbaß – Кпе, Кобр 

- auf die Dominante hinausschlagen – Кпе, Кжа, Кінт 

Завдяки введенню Кобр стає зручнішим аналіз застосованих Е. Т. А. Гофманом 

метафор, основна функція яких вочевидь полягає у тому, щоб зробити описи мистецького 

процесу більш художніми та піднесеними: 

1) wenn der Sturm der Violinen und Bässe ausgetobt hat und der Donner der Pauken 

schweigt – Кобр, Кінт, Ккн 

2) Allegro war nur mit Glucks Hauptgedanken durchflochten – Кобр 
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3) Da traten zwei Kolosse in glänzenden Harnischen auf mich zu: Grundton und 

Quinte! – Кобр, Кінт, Ккн 

Також у тексті новели знаходимо численні порівняння, здебільшого музичних 

елементів із світлом, променями, які підходять під Кобр: 

1) Schaut die Sonne an, sie ist der Dreiklang, aus dem die Akkorde, Sternen gleich, 

herabschießen und Euch mit Feuerfaden umspinnen 

2) Nun zogen die Töne wie Lichtstrahlen aus meinem Haupte zu den Blumen 

3) und die Lichtstrahlen waren Töne, welche mich umfingen mit lieblicher Klarheit 

А також композиторської сфери із широким шляхом: Ha, wie ist es möglich, die 

tausenderlei Arten, wie man zum Komponieren kommt, auch nur anzudeuten! – Es ist eine 

breite Heerstraße… І потужного звучання із велетнем: das Tutti kehrt wieder, wie ein Riese 

Зустрічаються й метонімія (das Orchester hielt sich brav – Кне, Кобр; ein 

Kunstpfeifergesell quälte sich mit Stamitz – Кпе, Кобр) та фразеологічні звороти (in Oktaven, 

die das Ohr zerschneiden – Кпе, Кобр).  

Наголосимо, що у новелі згадуються існуючі музичні твори (опери «Дон Жуан» 

В. А. Моцарта, «Арміда», «Іфігенія в Тавриді» К. В. Глюка тощо). Окрім цього, велика 

кількість понять (а також опис композиторського побуту, театральної вистави) вжита у 

прямому сенсі: 

- ein paar nicht gestimmte Violinen – Кне 

- Er hörte das Andante – Кне 

- den linken Fuß leise bewegend, bezeichnete er das Eintreten der Stimmen – Ккн, Кне 

- das Allegro beginnt – Кне 

- ein paar nicht gestimmte Violinen – Кне 

Висновки: дослідження конотацій в музичному дискурсі показало наступні 

результати: у музичних новелах Е. Т. А. Гофмана переважають конотації пейоративності, 

інтенсивності та образності. Конотати інтенсивності у більшості випадків виступають у 
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якості конотатів образності, які й були запропоновані у даному дослідженні як 

альтернативні та доповнюючі.  

Перспективою роботи є подальше дослідження конотацій в музичному дискурсі на 

прикладах створеної протягом XVIII – XXІ століть художньої літератури, основними 

героями якої є музиканти або люди, діяльність яких пов’язана з цим мистецтвом. 
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Науковий керівник: канд. філол. наук Набокова І. Ю. 

У статті розглянуто актуальні проблеми формування лінгвосоціокультурної компетенції майбутніх 

викладачів іноземної мови. Визначено поняття лінгвосоціокультурної компетентності, розкрито його 

зміст. Розглянуто сучасні форми, методи і засоби удосконалення лінгвосоціокультурної компетенції 

майбутніх викладачів іноземних мов. 

Ключові слова: діалог культур, лінгвосоціокультурна компетенція, міжкультурна комунікація, 

спілкування. 

Савченко Е. В. Подходы к формированию лингвосоциокультурной компетенции будущих 

преподавателей английского языка. В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования 

лингвосоциокультурной компетенции будущих преподавателей иностранного языка. Определено 

понятие лингвосоциокультурной компетентности, раскрыто его содержание. Рассмотрены современные 

формы, методы и средства усовершенствовании лингвосоциокультурной компетенции будущих 

преподавателей иностранных языков. 

Ключевые слова: диалог культур, лингвосоциокультурная компетенция, межкультурная 

коммуникация, общение. 

Summary: Savchenko Ye. V. Approaches to forming linguosociocultural competence of pre service 

English teachers. The article deals with the topical problems of forming linguosociocultural competence of 

prospective teachers of foreign languages. The concept of linguosociocultural competence is clarified, its 

content is revealed. Modern forms, methods and means that are used to improve linguosociocultural competence 

of teachers of foreign languages are analyzed. 

Key words: communication, dialogue of cultures, intercultural communication. linguosociocultural 

competence. 

 

Світова лінгводидактика визнає формування лінгвосоціокультурної компетенції 

(ЛСКК) невід’ємною складовою процесу підготовки студентів-філологів, адже вона являє 
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собою інструмент, що забезпечує повноцінне міжкультурне спілкування при 

одночасному збереженні національної самоідентифікації. Саме у забезпеченні майбутніх 

викладачів іноземних мов засобами пізнання досягнень вітчизняної, європейської та 

загальнолюдської культури, їхньої підготовки до толерантного сприйняття чужої 

культури, емпатії, до розуміння умовностей національних стереотипів і забобонів, до 

визнання рівноправності і рівноцінності культур полягає соціальне замовлення сучасного 

суспільства.  

Проблемі формування ЛСКК присвячено увагу таких учених, як Н. Ф. Бориско, Є. 

М. Верещагін, Н. Д. Гальскова, І. А. Зимня, В. Г. Костомаров, Л. П. Рудакова, О. М. 

Соловова, С. Г. Тер-Мінасова і багатьох інших вітчизняних та закордонних науковців. 

Варто, однак, зауважити, що потребує уточнення номенклатура типів учбової інформації 

для формування ЛСКК, що можуть використовуватися на практичних заняттях з 

іноземних мов на спеціалізованих факультетах. Саме такий фокус дослідження 

обумовлює його актуальність. 

Об’єктом дослідження є формування ЛСКК студентів-філологів на заняттях з 

іноземної мови, а предметом – типи учбової інформації для її формування під час 

підготовки майбутніх викладачів іноземної мови. 

Мета статті – визначити методи і форми роботи, необхідні для успішного 

формування ЛСКК майбутніх фахівців-філологів. 

Головна мета професійної освіти полягає у підготовці кваліфікованого працівника, 

який є конкурентоспроможним на ринку праці, компетентним, мобільним, готовим до 

постійного професійного зростання й самовдосконалення. Інтенсифікація 

глобалізаційних процесів, наслідками якої є міжнародний поділ праці і міграція людських 

ресурсів у світовому масштабі, зближення культур різних країн, посилює увагу до 

проблем реалізації ефективної міжкультурної комунікації. Це призводить до необхідності 
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вдосконалення системи навчання у вищих навчальних закладах в умовах постійного 

скорочення авдиторних навчальних годин. 

Треба зазначити, що поняття ЛСКК не є абсолютно новим у лінгводидактиці, 

зокрема в педагогіці вищої школи, але воно ще знаходиться у стадії постійного 

розширення й уточнення. ЛСКК відіграє важливу роль для досягнення практичних, 

виховних, розвиваючих та загальноосвітніх цілей у підготовці майбутніх викладачів. За 

одним із визначень, термін варто розуміти як складне і багатокомпонентне утворення, що 

включає такі компоненти (субкомпетентності): соціолінгвістичний, соціокультурний та 

соціальний, кожен з яких представляє сукупність окремих знань, навичок і вмінь, а разом 

із цим втілює здатність та готовність виступати повноправним учасником міжкультурної 

комунікації [2, с. 425–432]. Н. В. Божко пропонує трактування ЛСКК як «цілісної 

системи знань, умінь та навичок, необхідних для досягнення ефективності 

міжкультурного спілкування, охоплює лінгвальний та екстралінгвальний чинники 

комунікативної взаємодії, акцентує увагу на контрасті мов і культур різних народів, на 

розвитку певних особистісних якостей, які допомагають реалізовувати міжкультурне 

спілкування» [1, с. 17]. Тож, ЛСКК може розглядатися як  здатність здійснювати 

професійно-орієнтовану міжкультурну комунікацію на основі фонових знань (традицій, 

культури країни, мова якої вивчається), володіння нормами вербальної та невербальної 

поведінки з урахуванням ситуації спілкування та ролей її учасників. 

На сучасному етапі актуальним є пошук нових засобів формування професійної 

компетентності у лінгвосоціокультурному напрямі. Відповідно до концепції 

соціокультурного навчання, для оволодіння ЛСКК майбутній фахівець має адекватно 

сприймати та бути обізнаним з індивідуальним та колективним менталітетом, системним 

мисленням, одночасно сприймати кілька культурних вимірів, бути здатним зводити мовні 

та культурні факти у єдину систему лінгвосоціокультурних явищ. Важливим чинником 

формування ЛСКК є застосування нових технологій навчання. Технологія критичного 
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мислення, проектна діяльність, ігрові технології розвивають інтерес до іншомовного 

спілкування, розширюють його предметний зміст. Доцільним є використання 

автентичних текстів інформаційно-довідкового характеру: аудіо-інформація в галереях і 

музеях, путівники для туристів, оголошення в аеропорту, на вокзалі, у громадському 

транспорті. Навчання читання текстів країнознавчого змісту несе певну новизну, оскільки 

в цих текстах завжди зустрічаються реалії країни, мова якої вивчається. З урахуванням 

віку, тематики і проблематики студентам пропонуються автентичні тексти різних стилів: 

публіцистичні, науково-популярні, художні. Активна лінгвосоціокультурна діяльність 

студентів успішно розвивається в умовах організації рольових і ділових ігор, 

міжкультурних тренінгів, країнознавчих диспутів, спілкуванні через Internet. 

Одначе, аналіз навчальних матеріалів, що пропонуються для спеціалізованих 

факультетів, показав, що основна увага розробників спрямована на формування мовної та 

мовленнєвої компетенцій, що призводить до безпомічності студентів навіть у простих 

типових ситуаціях спілкування ( подяка, вибачення, невербальна поведінка тощо).  Так, 

студентам 2 та 3 курсу нами були запропоновані декілька простих питань/завдань, 

результати виконання яких є досить низькими. Перша група завдань стосувалася 

використання типових етикетних фраз вибачення з урахуванням ступеня формальності 

ситуації спілкування, наприклад: 

Match each situation with the appropriate phrase. 

1 You are telling someone they have 

failed the exam.  

a  I’m so sorry. I didn’t realise they were 

yours.  

2 You have eaten your friend’s 

chocolates. 

3 b Sorry, I’ll just be a minute. 

 

3  You said nasty things to your sister 

when you were drunk last night.  

c I’m afraid that isn’t allowed here. 

 

4 Someone needs your attention while you d I’m sorry to have to tell you that… 
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are finishing the report. 

5 You see someone smoking where they 

shouldn’t. 

e I’m afraid I’d had a little too much.  

 

 

Наступна група питань була пов’язана з невербальною поведінкою, притаманною 

носіям англомовної лінгвокультури, наприклад: 

Write down in the boxes the meaning of the gestures. 

   

   

   

   

 

Маємо зазначити, що жоден студент не надав вірної відповіді на усі питання цієї 

частини тесту. Але, хоча і прогнозовано, найгіршою виявилася ситуація зі знаннями 

культури (літератури, країнознавча інформація тощо). Так, наприклад, лише 28 % 

студентів 2 курсу безпомилкова  впоралися з наступним завданням: 
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Match the title of the book with the name of the author. 

1 The Woman in White a Jonathan Swift 

2 Animal Farm b Daniel Defoe 

3 Robinson Crusoe c Jane Austen 

4 Pride and Prejudice d Wilkie Collins 

5 The Forsyte Saga e Lewis Carroll 

6 Alice’s Adventures in Wonderland f George Orwell 

7 Gulliver’s Travels g John Galsworthy 

 

 Зрозуміло, що студенти 2 курсу ще будуть мати нагоду прослухати курси 

лінгвокраїнознавства та англійської та американської літератури, але цього навряд чи 

буде достатньо для формування повноцінної ЛСКК.   

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, формування ЛСКК 

майбутніх вчителів іноземних мов можливе лише за умов міждисциплінарного підходу 

до цієї проблеми. Включення соціокультурного компонента у заняття з іноземних мов 

має здійснюватися з самого початку навчання, мати системний характер і здійснюватися 

за наступними напрямами: мовленнєва поведінка у типових ситуаціях спілкування, 

невербальний компонент спілкування, мовний аспект (фразеологізми, безеквивалента 

лексика, терміни тощо), культура країни, мова якої вивчається (звичаї і традиції, 

література, мистецтво тощо). На завершальному етапі найефективнішими формами 

навчання видаються проектна діяльність, рольові ігри та драматизація. Перспективи 

дослідження вбачаємо в конкретизації форм і методів формування ЛСКК, уточненні 

типів учбової інформації, розробці і проведенні експериментального навчання студентів 

2 курсу факультету іноземних мов. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВНИХ ТА 
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Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Сотникова С. І. 

У статті представлено основні характеристики електронного (E-Learning) та мобільного (M-Learning) 

навчання, зумовленого цифровізацією освіти та потребою в організації дистанційного/онлайн-навчання, 

а також особливості використання найбільш адаптованих технічних програмних засобів, онлайн-

ресурсів та мобільних додатків для розвитку мовних та мовленнєвих компетентностей у навчанні 

німецької мови. 

Ключові слова: веб-додатки, ґаджети, електронне навчання, електронні ресурси, інтернет-технології, 

мобільне навчання, мобільні додатки, мовні та мовленнєві компетентності, німецька мова. 

Собакарь В. Е. Использование мобильных приложений для развития языковых и речевых 

компетентностей в обучении немецкому языку. В статье представлены основные характеристики 

электронного (E-Learning) и мобильного (M-Learning) обучения, обусловленного цифровизацией 

образования и потребностью в организации дистанционного/онлайн-обучения, а также особенности 

использования наиболее адаптированных технических программных обеспечений, онлайн ресурсов и 

мобильных приложений для развития языковых и речевых компетенций в обучении немецкому языку. 
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Ключевые слова: веб-приложения, гаджеты, интернет-технологии, мобильное обучение, мобильные 

приложения, немецкий язык, электронное обучение, электронные ресурсы, языковые и речевые 

компетентности.  

Summary: Sobakar V. E. The use of mobile applications for the development of language and speech 

competencies in teaching the German language. The article presents the key characteristics of e-learning (E-

Learning) and mobile (M-Learning) learning, due to the digitalization of education and the need to organize 

distance / online learning; also special aspects of use of the most adapted technical software, online resources 

and mobile applications for the development of language and speech competencies in teaching the German 

language. 

Key words: E-learning, electronic resources, gadgets, German language, Internet technologies, language and 

speech competencies, M-learning, mobile applications, web applications. 

 

Мобільне навчання є новою освітньою стратегією, на основі якої створюється 

освітнє середовище, де здобувачі освіти можуть отримати доступ до навчальних 

матеріалів у будь-який час і в будь-якому місці. Це робить процес навчання всеосяжним, 

мотивує учнів до безперервної освіти і навчання впродовж усього життя. 

Актуальність теми дослідження визначається цифровізацією освіти та потребою в 

організації дистанційного та онлайн навчання сучасних здобувачів освіти, що спрямовані 

на конкурентоспроможного випускника освітнього закладу та інноваційного викладання 

іноземних мов.  

Об’єктом дослідження є електронне (E-Learning) та мобільне навчання (M-Learning) 

для розвитку мовних та мовленнєвих компетентностей у навчанні німецької мови. 

Предметом дослідження є веб-базовані та мобільні додатки для розвитку мовних та 

мовленнєвих компетентностей у навчанні німецької мови. 

Метою роботи є вивчення ефективних форм, методів та засобів навчання; 

використання найбільш адаптованих технічних програмних засобів, онлайн ресурсів та 

мобільних додатків при вивченні іноземної мови. 

Мета роботи обумовлює вирішення таких завдань: 
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1. Аналіз науково-методичної літератури щодо впровадження електронного (E-

Learning) та мобільного (M-Learning) навчань в освітніх закладах. 

2. Ознайомлення з можливостями та функціональним призначенням веб-базованих 

та мобільних додатків під час вивчення іноземних мов. 

3. Узагальнення та систематизація освітнього контенту, який можна використати при 

вивченні іноземної мови. 

Матеріалом дослідження є цифрові ґаджети, веб-базовані та мобільні додатки, що 

використовуються в процесі навчання німецької мови. 

Теоретичне значення роботи полягає в аналізі, класифікації та систематизації веб-

базованих та мобільних додатків з іноземної мови, визначення ступеню їх значущості та 

вагомості, змістовності, інноваційності та інтерактивності. 

Практична цінність роботи полягає у можливостях використання її матеріалу на 

заняттях з іноземної мови та методики викладання іноземних мов, а також у дистанційній 

освіті. 

Наукова новизна роботи полягає у розробці інтерактивних методів навчання 

іноземної мови та дидактичних принципів мультимедійності, інтерактивності, 

доступності та трансформації технологій навчання. 

В Україні процесу впровадження мобільного навчання (M-learning) приділено 

недостатньо уваги, хоча в зарубіжних країнах, наприклад Німеччині, активно 

проводяться семінари, конференції, експериментальні проекти, дослідження; аналізується 

сутність та дидактичні можливості мобільного навчання, методи навчання, потребу 

адаптації навчальних матеріалів для їх використання на мобільних пристроях, зв’язок 

мобільного навчання з дистанційним та електронним. 

Проблему мобільного навчання та сприяння подоланню комунікативного бар’єру, 

формуванню навичок дослідницької діяльності, підвищенню мотивації до оволодіння 

життєвими компетентностями, розвитку мислення та використання їх у житті 
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досліджували українські вчені В. Ю. Биков, І. М. Голіцина, Т. А. Калуга, В. О. Куклєв, 

С. О. Семеріков, О. Ю. Тихомірова та інші [2, с. 17–20]. 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що під час вивчення іноземної 

мови з використанням технології мобільного навчання M-learning збільшується мотивація 

до навчання та отримання насолоди від освітнього процесу; у людей із певними 

особливостями здоров’я (зір, слух, мова) виникає ситуація успіху від отриманих відчуттів 

та бажання досягати практичної мети та професійного зростання. 

Основна мета вивчення іноземної мови – стимулювати комунікативну активність 

здобувачів освіти. Зважаючи на те, що у сучасному світі всі користувачі цифрових 

пристроїв здійснюють пошук інформації в Інтернеті, спілкуються та пишуть 

повідомлення в соціальних мережах та миттєвих службах обміну повідомленнями, 

створюють історії з колекцій власних фото, аудіо та відео контенту, використовують 

хмарні технології для публікації, збереження та розміщення даних – зумовлює 

застосування цифрових можливостей під час вивчення іноземних мов в освітньому 

процесі [7]. 

Мобільне навчання пропонує безліч можливостей креативно організувати заняття з 

іноземної мови, а саме вдосконалення традиційних форм навчання: індивідуалізована, 

індивідуальна робота, робота в групах, парах; розкриття змісту диференційованого 

навчання, враховуючи індивідуальні особливості та рівень володіння іноземною мовою; 

вибудовування власної траєкторії та темпу навчання. 

Можливості використання мобільних пристроїв на занятті з іноземної мови дуже 

різноманітні, але такі заняття повинні бути ретельно спланованими. Передусім варто 

визначитись, із якою метою будуть застосовані смартфони і планшети на занятті та які 

компетенції будуть формуватися під час виконання запропонованих завдань [5, p. 469–

474].  

Навчання з іноземної мови включає 4 види діяльності: читання, говоріння, письмо та 
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аудіювання. Реалізація наведених компетентностей може бути здійснена за допомогою 

технологічної складової мобільного навчання (ноутбук, планшет, смартфон) та 

застосування сучасних технологій навчання: онлайн-книги, довідники, словники, 

енциклопедії, тренажери, онлайн-спілкування, індивідуальні та групові онлайн проєкти, 

віртуальні класні кімнати, аудіо- та відео-уроки, віртуальні освітні та хмарні середовища, 

мобільні конференції, веб-базовані та мобільні додатки.  

Веб-базовані додатки та онлайн ресурси розроблені з архітектури "клієнт-сервер", 

що використовує в якості клієнта web-браузер і працює на стороні web-сервера та 

забезпечує: 

13. відкритий доступ до інформаційного наповнення електронних ресурсів; 

14. створення власного віртуального освітнього контенту; 

15. доступність інформації, зручність та простоту [6]. 

Для  навчання німецької мови Інститутом імені Ґете запропоновані веб-базовані 

додатки: «Erste Wege in Deutschland», «Ticket nach Berlin», «Thinglink», інтерактивні 

вправи «LearningApps», генератор кросвордів «Фабрика кросвордів Puzzlecup», хмара 

слів «Wordart», інтерактивний холст «Linoit», інтерактивне опитування «Mentimeter», 

онлайн вікторини «Quizizz», відеоконференції «ZOOM», – активно використовуються в 

освітньому процесі та дозволяють забезпечити відкритий доступ до інформаційного 

наповнення електронних ресурсів, створити власний віртуальний навчальний контент, 

сформувати в здобувачів освіти навички різних видів мовленнєвої діяльності: 

аудіювання, читання, письма та мовлення. 

Мобільний додаток – це програмний продукт, розроблений спеціально для 

мобільних пристроїв з метою оптимізувати вирішення проблем та завдань не тільки 

здобувачів освіти, а й користувачів. Мобільний додаток розробляється спеціально під 

задану платформу (Android, WindowsPhone або iOS) і встановлюється на пристрій як 

комп'ютерна програма. Мобільні програми, що представляють інтерес в контексті даної 

http://puzzlecup.com/
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роботи, поширюються через магазини додатків: Apple App Store, Google Play, Windows 

PhoneStore та ін [3, S. 91–124]. 

Використання мобільних додатків під час вивчення німецької мови дозволяє:  

 розширити можливості і забезпечити рівний доступу до якісної освіти; 

 персоналізувати навчання; 

 здійснювати миттєвий зворотній зв'язок і оцінку результатів освітнього процесу; 

 вчитись у будь-який час і в будь-якому місці;  

 підтримувати ситуаційне навчання; 

 розвивати безперервне навчання; 

 забезпечити зв'язок між формальним і неформальним навчанням; 

 допомагати учням з обмеженими можливостями [4, с. 42–48]. 

«4D+ з доповненою реальністю», «Plikers», «Kahoot», «Zipgrade», «Quizlet», 

«Duolingo», «Surveymonkey», «LyricsTraining», «Learn German Goethe-Institut», 

«Deutschtrainer», «HelloTalk Language Exchange» – це мобільні додатки, які можна 

використовувати під час вивчення німецької мови для перевірки та контролю освітніх 

досягнень учнів за допомогою інтерактивних ігор, вікторин, тестів, що забезпечують 

розвиток просторового уявлення, спостереження та навчання, використовуючи 

технологію доповненої реальності, розширення, систематизації та поглиблення знань, 

прослуховування, вимови та вивчення слів, дослідження. 

Таким чином, мобільне навчання відповідає сучасній концепції освіти, в якій акцент 

робиться на навчання вмінню самостійно знаходити необхідну інформацію, виділяти 

проблеми і шукати шляхи їх вирішення, критично аналізувати отримані знання і 

застосовувати їх на практиці. 

Але існують і перепони щодо впровадження мобільного навчання, а саме: 

недостатній заряд батареї мобільного пристрою; маленькі мобільні екрани обмежують 

обсяг інформації, яка могла б бути відображена; збільшення навантаження на органи 



192 

 

зору; пам'ять мобільного пристрою значно поступається за розміром пам'яті ПК або 

ноутбука; зменшення швидкості Інтернету через одночасне підключення до однієї 

мережі; конкуренція мобільних освітніх програм з іграми; інформаційна безпека та 

захист даних; викладачі не завжди володіють відповідним рівнем цифрових компетенції, 

який дозволяв би їм впроваджувати в традиційну форму здобуття освіти завдання, на 

основі електронного (E-Learning) та мобільного (M-Learning) навчань, використовувати 

вже існуючі навчальні програми для мобільних пристроїв, забезпечувати інтерактивну 

підтримку освітнього процесу, розвивати цифрові компетенції; недостатнє існування 

готових навчальних мобільних ресурсів і програм для здобувачів різних рівнів [1, с. 14-

15].  

Перспективи дослідження полягають в подальшому аналізі, класифікації та 

систематизації платформ для онлайн навчання, визначення ступеню їх значущості та 

вагомості, змістовності, інноваційності та інтерактивності. 
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УДК 81.22.111 

МАНІПУЛЯТИВНІ ТАКТИКИ У ПЕРЕДВИБОРЧОМУ ДИСКУРСІ США 

Силкіна О.К. (Харків) 

Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Бондаренко Є.В. 

Статтю присвячено виявленню засобів мультимодальної реалізації маніпулятивних тактик у 

передвиборчому дискурсі на піст Президента США. У дослідженні мультимодальність розглядається як 

сукупність вербальних та невербальних засобів, що мають ефективність у реалізації маніпулятивних 

тактик тільки за умовою їхньої безпосередньої взаємодії. Найбільш розповсюдженим сполученням є 

поєднання вербального та візуального модусів. Вербальний модус маніпуляції включає такі мовні 

засоби як іронія, епітети, іменники з негативною оцінкою, повторення; невербальні засоби маніпуляції 

(жести, міміка, інтонація) є характерними під час промов кандидатів на піст Президента США; шрифт, 

розмір, колір, яскравість тексту запроваджуються у якості маніпулятивного інструментарію в постах у 

соціальних мережах.  

Ключові слова: вербальний/візуальний модус, маніпулятивна тактика, мультимодальність,  

передвиборчий дискурс. 

Силкина Е.К. Манипулятивные тактики в предвыборном дискурсе США. Статья посвящена 

выявлению средств мультимодальной реализации манипулятивных тактик в предвыборном дискурсе на 

пост Президента США. В исследовании мультимодальность рассматривается как совокупность 

вербальных и невербальных средств в их непосредственном взаимодействии. Наиболее 

распространенным является сочетание вербального и визуального модусов. Вербальный модус 

манипуляции включает такие языковые средства как иронию, эпитеты, существительные с негативной 

оценкой, повторения; невербальный средства манипуляции (жесты, мимика, интонация) являются 

характерными для речей кандидатов на пост Президента США; шрифт, размер, цвет, красочность текста 

применяются в качестве манипулятивного инструментария в постах социальных сетей.  

Ключевые слова: вербальный/визуальний модус, манипулятивная тактика, мультимодальность,  

предвыборный дискурс 

Summary: Silkina O.K. Manipulative Tactics in Pre-election Discourse of the USA President Nominees.  

The article aims to identify the multimodal means of manipulative tactics in the USA presidential pre-election 

discourse. In the research, multimodality is viewed as verbal means augmented by the non-verbal ones that 

prove effective on the condition of their concurrent interrelation. The verbal mode augmented by the visual 
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mode prevails as the implementation of manipulative tactics in this type of discourse. The verbal mode of 

manipulation includes such means as irony, epithets, nouns with negative meaning, and repetitions. Nonverbal 

mode ranges from gestures to mimics and intonation inherent in oral discourse of the USA President nominees. 

Font, size, color, brightness of the text amount to the manipulative tools used in their social network posts.  

Keywords: manipulative tactics, multimodality, mode, verbal/nonverbal mode, pre-election discourse 

 

Мультимодальні (вербальні та невербальні) засоби реалізації маніпулятивних тактик 

у передвиборчому дискурсі США стрімкими темпами входять в повсякденне спілкування 

та стають актуальною темою аналізу та досліджень у рамках передвиборчого дискурсу 

через зростаючій рівень політичної активності сучасної громади. Більш того, детальне 

вивчення всіх тонкощів мультимодальних (вербальних та невербальних) засобів є у 

фокусі уваги дослідників різних галузей. Їхнім головним завданням є виявлення 

найвлучніших та найбільш ефективних комбінацій мультимодальних (загалом, 

вербальних та невербальних) засобів реалізації маніпулятивних тактик для того, щоб 

кандидат на піст Президента США мав можливість привабити більшу частину 

електорату, а також запевнити виборців, що саме він є гідним претендентом на піст 

Президента США.  

Актуальність цього дослідження визначається, по-перше, чільною роллю маніпуляції 

у політичному дискурсі, і, по-друге, – залученням елементів мультимодальних студій у 

його вивченні.  

Об’єктом дослідження є мультимодальні засоби реалізації маніпулятивних тактик у 

передвиборчому дискурсі США.  

Предметом є взаємодія мультимодальних (вербальних та невербальних) засобів 

реалізації маніпулятивних тактик у передвиборчому дискурсі США.  

Метою роботи є виявлення взаємодії мультимодальних (вербальних, невербальних) 

засобів у реалізації маніпулятивних тактик у передвиборчому дискурсі на піст 

Президента США у 2020-2021 рр. 
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Мету передбачається досягнути шляхом розв’язання таких завдань:  

1) визначити поняття маніпуляції, мультимодальності, маніпулятивної стратегії, 

маніпулятивної тактики; 2) виявити мультимодальні (вербальні, невербальні) засоби 

актуалізації маніпулятивних тактик у передвиборчому дискурсі на піст Президента США 

у 2020-2021 рр.; 3) встановити зв’язок між мультимодальними (вербальними та 

невербальними) засобами реалізації маніпулятивних тактик у передвиборчому дискурсі 

на піст Президента США у 2020-2021 рр. 

Матеріалом дослідження є 10 фрагментів з промов кандидатів на піст Президента 

США Д. Трампа та Дж. Байдена у 2020-2021 рр.; інтернет-постів кандидатів у соціальних 

мережах (Instagram). 

Наразі маніпулятивні тактики у передвиборчому дискурсі набувають все більшої 

уваги з боку дослідників [3; 4; 7]. Цей інтерес виникає через те, що з кожним роком на 

політичній арені з’являється все більше нових кандидатів, кожен із яких використовує 

різноманітні тактики переконання виборців в тому, що саме вони заслуговують права 

стати новим президентом країни. 

Для того, щоб більш докладно визначити природу таких явищ як маніпуляція, 

маніпулятивна стратегія та мультимодальні засоби, треба звернутися до цих понять та 

виявити їхні функції та фактори утворення.  

З точки зору лінгвістики, маніпуляція – це використання різноманітних мовних 

засобів з метою втілення задуманої мети адресанта шляхом неявного психологічного 

впливу на нього, це «ситуативне значуще варіювання свідомо і цілеспрямовано 

відібраних семантично ефективних мовних засобів» [4, с. 98]. 

Щодо маніпуляції у політичному дискурсі, слід зазначити, що цій різновид постає як 

«певна структура послідовних методів, які стосуються, передусім, духовного, 

психологічного та ідеологічного спектрів, що, в свою чергу, здатні пливати на суспільну 

свідомість. Більш того, ці методи слугують для нав’язування певних цінностей та думок 
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суспільству, які здатні формувати певну поведінку у відповідному порядку» (переклад 

мій – О.С.) [9, с. 455]. «Під час опису маніпулятивного процесу використовують 

відповідні терміни: стратегія – надзавдання, яке ставить перед собою мовець; тактика – ті 

практичні кроки, що здійснює мовець, коли реалізує обрану стратегію; мовні засоби – той 

мовний матеріал (на всіх мовних рівнях), який використовує мовець. Розмаїття 

лінгвістичних інтерпретацій багато в чому визначається можливістю вибору мовних 

засобів» [1]. 

Дослідники сучасної лінгвістики визначають стратегію як «оптимальну реалізацію 

інтенції мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір 

дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації» [1, с. 339]. 

«Систему дій із підготовки ефективної реалізації стратегії називають тактиками. Тактики 

описують сукупність прийомів ведення бесіди та лінію поведінки на певному етапі в 

межах окремої розмови» [10, с. 110]. Іншими словами, маніпулятивна тактика – це 

комплекс маніпулятивних прийомів, які націлені на реалізацію неявного впливу задля 

досягнення мети маніпулятора.  

Слід також зазначити, що наразі лінгвісти не можуть прийти до консенсусу щодо 

визначення багатоцільової класифікації маніпулятивних стратегій. 

О. Михальова визначає три основні маніпулятивні стратегії: стратегію на зниження, 

стратегію на підвищення та стратегію нейтральності. «Сутність першої стратегії полягає 

у підриві авторитету опонента, його висвітленні в негативному ракурсі. Стратегія на 

підвищення дозволяє кандидату проявити себе з позитивного боку та підвищити свій 

авторитет перед населенням. Стратегія нейтральності включає набір таких тактик, як 

тактика інформування, тактика прогнозування, тактика спонукань» [8, с. 58–88].  

На наш погляд, найбільш вичерпану класифікацію презентує дослідниця О.С. Іссерс, 

яка виокремлює такі стратегії:  
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- стратегію вживання ідентифікаційних формул, використання особливих та 

присвійних займенників для створення ефекту причетності громадян до певних подій, які 

висвітлюються політиками; 

- стратегію подання суб’єктивної думки у формі об’єктивного факту вживання слів-

епістеміків: слів із загальним значенням «розуміти», «знати», «безсумнівно», які 

підкреслюють безумовну істину тверджень політиків; 

- стратегію посилання на авторитет. Авторитет кандидатів серед населення впливає 

на процес сприйняття поданої інформації. Більш того, будь-яке твердження з уст 

кандидата сприймається як істина;  

- стратегію підкреслення значущості й істинності ідей, що полягає у використанні 

іронії, риторичних запитань, які націлені на руйнування опонента. За допомогою 

очевидних питань, кандидат підтверджує правдивість та значущість своїх висловлювань; 

- «редукцію комплексності» й уживання контрастних оцінних альтернатив. Ця 

тактика, наприклад, реалізується як – презентація декількох фактів з минулого, що є 

актуальними в даний час та у конкретному місці, без надання загальної картини, саме це 

дає можливість порівняти факти на свою користь [5, с. 159]. 

Слід зазначити, що однією з характеристик сучасного політичного дискурсу є 

мультимодальність. «Мультимодальність (фр. multimodalité) – це використання різних 

модусів для реалізації однієї й тієї самої задачі» [11, с. 134]. 

Поняття модусу, яке є головною складовою самого поняття мультимодальності не 

має тотожного визначення. Дослідники схиляються до думки, що «модус (візуальний або 

семіотичний ресурс) (від латин. modus − міра, спосіб, образ, вид) – це засіб передачі 

інформації, під яким розуміють текст, звук, відеоряд та ін., характерною та ключовою 

ознакою якого є можливість уміщувати й передавати значення»[13, с. 146]. Зазвичай 

модус розглядається як певний канал комунікативної дії. «Прикладами злиття модусів 

можуть бути поєднання малюнку та тексту, фрази та жесту, міміки та репліки, відеоряду 
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та коментарів до нього» [6,134]. Найголовнішим критерієм мультимодальності є влучна 

сумісність модусів. 

Для нашого дослідження важливим фактором є те, що мультимодальність полягає, 

передусім, у використанні вербальних та невербальних засобів в їхній нероздільній 

взаємодії як в усному, так і в писемному мовленні. 

При вивчені публічної промови політиків, слід зазначити, що окрім вербальних 

засобів, не менш важливу роль відіграють невербальні (інтонація, жести, міміка) та 

паравербальні (одяг, поза) чинники та засоби [1]. Всі вони складають загальний образ 

оратора та здатні посилити ефект впливу на сприйняття поданої інформації та 

подальшого моделювання думки аудиторії.   

Якщо акцентувати увагу на статтях та постах, опублікованих кандидатами в інтернет 

просторі – власно на матеріалі нашого дослідження,– то слід зауважити, що наразі 

Інтернет демонструє різноманітні типи модальності, які доповняють один одного та не 

можуть існувати окремо. Окрім мовних засобів, в статтях наявні також й інші, не менш 

важливі складові як графічні (статичні і рухомі), так і звукові. «При створенні 

мультимодальних текстів, можуть виникати труднощі при відображенні такої 

мультимодальності. Якщо акцентувати свою увагу виключно на мові та ігнорувати інші 

модуси, це може призвести до фатальних наслідків – втрати сенсу медійних текстів» [12, 

с. 797].  

У цьому дослідженні зосередимося на двох основних модусах: вербальному та 

невербальному, які розглянемо на прикладах добірки фрагментів з промов кандидатів на 

піст Президента США у 2020-2021 рр. та їхніх Інтернет-постів у соціальних мережах. 

На прикладі промов Д. Трампа та Дж. Байдена розглянемо, яким чином взаємодіють 

вербальні і невербальні засоби реалізації маніпулятивних тактик у передвиборчому 

дискурсі США. 

У своїй промові Д. Трамп проголошує:   
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(1) We can’t keep the country closed, country with a massive economy people are losing 

their jobs, they committing suicide, depression, alcohol, drugsat a level nobody has seen before. 

This abuse, tremendous abuse. We have to open our country. The cure cannot be worse than the 

problem itself. That is what is happening, and he will close down the country if one person in 

our massive bureaucracy says we should close it down [15]. 

Приклад (1) демонструє, що Д. Трамп залучає стратегію вживання ідентифікаційних 

формул – через займенник we. Завдяки цій стратегії кандидат отримує більше довіри у 

населення, адже він говорять від імені всієї нації, внаслідок чого вона сприймає його як 

товариша, а не високопосадовця. Також на лексичному рівні, кандидат залучає іменники 

з негативною оцінкою suicide, depression, alcohol задля висвітлення ситуації у тому 

ракурсі, що є вигідною для кандидата – показати, що закриття країни під час пандемії 

спричиняє фатальні наслідки. Повторення abuse, tremendous abuse використані для 

акцентування ключової проблеми, що постала перед Америкою.  

Своєю чергою, другий кандидат на піст президента США Дж. Байден під час дебатів 

зазначає таке:  

(2) Take a look at what New York is dying in turning the curve down in terms of number 

people dying. I don’t look at this in terms he does as blue states and red states, we all the 

United States. Look at the States having such a spike –Coronavirus, they are the Red states. 

Thus, States in the Midwest, in the upper Midwest – that is where the spike is occurring 

significantly. But they are all Americans, they are all Americans[15]. 

Перш за все, кандидат використовує стратегії на заниження: I don’t look at this in 

terms he does as blue states and red states, завдяки чому він підриває авторитет опонента, 

який, за його словами, виокремлює кожний штат, а не розглядає його як частину цілісної 

нації.  
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Політик використовує повторення фрази they are all Americans, задля заклику 

об’єднання американців, він також акцентує важливість як цілої нації, так і кожного 

штату окремо. 

У аспекті реалізації мультимодальності в писемному політичному дискурсі, 

влучними прикладами  можуть слугувати пости кандидатів на піст президента США у 

соціальних мережах. 

На своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» Д.Трамп розміщує такі публікації 

(див. Рис.1), у яких є наявним використання яскравих кольорів, що одразу ж пригортає 

увагу користувачів. Більш того, кольорова гамма відповідає стандартним кольорам 

прапору США. Внаслідок цього громадяни США, які гортають стрічку в соціальній 

мережі, не залишаться байдужими, так як вони підсвідомо розуміють, що публікації 

містять в собі ряд актуальної інформації стосовно своєї країни. 

По-друге, основна інформація викладена в мінімізованому обсязі, тобто висвітлені 

лише ті факти, які, власне, і презентують головні повідомлення для реципієнта, які 

виглядають у досить вигідному ракурсі з боку кандидата на піст Президента США: 

SUPERTRUMP; Make America great again, President gets rousing reception in NH. Слід 

зазначити, що ці вислови є своєрідними гаслами, які здатні вразити читача та викликати в 

нього довіру та зацікавленість у цьому кандидаті, адже висвітлені лише ті факти, які є 

дійсно важливими для кожного громадянина країни. Більш того, «ці заголовки 

функціонують як звичайні категорії тексту для вираження семантичних макроструктур 

або тем, які організують локальні семантичні структури; саме цей факт слугує підґрунтям 

для кращої презентації та запам’ятання таких тем. Специфічні особливості тексту, такі, 

наприклад, як його візуальна презентація, можуть впливати на стратегічне розуміння у 

короткочасній пам’яті таким чином, що читачі соціальних мереж приділяють увагу 

деяким частинам тексту більше, ніж іншим та, в результаті, краще їх запам’ятовують [15, 

с. 365]. 
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Отже, викладення важливої інформації в мінімізованому обсязі дає можливість 

фокусувати увагу користувачів соціальних мереж лише на тих фактах, які є, з одного 

боку, важливими для користувача, а з іншого боку – вигідними для кандидата. 

Слід зазначити, що формулювання висловлення SUPERTRUMP – є ремінісценцією 

образу супергероя коміксів, що, в свою чергу, слугує гарантом довіри з боку населення, 

адже за допомогою даного прийому Д. Трамп втілює образ рятувальника та захисника 

нації, який не тільки обіцяє, а також демонструє готовність до рішучих дій на благо 

країни.  

Іншим, не менш важливим повідомленням є висловлення Make America great again, 

яке розташовано на задньому плані публікації. З одного боку, воно є розмитим та може 

здаватися непомітним. З іншого боку, саме цей прийом пригортає увагу користувачів, 

адже формується певний контакт, якщо порівнювати це висловлення з іншими 

повідомленнями, які зображені чітко та яскраво: President gets rousing reception in NH; 

SUPERTRUMP. Стосовно самого формулювання висловлення, слід зазначити, що, по-

перше, воно є уособленням певного слогану, який використовується в багатьох постах Д. 

Трампа. Використання слова again містить імплікацію, що цій кандидат вже зробив певні 

кроки для покращення країни, а отже, має змогу робити це знову. Таким чином, кандидат 

закріплює свій авторитет перед населенням, встановлює довірливі стосунки з 

користувачами та демонструє населенню свою готовність щодо рішучих дій стосовно 

покращення життя громадян США.  

Отже, можна зробити висновок, що у даному пості увагу зосереджено саме на 

візуальному модусі сприйнятті інформації. Такі компоненти, як шрифт, розмір, 

яскравість, колір тексту та публікації в цілому здатні пригортати увагу користувачів та 

робити акцент на тих фактах, що є вигідними з боку кандидата на піст Президента США. 

Більш того, мінімізовані тексти повідомлень в поєднанні з візуальними компонентами 

створюють відповідний тип образності. Не менш важливим фактом є наявність синтезії із 
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текстом, який використовуються або для посилення драматичного ефекту, або навпаки – 

для контрасту загального образу публікації» (переклад мій – О.С.) [14]. Баланс 

мультимодальних засобів тут змінено на перевагу візуального над вербальним. 

Незважаючи на цей факт, повне ігнорування вербальних модусів може призвести до 

втрати сенсу медійних текстів, отже, взаємодія візуального та вербального модусів є дуже 

важливою при дослідженні публікацій кандидатів на піст Президента США. 

 

Рис. 1. Пост Д.Трампа у соціальний мережі «Інстаграм» 

Проведене дослідження дозволяє дійти висновків, що ефективність реалізації 

маніпулятивних тактик та стратегій у передвиборчому дискурсі США залежить, 

передусім, від безпосередньої взаємодії мультимодальних засобів (вербальних і 

невербальних). У цьому дослідженні на прикладі промов кандидатів на піст Президента 

США у 2020-2021 рр., виявлені такі маніпулятивні стратегії: стратегія на заниження, що 

полягає у тому, що один із кандидатів підриває авторитет опонента перед населенням, 

тим самим, виставляє себе у більш вигідному ракурсі; та стратегія ідентифікаційних 

формул із використанням особового займенника we для встановлення довірливих 

стосунків із населенням. Також на реалізацію маніпулятивних тактик виявлено 

різноманітні мовні засоби: іронія, епітети, іменники з негативною оцінкою, повторення, 
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завдяки яким втілюються стратегії на заниження; стратегія ідентифікаційних формул у 

фрагментах промов кандидатів на піст Президента США у 2020-2021 рр. Не менш 

важливими мультимодальними засобами маніпуляції у промовах кандидатів слугують 

також і невербальні (жести, міміка, інтонація) засоби та чинники. Слід зауважити, що 

влучна промова кожного кандидата складається із доцільного балансу вербальних та 

невербальних засобів,  

 У постах кандидатів у соціальних мережах розповсюдженим є використання таких 

вербальних засобів як імплікації та ремінісценції, що посилює зацікавленість та 

направляє фокус уваги користувачів на той факт, що кандидат не тільки обіцяє, а й 

готовий для рішучих дій на благо населення США. Серед невербальних – використання 

шрифту, розміру, яскравості тексту та зображення в цілому. В публікаціях акцент 

робиться саме на візуальному модусі сприйнятті інформації для висвітлення 

найважливіших фактів, які, з одного боку, є важливими та цікавими для населення, а з 

іншого боку, вигідними для кандидата на піст Президента США. Візуальний модус є 

важливою складовою при дослідженні публікацій кандидатів на піст Президента США.  

Перспективою роботи є систематизація більш широкого кола мультимодальних  

засобів маніпуляції у передвиборчому дискурсі США. 
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УДК 821.111 

ДИСКУРС ЗАКОХАНИХ: ВЕРБАЛЬНІ І НЕВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ 

Тєняєва А.О. (Харків) 

Науковий керiвник: докт. фiлол. наук, проф. Солощук Л.В. 

Стаття зосереджена на дослідженні функціонування вербальних та невербальних компонентів 

комунікації у передматримоніальному дискурсі, а саме – у комунікативних ситуаціях «зізнання в 

коханні» та «освідчення». Проаналізовано особливості їх реалізації за умови взаємного кохання та 

нерозділеного кохання. Ураховано вплив на функціонування вербальних та невербальних компонентів 

комунікації зміни ініціатора освідчення у коханні залежно від гендерного фактору та застосування 

кооперативної або конфронтаційної стратегії спілкування. 

Ключові слова: вербальний компонент комунікації, гендерний фактор, дискурс закоханих, 

комунікативна ініціатива, кооперативна стратегія, конфронтаційна стратегія, невербальний компонент 

комунікації, передматримоніальний дискурс. 

Теняева А.О. Дискурс влюбленных: вербальные и невербальные аспекты. Статья сосредоточена на 

исследовании функционирования вербальных и невербальных компонентов коммуникации в 

предматримониальном дискурсе, а именно – в коммуникативных ситуациях «признание в любви» и 

«предложение руки и сердца». Проанализировано особенности их реализации при условии взаимной 

любви и неразделенной любви. Учтено влияние на  функционирование вербальных и невербальных 

компонентов коммуникации изменения инициатора признания в любви зависимо от гендерного фактора 

и использования кооперативной или конфронтационной стратегии общения. 

Ключевые слова: вербальный компонент коммуникации, гендерный фактор, дискурс влюбленных, 

коммуникативная инициатива, кооперативная стратегия, конфронтационная стратегия, невербальный 

компонент коммуникации, передматримониальний дискурс. 

Summary: Tenyaeva A.O. Lovers' discourse: verbal and non-verbal aspects. The article focuses on the 

study of the functioning of the verbal and non-verbal components of communication in pre-matrimonial 

discourse, namely, in communicative situations "declaration of love" and "marriage proposal". The features of 

their implementation under the condition of mutual love and unrequited love have been analyzed. The influence 

of the shift of the declaration of love initiative depending on the gender factor and of the use of a cooperative or 

confrontational communication strategy on the functioning of the verbal and non-verbal communication 

components has been taken into account. 
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discourse, non-verbal component of communication, pre-matrimonial discourse, verbal component of 

communication. 

 

 Англомовний діалогічний дискурс у різних його проявах завжди був і залишається 

об’єктом дослідження багатьох лінгвістів [2; 5; 8]. Така зацікавленість зумовлюється, у 

першу чергу, незмінною тенденцією мовних розвідок до модифікації та зміни нашого 

розуміння мови як такої, що головним чином втілюється у переході до нової парадигми – 

до антропоцентричного підходу.  Тепер, коли основою лінгвістичних досліджень є 

суб’єкт, необхідність вивчення різноманітних видів дискурсу значно зросла. Значне місце 

у сучасному  мовознавстві займає дослідження родинних стосунків, стосунків між 

чоловіком і дружиною зокрема. Дискурс закоханих, який відноситься до маритального 

дискурсу, не вперше висвітлюється як вітчизняними, так і іноземними науковцями [3; 6; 

7; 15]. Тим не менш, більш вузька його категорія, а саме передматримоніальний дискурс, 

що відображається у комунікативних ситуаціях «зізнання в коханні» та «освідчення», під 

освідченням розуміємо пропозицію руки та серця, продовжує привертати увагу 

дослідників, адже саме вони характеризуються найбільшою експресивністю, образністю 

та емоційністю – рисами, які є ціннісними поняттями для трактування та інтерпретації 

загально значущого явища – антропоцентризму. Актуальність цього дослідження полягає 

у його орієнтації на антропологічну парадигму у мовознавстві. Вона також зумовлена 

невід’ємністю соціально-культурної ролі явища, що лежить в основі 

передматримоніального дискурсу, а також тенденцією сучасної лінгвістики до вивчення 

взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації. Мета дослідження 

полягає у загальному аналізі сучасного англомовного дискурсу закоханих шляхом 

дослідження вербальних та невербальних комунікативних компонентів, що 

використовуються учасниками передматримоніального дискурсу у комунікативних 

ситуаціях «зізнання в коханні» та «освідчення», та виявлення їхніх спільних рис у 



207 

 

заданих комунікативних умовах під час застосування певних мовленнєвих стратегій та 

тактик. 

 Об’єктом дослідження виступають вербальні та невербальні компоненти 

комунікації в англомовному діалогічному дискурсі закоханих, зокрема у 

передматримоніальному дискурсі, втілені у комунікативних ситуаціях «зізнання в 

коханні» та «освідчення». Предметом є виявлення специфіки взаємодії вербальних та 

невербальних складових комунікації, що застосовуються комунікантами у дискурсі 

закоханих у ситуаціях «зізнання в коханні» та «освідчення» за виконання таких умов: 

«взаємне кохання», «нерозділене кохання», зміна ініціативи у зізнанні в коханні залежно 

від гендерних ролей та застосування конфронтаційної стратегії у зізнанні. Наукова 

новизна роботи полягає у тому, що вербальні та невербальні аспекти 

передматримоніального дискурсу у комунікативних ситуаціях «зізнання в коханні» та 

«освідчення» було досліджено вперше, як і їхній прояв залежно від гендерної ініціативи 

та застосування конфронтаційної стратегії у дискурсі закоханих. 

 У лінгвістиці під дискурсом розуміють досить широке розмаїття понять, а саме: 

низку видів суспільної комунікації, різновиди мовлення та стилю, форми та типи 

мовлення тощо. [2]. Аби розтлумачити цей термін, американська лінгвістка Дебора 

Шифрін пропонує три підходи [17], використовуючи вже існуючі визначення інших 

вчених. За структурно лінгвістичного підходу, вона посилається на визначення 

М. Стаббса, який називав дискурсом «мову вище рівня речення», тобто смислове 

поєднання двох або більше речень [18, c. 1]. В основі другого підходу був розгляд 

дискурсу як мови в дії, а саме сукупності норм, які безпосередньо пов’язують мовленнєві 

функції із соціокультурним контекстом, – таким чином уявляв собі дискурс Герберт Х. 

Кларк  [13]. Третій підхід, побудований на  формулюванні поняття Ральфа В. Фасольда, 

розкриває дискурс як висловлювання, тобто мовні контекстуалізовані одиниці [14]. 
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 І.С. Шевченко та О.І. Морозова, перелічивши та порівнявши основні визначення 

дискурсу, дійшли висновку, що певні лінгвісти ототожнюють дискурс із мовленням 

загалом, а отже він може виступати виразом, інші – із висловлюванням у комунікативній 

ситуації, та пропонують своє узагальнене визначення цього поняття як когнітивно-

комунікативної діяльності, що проходить в умовах соціокультурного контексту, поєднує 

в собі лінгвістичний та екстралінгвістичний аспекти та одночасно виступає процесом і 

результатом, а її характерними рисами є діалогічність та континуальність [12, c. 19; 11] .  

 Термін «дискурс закоханих», а точніше «любовний дискурс», було вперше 

використано французьким філософом Роланом Бартом в його праці «Фрагменти мови 

закоханого» [1]. Діалогічний дискурс закоханих – це  типовий діалогічний дискурс, який 

передбачає обмін мовленнєвими діями між комунікантами, які перебувають у стані 

закоханості, та важливою його рисою є присутність емоційного впливу [4]. Дискурс 

закоханих є складовою частиною маритального діалогічного дискурсу, який є 

спрямованим на гармонізацію родинних стосунків подружжя, що, у свою чергу, 

поділяється на передматримоніальний та матримоніальний типи діалогічного дискурсу. 

Перший пов’язаний із етапом стосунків до шлюбу (знайомство, флірт, залицяння, 

освідчення у коханні, заручини), а другий стосується закоханих, що виконують соціальні 

ролі чоловіка та дружини (подружні стосунки) [7]. У цій роботі ми головним чином 

концентруємо нашу увагу на передматримонімальному типі дискурсу, а саме на його 

останніх стадіях – зізнанні в коханні та освідченні.  

 Комунікативний процес представляє собою єдність вербальних та невербальних 

комунікативних компонентів. Не дивлячись на те, що вербальні засоби спілкування 

вважаються головними носіями змісту, успішна комунікація напряму залежить від 

їхнього застосування разом із невербальними компонентами комунікації [16]. У цьому 

дослідженні невербальних компонентів ми дотримуватимемось  класифікації, 

запропонованої Л.В. Солощук. Базуючись на основних характеристиках невербальних 
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компонентів, їх об’єднано у такі три класи: кінесичні, проксемічні та просодичні 

комунікативні компоненти [10, с. 36]. До класу кінесичних компонентів відносяться 

жести (незалежно від частини тіла) та міміка, до проксемічних – зміни положення 

комунікантів у просторі. Компоненти, що належать до цих двох класів, вимагають 

зорового сприйняття). Просодичні компоненти відображають інтонаційне забарвлення 

мовлення і сприймаються на слух [10]. 

 Г.А. Огаркова у своїй роботі з вербалізації концепту кохання виділила 5 видів 

закоханих: романтичний закоханий, прагматичний закоханий, маніакальний закоханий, 

суб’єкти кохання-гри та кохання-агапе (кохання до ближнього та Бога) [9, с. 9]. У нашому 

дослідженні ми зосередимо увагу на романтичному закоханому та на прикладі освідчень і 

зізнань у коханні розглянемо такі види комунікативних ситуацій: взаємне та нерозділене 

кохання, зміна ініціативи у освідченні у коханні залежно від гендерного фактору, 

зізнання у коханні із наданням переваги конфронтаційній стратегії комунікації. 

У наведеному далі прикладі Рочестер зізнається Джейн у коханні та одразу ж робить 

їй пропозицію. На прикладі таких вербальних елементів, як offer you my hand, my heart; 

summon you as my wife; you only I intend to marry; will you marry me простежуються 

лексичні повтори, а прислівник only вказує на унікальність та ексклюзивність почуттів 

закоханого до дівчини. Чоловік використовує кінесичні та проксемічні невербальні 

компоненти, аби довести щирість намірів (drawing me to him). Не дивлячись на те, що 

кохання є взаємним, Джейн не може повірити Рочестеру, про що свідчать такі 

невербальні компоненти: мовчання, паузи (I was silent, did not answer), спроби 

віддалитися (writhed myself from his grasp): 

1) "I offer you my hand, my heart, and a share of all my possessions." "You play a farce, 

which I merely laugh at." … "But, Jane, I summon you as my wife: it is you only I intend to 

marry." I was silent: I thought he mocked me. "My bride is here," he said, again drawing 

me to him, "because my equal is here, and my likeness. Jane, will you marry me?" Still I 



210 

 

did not answer, and still I writhed myself from his grasp: for I was still incredulous 

[Bronte: 210]. 

У наступному фрагменті чоловік використовує метафору (to burn for someone) 

замість звичайного засобу освідчення. Можна також спостерігати використання часу 

Present Perfect із прислівником always на позначення безперервного характеру почуттів. 

Недосвідчена Дафні неправильно інтерпретує невербальну поведінку коханого, його 

хвилювання та пристрасть вона приймає за гнів: 

2) Simon - I cannot stop thinking of you. From the mornings you ease, to the evenings you 

quiet, to the dreams you inhabit my thoughts of you never end. I am yours, Daphne. I have 

always been yours. […] 

 Simon walks in circles around the room, covering his face with his hands from time to 

time. 

 Daphne - Do not get angry. You look angry and bothered. Look at you, you are downright 

flushed. 

 S. - Yes, that is what happens. When one burns for someone who does not feel the same! 

 D. -You…burn for me? If you would have only looked at me this week for longer than two 

seconds, you would have seen. It is you I cannot sacrifice. I burn…for you [The Duke and 

I]. 

Найвищий ступінь порівняння прикметників (dearest, most beloved) та неодноразове 

повторення першого з них слугує яскравим показником емоційності досліджуваної 

комунікативної ситуації. Використання конструкції at once надає зізнанню відчуття 

невідкладності, нагальної потреби отримати відповідь. Закоханий також наголошує на 

нескінченній природі свого кохання  (you will always be). І знов закохана не може одразу 

відповісти (she could really say nothing). Тим не менш, через такі просодичні  засоби, як 

інтонація та тон мовця (tone of such sincere, decided, intelligible tenderness), Емма може 

запевнитися в правдивості його слів:   
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 3)“My dearest Emma,” said he, “for dearest you will always be, whatever the event of this 

hour's conversation, my dearest, most beloved Emma – tell me at once. Say 'No,' if it is to 

be said.”— She could really say nothing. – “You are silent,” he cried, with great 

animation; “absolutely silent! at present I ask no more.”… “I cannot make speeches, 

Emma:” he soon resumed; and in a tone of such sincere, decided, intelligible tenderness as 

was tolerably convincing [Austen (1): 385].  

 Комунікативній ситуації «нерозділене кохання» притаманне надання переваги 

тактикам вмовляння та переконання. У таких випадках кооперативна стратегія, що є 

характерною для дискурсу закоханих, може змінюватися на конфронтаційну, адже 

закоханий не отримує очікуваної відповіді:  

 4) He sat down for a few moments, and then getting up, walked about the room. After a 

silence of several minutes, he came towards her in an agitated manner, and thus began: 

“In vain I have struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow 

me to tell you how ardently I admire and love you.” Elizabeth’s astonishment was beyond 

expression. She stared, coloured, doubted, and was silent [Austen (2): 162].   

 Дарсі досить схвильований, що виражається невербальними комунікативними 

компонентами: рухами, паузами, інтонацією (sat down, getting up walked about the room, 

agitated manner). У своєму зізнанні він використовує прислівник ardently на позначення 

палкості свого кохання. Елізабет не поділяє почуття чоловіка і, не дивлячись на те, що 

вона не використовує жодних вербальних елементів в уривку, ми розуміємо її 

розгубленість та здивованість завдяки кінесичним та просодичним засобам (stared, 

coloured, was silent). 

Лоуренс, як і Дарсі, насмілюється освідчитися дівчині без упевненості у її 

взаємності. У їх зізнаннях бачимо схожі за смислом вербальні конструкції: in vain I have 

struggled та couldn't help it; you must allow me to tell you та  I'm going to make you hear; it 

will not do та I can't go on so any longer – обидва відчувають гостру необхідність отримати 
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відповідь. Розчарувавшись, хлопець дає Джо зрозуміти, як багато вона для нього значить, 

застосовуючи займенник anyone у заперечній конструкції I can't love anyone else та кілька 

разів повторює прислівник never. Але вербальних компонентів не вистачає, аби виразити 

такий емоційний стан героя, тому можна спостерігати кінесичні прояви у вигляді тупоту 

(a stamp to emphasize his passionate words), ця поведінка наочно демонструє перехід до 

конфронтаційної стратегії: 

 5) "I've loved you ever since I've known you, Jo, couldn't help it, you've been so good to 

me. I've tried to show it, but you wouldn't let me. Now I'm going to make you hear, and 

give me an answer, for I can't go on so any longer." "I wanted to save you this. I thought 

you'd understand..." began Jo, finding it a great deal harder than she expected. …"I can't 

love anyone else, and I'll never forget you, Jo, Never! Never!" with a stamp to emphasize 

his passionate words [Alcott: 108].  

 У комунікативній ситуації «зізнання в коханні та/ або освідчення» ініціатива 

зазвичай належить лише одному із закоханих, який висловившись, починає нав’язувати її 

адресату, адже хоче почути відповідь. В усіх попередніх прикладах, які було розглянуто, 

саме закоханий робив пропозицію, але з цього правила можливі виключення: 

6) (Monica gets down on one knee). 

Monica: Chandler… In all my life… I never thought I would be so lucky. (Starting to cry). 

As to (looking down)…fall in love with my best…my best… There’s a reason why girls 

don’t do this! 

Chandler: Okay! (He joins her on one knee). Okay! Okay! Oh God, I thought… (Starting 

to cry, pauses). Wait a minute, I - I can do this. (Pause). I thought that it mattered what I 

said or where I said it. Then I realized the only thing that matters is that you, (Pause) you 

make me happier than I ever thought I could be. (Starting to cry again). And if you’ll let 

me, I will spend the rest of my life trying to make you feel the same way. (Pause as he gets 

out the ring). Monica, will you marry me? 
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Monica: Yes. (They hug and kiss). [The One with The Proposal, Part 2].  

 Як бачимо, Моніка хоч і бере ініціативу на себе, Чендлер перехоплює її, адже, як 

вона сама визнає, не без причини освідчуються саме чоловіки. Вона, як і її хлопець, 

використовує прислівники ever, never, лексичні повторення слів, найвищі ступені 

прикметників, а також вигук Oh God. Репліка Моніки сповнена пауз, від емоційності вона 

починає плакати. Цей невербальний вираз емоцій притаманний не лише жінкам, 

підтвердження цьому бачимо в репліці Чендлера. 

 Ще одна комунікативна ситуація, яку ми розглянемо, є однією з найбільш 

суперечливих, адже, не дивлячись на те, що зізнання в коханні присутнє у кожному з 

прикладів (як з боку закоханої, так і з боку закоханого), вони відбуваються під час 

крайнього загострення розбіжностей, а саме конфлікту, коли емоційний стан закоханих є 

найбільш вразливим, тобто вони вдаються до конфронтаційної стратегії спілкування: 

 7) Abby (mimicking Mike): "I'm Mike Chadway. I like girls in Jell - O. […] Don't fall in 

love, it's scary." 

 Mike (yelling): Yeah, it is scary. It's terrifying. Especially when I'm in love with a psycho 

like you. 

 Abby (offended): I am not a psycho. 

 Mike: I just told you that I loved you, and all you heard was "psycho." You’re the 

definition of neurotic [The Ugly Truth]. 

 Хоча Майк та Еббі мають різні погляди на життя, вони покохали один одного, і 

Майк раптово зізнається дівчині у своїх почуттях. Для такої ситуації характерне 

підвищення голосу, зазвичай непритаманне стандартним освідченням, та вживання 

образливих термінів, у цьому випадку psycho та the definition of neurotic. На відміну від 

решти комунікативних ситуацій, таке зізнання відбувається несвідомо, та вербальні 

компоненти комунікації можуть не відповідати невербальним. З огляду на те, що 
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комуніканти знаходяться у конфліктній ситуації, вони можуть вживати ненормативну 

лексику, але її елементи були навмисно виключені з прикладу з міркувань цензури.  

 Отже, доходимо висновку, що передматримоніальний дискурс характеризується 

високим рівнем експресивності та креативності. Ці риси можна простежити у одній з 

найбільш чисельніших комунікативних ситуацій у дискурсі закоханих – «взаємне 

кохання». Експресивність і креативність закоханих проявляється у застосуванні повторів, 

зменшено-пестливих слів, метафор. З боку невербального спілкування це 

продемонстровано у мімічних (пильний погляд, посмішка) та жестових (закоханий стає 

на одне коліно), контактних (поцілунок) та неконтактних кінесичних компонентах 

комунікації. Ситуація «нерозділене кохання» має спільні риси із попередньою. Основною 

її відмінністю є відсутність поцілунків або обіймів наприкінці та можливий перехід до 

конфронтаційної стратегії: підвищення голосу, різкість висловлювання тощо. Жінка у 

такому випадку часто намагається уникнути розмови. Більш рідко відбувається 

освідчення з боку закоханої, так звана зміна ініціативи у передматримоніальному 

дискурсі. З огляду на те, що такі обставини не є загальноприйнятими, закохані можуть 

почувати дискомфорт під час зізнання, який є помітним у їхній вербальній (переривання, 

повтори) та невербальній (опущені очі, плач) поведінці. «Нерозділене кохання» – не 

ситуація, за якої мовці можуть вдаватися до конфронтаційної стратегії: іноді закохані 

видають свої почуття під час конфлікту. У такому разі наявними є досить груба лексика 

та інтенсивна (агресивна) жестикуляція.    

 Представлені в цій роботі умови та комунікативні ситуації, за яких було 

досліджено вербальні та невербальні аспекти реалізації «зізнання в коханні» та 

«освідчення», не є вичерпними. Наприклад, під час аналізу ситуації «нерозділене 

кохання» увагу було зосереджено тільки на почуттях чоловіка. Перспективним є розгляд 

комунікативної поведінки безнадійно закоханої жінки. Також, з огляду на те, що у  роботі 

розглядається комунікативна поведінка романтичного закоханого, інші типи, як-от 
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прагматичний або маніакальний закоханий, ще не отримали належного висвітлення. 

Існування цих та інших можливих критеріїв та ситуацій, які сприяють виділенню нових 

вербальних та невербальних проявів дискурсу закоханих, зумовлює перспективу 

подальшого його дослідження. 
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УДК 811.111'44 

БЛЕРБ ЯК ЖАНР ДИСКУРСУ:СУЧАСНІ ТРАКТУВАННЯ ТА ПІДХОДИ 

Турчина В.С.(Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Легейда А.В. 

Ця стаття фокусує блерб як компонент дискурсу та аналізує його у художній та академічній літературі. 

Також стаття аналізує ретроспективу та стан досліджень блербу у сучасному лінгвістичному сьогоденні. 

У статті встановлено блерб як компонент дискурсу: ретроспектива та сьогодення. 
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Ключові слова: бльорб, классифікация бльорбов, компонент дискурса, ретроспектива, художня та 

академічна література 

Турчина В.С. Блёрб как жанр дискурса: современные трактовки и подходы. Эта статья фокусирует 

блёрб как компонент дискурса и анализирует его в художественной и академической литературе. Также 

статья анализирует ретроспективу и состояние исследований блёрба в современном лингвистическом 

настоящем. В статье установлено блёрб как компонент дискурса: ретроспектива и настоящее. 

Ключевые слова: блёрб, классификация блёрбов, компонент дискурса ,ретроспектива, художественная 

и академическая литература. 

Summary: Turchina V. Blurb as a genre of discourse: modern interpretations and approaches. This 

article focuses on blurb as a component of discourse and analyzes it in fiction and academic literature. The 

article also analyzes the retrospective and the state of research on blurb in modern linguistic present. The article 

establishes blurb as a component of discourse: retrospective and present. 

Key words: blurb, classification of blurbs, discourse component, fiction and academic literature, retrospective. 

 

Актуальність цього дослідження полягає в зацікавленості до ролі цього компоненту 

у академічній та художній літературі, що має за мету привертати увагу потенційних 

читачів. Мету цього дослідження становить всебічний опис сучасних та ретроспективних 

досліджень блербу і вона передбачає наступні завдання: - аналіз досліджень компоненту 

блерб у ретроспективі; - аналіз сучасного стану досліджень компоненту блерб. Об’єктом 

дослідження виступають англійськомовні блерби. Предметом дослідження є класифікації 

компоненту блерб запропоновані лінгвістами у різні часи. Наукову новизну становить 

дослідження міжкультурної та діахронічної варіативності блербів. 

Блерб- це короткий текст, який зазвичай розташовується на зворотному боці 

книжкового видання, і надає інформацію про зміст книги та її автора, і рекомендує її 

аудиторії для залучення потенційних читачів. Зазвичай він знаходиться на задній 

обкладинці книги, але іноді його можна знайти на перших сторінках книги. 

Оксфордський словник для просунутих учнів дає наступне визначення: «короткий опис 

видавцем змісту книги, зазвичай надрукований на обкладинці». Кембріджський онлайн-
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словник англійської мови визначає його як: «короткий опис книги, фільму і т. д., 

написаний людьми, які її виготовили, і призначене для того, щоб люди захотіли його 

купити або побачити» [1]. Оксфордський словник онлайн також визначає блерб як 

«короткий опис книги, фільму або іншого продукту, написаного в рекламних цілях». 

Wordreference.com визначає блерб як: «короткий зміст, який описує книгу», і «рекламний 

опис, який можна знайти на обкладинках книг». Сайт також дає етимологію слова, 

вигаданого у 20-му столітті Гелеттом Берджесом (1866-1951), американським 

гумористом і ілюстратором. Словник сучасної англійської онлайн Longman пропонує 

дещо інше визначення блербу, фокусуючись на його інформативній функції і визначаючи 

його як «короткий опис, що дає інформацію про книгу, новий продукт і т. д». 

Розглянемо компонент блерб у ретроспективі. Слово «блерб» було вигадано 

американським гумористом і ілюстратором Г. Берджесом в 1907 році для просування 

своєї книги «Are you a bromide?» 1906 року, яка була представлена обмеженим тиражем 

(близько п'ятисот примірників в спеціальній палітурці) на щорічному вечері 

Американської асоціації книгопродавців. Учасники такого заходу повинні були 

представити суперобкладинку із зображенням жінки, яка просуває їх романи. Г. Берджес, 

який був відомий своїми гумористичними малюнками і написами, створив пародійну 

обкладинку із зображенням молодої жінки на ім'я «Міс Белінда Блерб», зображеної під 

час крику і описаної як «в акті розмальовки». Обкладинка проголошувала «ТАК, це 

"BLURB"!» 

Г. Берджес запозичив зображення у реклами дантиста, давши суб'єкту нове ім'я і 

нову роль. З тих пір слово блерб стало популярним і залишається таким і сьогодні. Хтось 

припустив, що це слово походить від іншого письменника, Брендера Метьюса, але на 

самому початку своєї статті в «Нью-Йорк Таймс» в 1922 році «Зведення новин» [6] сам Б. 

Метьюс пояснив, що слово blurb – це «барвистий і роз'яснюють неологізм, яким ми 

зобов'язані словесній винахідливості пана Г. Берджеса». Потім він продовжив давати 
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визначення, яке нещодавно дав опублікований «Практичний стандартний словник»: 

«Блерб» -Заява видавця щодо книги автора, випущене  як попереднє оголошення ,що 

містить опис її основних характеристик " [6]. Таким чином, на початку слово «блерб» 

мало на увазі гіперболічний мову, виразну похвалу і мало декілько негативний відтінок. 

Сам Г. Берджес за загальним визнанням використовував це, щоб висміяти надмірну 

похвалу, знайдену на книжкових обкладинках [5]. З тих пір термін використовувався для 

опису будь-якого видавця на обкладинці книги. Більше того, як було видно у 

вищезгаданих визначеннях, блерби можуть визначатись як рекламні тексти та як 

інформативні тексти [6] та «вважаються настільки потужними, що деякі літературні 

агенти збираються до видавців з блербами в руці, щоб допомогти переконати редакторів 

придбати їхні книги». 

Сьогодні блерб розміщується на обкладинці книги, і це може бути будь-яке 

поєднання цитат із твору, автора, видавця чи рецензентів; він може включати короткий 

зміст сюжету, біографію автора або просто твердження про важливість твору. 

Блерби – порівняно недавній предмет вивчення. Однак за останні кілька десятиліть 

інтерес дослідників до них сильно зростав, що призвело до різних аналізів з досить різних 

перспектив (лінгвістичної, діахронічної тощо). 

Жанровий аналіз проводився згідно концепції Віджая Бхатії. Жанровий аналіз можна 

визначити як «вивчення локалізованого лінгвістичного поведінки в інституалізованних 

академічних або професійних умовах, яким би чином на нього не дивилися, будь то з 

точки зору типізації риторичного дії, закономірності поетапних, цілеспрямованих 

соціальних процесів, або послідовність комунікативних цілей. Отже, жанровий аналіз, а 

не статичний опис використання мови, являє собою більш динамічне пояснення того, як 

досвідчені користувачі мови «використовують і маніпулюють загальними визначеннями 

для досягнення безлічі складних цілей у відповідь на повторюванні риторичні контексти 

,що змінюються» [4]. В. Бхатія надалі розвинув концепцію «комунікативної мети», 
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проведення багатьох досліджень жанрового аналізу з початку дев'яностих. У минулому 

термін «жанр» використовувався насамперед для позначення різних літературних 

категорій, але в останнє десятиліття 20-го століття ситуація суттєво змінилася завдяки 

новаторської роботі з аналізу жанрів, виконаної Джоном Суелсом. У своїй книзі «Аналіз 

жанрів: англійська в академічному та дослідницькому середовищі» Д. Суелс визначає 

«жанр» як особливу категорію в дискурсі, як письмовому, так і усному, з літературними 

устремліннями або без них . Крім того, він вводить поняття «комунікативна подія», яке 

включає в себе не тільки дискурс і його учасників, але також роль цього дискурсу. Однак, 

за його словами, колекція комунікативних подій перетворюється в жанр тільки в тому 

випадку, якщо вони мають загальні комунікативні цілі. Отже, основна вимога належності 

до жанру – спільні цілі, а не подібність форми. Отже, Д. Cуелс дає визначення жанру, яке 

є одним з найбільш всеосяжних на даний момент: «Жанр включає в себе клас 

комунікативних подій, члени яких мають певний набір комунікативних цілей» [4]. Він 

також стверджує, що «Комунікативна мета – це і привілейований критерій, і критерій, 

який діє, щоб зберегти рамки жанру, як тут задумано, вузько сфокусований на 

порівнянних риторичних діях. На додаток до мети, зразки жанру демонструють різні 

зразки подібності з точки зору структури, стилю, змісту і передбачуваної аудиторії» [3]. 

В.Бхатія продовжив розвиток концепції «комунікативної мети», здійснюючи проведення 

безлічі досліджень жанрового аналізу з початку дев'яностих. У своєму визначенні жанру 

він черпає натхнення з визначення Д. Суелса, стверджуючи, що жанр є «впізнавальною 

комунікативною подією, що характеризується набором комунікативних цілей, 

визначених і взаємно понятих членами професіоналом» або академічне співтовариство, в 

якому воно регулярно зустрічається» [3]. Далі він заявляє, що жанр «у першу чергу 

характеризується комунікативною метою (цілями), яку він призначений виконувати. Цей 

загальний набір комунікативних цілей формує жанр і надає йому внутрішню структуру» 

[2, с. 80]. Отже, комунікативна мета виступає в якості загального критерію для 



221 

 

визначення жанру тексту. В. Бхатія додатково розрізняє основну комунікативну мету і 

додаткові цілі даного текстового жанру. У разі книг ми можемо стверджувати, що 

основною комунікативною метою є переконання в тому сенсі, що мета їх авторів - 

«викликати певний відгук» у своїх читачів [3], тоді як додатковими цілями можуть бути 

інформування, привернення уваги читача, створення зв'язку між продавцем і покупцем і 

т.д. 

Поряд з Д. Суєлсом, В. Бхатія також розрізняє ходи і риторичні стратегії. Ходи – це 

дискримінаційні елементи загальної структури, в яких організований текст. Якщо вони 

значно різняться, вони можуть формувати інший жанр або піджанр [7]. Комунікативні 

цілі і рухи, таким чином, складають основу даного жанру тексту. Навпаки, риторичні 

стратегії – це індивідуальні мовні рішення, використовувані окремими авторами для 

досягнення типових для жанру рухів і цілей. Прикладами риторичних стратегій в 

книжкових блербах можуть бути використання імперативу або три крапки, або вибір 

«ви» або «ми»-орієнтування на адресата, тому ходи є дискримінаційними елементами 

структури даного жанру. Риторичні стратегії є недискримінаційними елементами, 

оскільки вони відображають особистий вибір автора / редактора. Арнольд Джейкобс в 

своєму огляді роботи В. Бхатії «Мета комунікативної мети» цікавиться, чи включає 

концепція риторичних стратегій невербальні стратегії також, тому що визначення В. 

Бхатії досить розпливчасто» [7]. Проте, я вважаю, що категорія риторичних стратегій 

також включає невербальні стратегії, оскільки сам В. Бхатія вказує в своєму есе 1996 

року «Методологічні проблеми в жанровому аналізі», що в той час як пряма реклама, в 

якій використовується оцінка продукту, заснована на словесних стратегіях, інші види 

реклами, наприклад, рекламні оголошення з написами на картинках, покладаються 

більше на візуальні [7]. Отже, припускаючи, що риторичні стратегії включають вербальні 

і невербальні стратегії, можна стверджувати, що ця категорія включає в себе 

лінгвістичний вибір, а також візуальний вибір, такий як, наприклад, шрифт, макет і 
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зображення. Підводячи підсумок, даний жанр можна визначити через повторність 

риторики ситуації та закономірності структурування дискурсу через визнання 

комунікативні цілі. 

Шляхом блербу створюється зв'язок між продавцем і покупцем, здійснюється 

інформування читача про книгу чи автора, якого він обрав. Прикладами риторичних 

стратегій в книжкових блербах можуть бути використання імперативу або три крапки, 

або звертання «ви» або «ми»-орієнтування на адресата. При складанні блерба можуть 

використовуватися невербальні та візуальні стратегії. Шрифт, макет і зображення є 

важливими інструментами для привернення уваги потенційного читача. Сьогодні блерб 

розміщується на обкладинці книги, і це може бути будь-яке поєднання цитат із твору, 

автора, видавця чи рецензентів; він може включати короткий зміст сюжету, біографію 

автора або просто твердження про важливість твору. 

Перспективою дослідження вбачаємо встановлення структурних, семантичних та 

функціональних особливостей компоненту блерб у академічному та художньому 

дискурсі. 
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СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ФРАНКОМОВНОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ 

Шинкар П. О. (Харкiв) 

Науковий керiвник: канд. фiлол. наук, доцент Сатановська Г. С. 

Стаття присвячена аналізу юридичного дискурсу як такого та специфіки сучасного франкомовного 

юридичного дискурсу. Особливу увагу зосереджено на порівнянні юридичного дискурсу країн 

Франкофонії з канонічним юридичним дискурсом. У статті подані приклади особливостей 

функціонування франкофонного юридичного дискурсу порівняно з українським. 

Ключові слова: класичний франкофонний юридичний дискурс, франкомовна юриспруденція, 

франкофонний юридичний дискурс, франкофонія, французький юридичний дискурс, юридичний 

дискурс. 

Шинкарь П. А. Специфика современного франкоязычного юридического дискурса. Статья 

посвящена анализу юридического дискурса как такового и специфики современного франкоязычного 

юридического дискурса. Особое внимание сосредоточено на сравнении юридического дискурса стран 
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Франкофонии с каноническим юридическим дискурсом. В статье представлены примеры особенностей 

функционирования франкофонного юридического дискурса по сравнению с украинским. 

Ключевные слова: классический франкофонный юридический дискурс, франкоязычная 

юриспруденция, франкофонный юридический дискурс, франкофония, французский юридический 

дискурс, юридический дискурс. 

Summary: Shynkar P.O. Specificity of modern French-language legal discourse. The article deals with the 

analysis of legal discourse as such and the specifics of modern French-language legal discourse. Particular 

attention is focused on comparing the legal discourse of the French speaking countries with the canonical legal 

discourse. The article presents examples of the features of functioning of the francophone legal discourse in 

comparison with Ukrainian one. 

Key words: classical Francophone legal discourse, Francophone legal discourse, Francophonie, French-

language jurisprudence, French legal discourse, legal discourse. 

 

Проблема вивчення дискурсу є дуже актуальною у наші дні. Під дискурсом 

розуміють єдність мовлення та ситуації, у якій воно відбувається. Спочатку латинське 

слово «discursus» позначало просто «розмову про щось». І тільки після XVI сторіччя 

воно отримує ще значення «обговорення чогось». З’являються нові варіанти терміну 

«discours» та «discourse», що вже позначають процес «обмірковування чогось» у вигляді 

обговорення з кимось іншим. 

Визначення типу дискурсу залежить від його учасників. Існує два різновиди 

дискурсу: особистісний та інституційний. Перший здійснюється завдяки художнім 

засобам спілкування. Другий включає у себе багато різновидів, серед яких і юридичний 

дискурс. Різні види дискурсу реалізуються у різних сферах людської діяльності та 

залежать від комунікативних ситуацій мовлення [2]. 

Простими словами юридичний дискурс – це текст права, що обговорюється. За 

теорією Фуко, дискурс – це явище, що не залежить від мови, що висвітлює те, що інші 

хотіли сказати [5; 6]. 
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«Однак визначення дискурсу, яке можна було б уважати вичерпним і яке носило б 

термінологічний характер, ще не вироблене, бо це «міждисциплінарне» явище, і тут 

важливо не те, якою термінологією користується розробник методу, на яких теоретичних 

позиціях він перебуває, а важливий сам результат, до якого він приходить. Слід 

зазначити, що дискурс розуміється дослідниками дуже широко: він є «виявом, 

відображенням, явищем культури» [1, с. 61]. 

Основним складником юридичного дискурсу є, без сумніву, текст юридичних 

документів. Учасниками є, з одного боку, юрист чи адвокат, а, з іншого боку, реципієнт. 

Перший надає інформацію, а другий її сприймає.  

Аналіз юридичного дискурсу ставить подвійну проблему. Перша проблема 

стосується об’єкта, друга – його аналізу. Кожна із складових мов юридичного дискурсу 

піддається багатьом підходам, що відрізняються точкою зору, яку вони застосовують [8] 

Актуальність дослідження визначається в необхідності, з одного боку, дослідити 

юридичний дискурс Франції та інших найбільш важливих франкомовних країн, зрозуміти 

його особливості, ключові аспекти, еволюцію розвитку та змін у часі, дослідити найбільш 

відомі юридичні справи з метою знаходження чогось цікавого та незвичайного, порівняти 

класичний франкомовний юридичний дискурс з особливостями та специфікою сучасного 

юридичного дискурсу Франції; а з іншого боку порівняти сучасний франкомовний 

юридичний дискурс з канонічним юридичним дискурсом, знайти спільні та відмінні риси 

та визначити, у чому полягає їхня сутність. 

Новизна дослідження полягає у комплексному та систематизованому вивченні 

франкомовного юридичного дискурсу, визначенні його особливостей та специфічних рис, 

встановленні причин та наслідків, а також впливу на юридичний дискурс як такий.  

Об’єктом дослідження є юридичний дискурс Франції та франкомовних країн, 

найбільш відомі юридичні справи, вирішення яких затягувалися на декілька років, 
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особливості та специфіка ведення юридичних справ у Франції та франкомовних країнах, 

еволюція розвитку франкомовної юриспруденції.  

Предметом дослідження є дослідження юридичного дискурсу як такого, 

встановлення відповідностей між канонами юридичного класичного дискурсу та 

франкомовним сучасним дискурсом, визначення його специфіки та особливостей, 

спільних та відмінних рис. 

Мета роботи полягає у дослідженні таких понять як «юридичний дискурс» у галузі 

юриспруденції, «франкомовний юридичний дискурс» як окремий вид юридичного 

дискурсу та особливості його формування. 

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Дослідити поняття «дискурс», «юридичний дискурс» з метою виявлення 

особливостей. 

2. Дослідити поняття «франкомовний юридичний дискурс» та його особливості, 

зміни, що відбуваються з плином часу, причини та наслідки. 

3. Встановити специфічні відмінності франкомовного юридичного дискурсу 

порівняно з класичним.  

Упродовж дослідження французького юридичного дискурсу було встановлено певні 

риси, які є його особливостями та діаметрально відрізняють франкомовний юридичний 

дискурс від інших видів юридичного дискурсу. Порівнюючи український юридичний 

дискурс з французьким ми встановили такі специфічні риси останнього. На відміну від 

українського юридичного дискурсу, франкомовний характеризується складними та 

довгими синтаксичними конструкціями через бажання передати усі деталі в одному 

реченні. У французьких реченнях часто використовуються інверсії, щоб виділити основні 

моменти. Крім того часто можна побачити архаїчні форми, що є рисою мови 

адміністративних документів [4, с. 144–145].  
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Іншою особливістю франкомовного юридичного дискурсу є структурний аспект 

викладу думок. Наприклад:  

«<…> Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les 

personnes contre la torture <…>   

<…>  adoptée par l’Assemblée générale <…>  

<…> désireux d’accroître l’efficacité <…>  sont convenus de ce qui suit…» [7].  

«<…> Ураховуючи Декларацію про захист усіх осіб від тортур <…>   

<…>  прийнята Генеральною Асамблеєю <…>  

<…>  прагнучи підвищити ефективність  <…>   

<…>  домовились про наступне  <…>» (переклад наш – П.Ш.).  

Як можемо побачити у французькому варіанті кожне речення починається з нового 

абзацу, тоді ж як в українському речення об’єднані у абзаци за конкретною думкою.  

Цей факт може пояснюватися різними причинами, серед яких історичні обставини та 

традиції формування правових текстів двох мов, зручність до сприйняття інформації 

аудиторією тощо.  

Отже, проблема визначення дискурсу будь-якої галузі, у тому числі й юридичного, 

наразі перебуває на стадії дослідження. Юридичні тексти характеризуються 

об’єктивністю, ясністю, логічністю, уніфікацією, стандартизацією. І хоча існують певні 

характерні риси юридичного дискурсу, кожна мова має свої певні особливості, які 

залежать від різних чинників (історичних, соціальних, політичних). Тому для 

французької мови характерним є вживання застарілої лексики та граматичних форм, 

безособових конструкцій, неозначених речень. 

Подальші перспективи дослідження вбачаємо в аналізі особливостей лексики 

франкомовного юридичного дискурсу. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ КОЛЬОРІВ В АНГЛОМОВНОМУ 

КОМЕРЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ 

Щербина Д. В. (Харків) 

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

У статті розкривається поняття «номінації кольорів», структура, семантика та лінгвокультурні 

особливості яких досліджуються в комерційному контексті на матеріалі палітр кольорів провідних 

британських виробників інтер’єрних фарб та емалей для нігтів. 

Ключові слова: конотація, номінація кольору, оказіоналізм, словосполучення, структурно-семантична 

будова. 

Щербина Д. В. Особенности номинации цветов в англоязычном коммерческом контексте. В статье 

раскрывается понятие «номинации цветов», структура, семантика и лингвокультурные особенности 

которых исследуются в коммерческом контексте на материале палитр цветов ведущих британских 

производителей интерьерных красок и эмалей для ногтей. 

Ключевные слова: коннотация, номинация цвета, окказионализм, словосочетание, структурно-

семантическое оформление. 

Summary: Shcherbyna D. V. Colour Nominations in English Commercial Context. The article discusses 

the concept of colour nominations and studies their structure, semantics and cultural specifics on the basis of 

colour palettes of the leading British interior paint and nail polish manufacturers. 

Key words: connotation, colour nomination, nonce-word, collocation, structural and semantic composition. 

 

Номінації кольорів − класичний об’єкт наукових розвідок у порівняльному 

мовознавстві, психолінгвістиці, лінгвостилістиці та лінгвокультурології. Актуальність 

цього дослідження визначається динамізмом виникнення нових номінацій кольорів у 

контексті їх сучасного комерційного використання на ринку будівельних матеріалів, 

косметичних продуктів тощо, а також недостатньою дослідженістю механізмів утворення 

таких нових номінацій. Об’єктом нашого дослідження є номінації кольорів в 

англомовному комерційному контексті, а його предметом − структурні та семантичні 

характеристики таких номінацій кольорів у порівняльному аспекті. Метою дослідження є 
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вивчення специфіки номінацій кольорів у річищи порівняльної лінгвістики, лексикології 

та лінгвокультурології із застосуванням елементів лінгвостилістичного та структурно-

семантичного аналізу. Новизна роботи полягає у виявленні механізмів утворення 

комерційних номінацій кольорів та їх порівнянні у будівничій та косметичній галузях, а 

також у розробці власної класифікації номінацій кольорів на матеріалі каталогів відомих 

британських виробників. 

Колір – це одна із репрезентацій чуттєвого досвіду особистості/соціуму, що 

перебуває у складних взаємозалежностях центричності/периферійності, 

стабільності/змінності рефлексії на світ [14, с. 234]. Номінації кольорів (колірна лексика, 

кольоронайменування [7, с. 188], кольороназви [10] імена кольорів [13, с. 6], колоративи 

тощо) є яскравим елементом мовної картини світу. Основне призначення номінацій 

кольорів – це мовна та мовленнєва актуалізація об’єктивної кольорової характеристики 

предмету, яка сприймається зором та має низку конотацій в окремій лінгвокультурі. 

Номінації кольорів досліджувались лінгвістами в різноманітних аспектах. 

Структурна будова та семантична структура номінацій кольорів розглядалися, зокрема, у 

роботах А.А. Брагіної [2]; загальні механізми сприйняття та номінації кольорів вивчалися 

А. Вежбицькою [4]; номінації кольорів у різних мовах досліджувалися В.Г. Кульпіною 

[9]. Рівень розвитку уявлень про колір в культурах народів світу на різних історичних 

етапах проаналізовано в працях Б. Берліна та П. Кея [15, 16]. Номінації кольорів у 

психолінгвістиці досліджувалися Р.М. Фрумкіною [13]; символіка номінацій кольорів 

розглядалися у роботах О.Ю. Топчія [12] та інших дослідників. У сучасному 

мовознавстві дослідження номінацій кольорів об’єднують в окрему галузь: лінгвістику 

кольору, завдання якої − лінгвістично осмислити мовну картину кольору не за фізичними 

ознаками, а розкриваючи внутрішню форму їх номінацій, досліджуючи їх семантичні 

перетворення і символізацію в окремій лінгвокультурі. 
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Міжкультурні розбіжності у класифікації та номінації кольорів надають цікавий 

матеріал для дослідження мовної картини світу. Кожна мова має свій спосіб 

«членування» кольорового спектру, хоча фізична природа кольору однакова для всіх 

культур. Так, Р. М. Фрумкіна зазначає, що носії мови легко встановлюють тотожність 

між значеннями номінацій кольорів, і це є «єдиним видом інформації, що може бути 

використаною дослідником, який не бажає залучати до опису наївної картини світу 

кольору власне тлумачення й лінгвістичну рефлексію» [13, с. 51]. Водночас, науковий 

інтерес викликають зафіксовані на матеріалі різних мов суттєві відмінності в системі 

називання кольорів. Наприклад, у багатьох народів Африки, Океанії та Південної 

Америки існують поняття світлого та темного, але немає білого та чорного [5, с. 144], в 

аборигенів кольори поділяються на теплі та холодні, темні та світлі кольори [4, с. 270-

271]. В англійській мові й синій, й блакитний кольори вербалізуються єдиною лексемою 

«blue». Розбіжності в позначенні й сприйнятті назв кольорів виникають через відмінності 

у мовних картинах світу та сфері асоціацій, враховуючи специфіку історичного розвитку. 

Для дослідників суттєвим є також питання щодо кількості номінацій кольорів, різної 

для різних мов, оскільки ті мають власні словотворчі моделі, за якими й утворюються 

відповідні номінативи. Використовуючи формальні обмеження при вивченні 

сигніфікативного та денотативного значення російських кольоропозначень, 

Р. М. Фрумкіна та А. В. Міхеєв зокрема отримали список зі 110 слів [13, с. 67], 

Л. Г. Бедоїдзе налічує 191 основних номінацій кольорів та їх відтінків у французькій мові 

та 293 в німецькій [1, с. 17]. Утім, незважаючи на особливості категоризації кольорів в 

окремій лінгвокультурі, зокрема британській, можна виділити універсальну добірку 

номінацій кольорів, що складається з одинадцяти термінів: чорний, білий, сірий, 

червоний, рожевий, оранжевий, жовтий, зелений, синій, голубий та коричневий [15, 

c. 41]. Водночас, незалежно від існування в мові традиційних номінацій кольорів, їх 

список може поповнюватися як за рахунок запозичень нових назв особливих відтінків 
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кольорів, а також у метафоричний спосіб – на основі порівняння із певним предметом, 

що має характерний колір. Тому зважаючи на отриманий матеріал аналізу та розглянуті 

механізми утворення номінацій кольорів, зокрема в комерційному контексті, ми 

приєднуємося до думки дослідників [3, с. 124], котрі вважають, що кількість номінацій 

кольорів необмежена, хоча такі номінації переважно залишаються оказіональними та не 

фіксуються словниками. 

Слідом за Р. М. Фрумкіною, О. М. Крижанська [8], Г. О. Матковська [10] та інші 

сучасні дослідники звертають увагу на необхідність розділяти номінації кольорів за 

походженням на дві лексико-семантичні групи: первинні та вторинні. До первинних 

відносять назви кольорів, які не співвідносяться з іменниками-референтами та 

позначають абстрактні колірні властивості. Вторинними вважаються назви кольорів, що 

передають конкретний колір за подібністю до предметів та явищ навколишнього світу [8, 

с. 22]. У нашій роботі ми проаналізували саме вторинні номінації кольорів в англійській 

мові на матеріалі карт кольорів провідних британських виробників фарб у галузях 

будівництва та косметики: виробників інтер’єрних фарб Little Greene, Farrow&Ball, Laura 

Ashley та виробників емалей для нігтів Nailberry, Rimmel, Ciaté London. 

Кількість кольорів та їх номінацій, запропонованих різними компаніями в палітрах, 

виявилась різною (від 82 до 156 номінацій інтер’єрних фарб − в середньому 125; та від 50 

до 64 номінацій емалей для нігтів – в середньому 55). Різницю в обсязі корпусу прикладів 

з різних галузей промисловості можна пояснити, зокрема, площею використання 

кольорів: менша площа фарбування емаллю для нігтів функціонально не виправдовує 

виробництво подібних відтінків близьких кольорів та виникнення відповідних номінацій. 

Цікавим виявився принцип класифікації кольорів у запропонованих виробниками 

палітрах. Так, Nailberry використовує традиційну класифікацію за 11 основними 

кольорами (red, green, blue, black, brown, orange, nude, purple, white, pink, grey), 

традиційними для наївної картини світу, додаючи до них номінацію текстури: metallic, 



233 

 

яка традиційно утворює словосполучні номінації кольору (наприклад, metallic red). Це 

можна пояснити спрямованістю палітри на масового споживача, носія саме наївної 

картини світу, в якій вони виділяються. Водночас, інтер’єрні фарби класифікуються 

виробниками за критерієм light/dark або за номерами, що зумовлено орієнтованітю на 

професіоналів-носіїв наукової картини світу, більшою кількістю відтінків та 

необхідністю забезпечити точність ідентифікації кольору, навіть без комерціно 

привабливої номінації. 

Аналіз запропонованих виробниками номінацій кольорів показав, що за структурним 

критерієм вони представлені однією лексемою (в середньому 25% номінацій емалей для 

нігтів та 33% номінацій інтер’єрних фарб) або словосполученням чи, навіть, реченням 

(зазвичай, в наказовому способі). Така структура номінацій кольорів зумовлена 

механізмами їх формування: значна пропорція номінацій-словосполучень кольорів у 

будівництві утворюється додаванням прикметника, який позначає яскравість кольору 

(pale ivory, soft natural, sugared grey, dark slate). Водночас, не виключаючи можливість 

використання аналогічних номінацій-словосполучень для позначення кольорів емалі для 

нігтів, більшість номінацій кольорів в цій галузі утворюється за більш різноманітними 

моделями: raising the bar (дієприкметниковий зворот); what the shell (трансформований 

вигук-інвектив), loop the loop (речення в наказовому способі) тощо. Такі оказіональні 

номінації кольору забезпечують їх помітність (salience), викликають цікавість аудиторії 

(носіїв наївної картини світу) та сприяють продажу. 

Дослідження фактичного матеріалу продемонструвало, що номінації кольорів 

формуються за механізмом безпосередньої аналогії/схожості з предметами об’єктивної 

реальності за відповідним кольором (наприклад, slate, mint, twine, truffle тощо). У 

дослідженій вибірці номінацій інтер’єрних фарб переважають одиниці, утворені на основі 

назв мінералів (ruby), рослин (pale cyclamen), тварин (duck egg), імен відомих людей 

(Victorian red), географічних назв (eau de Nil) тощо. Діахронічне дослідження номінацій 
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інтер’єрних кольорів показало їх стабільність, достатню для того, щоб значна їх частина 

була зафіксована словниками, отже – втратила статус оказіоналізму (наприклад, duck egg, 

ivory, cranberry). Набагато складніше класифікувати за джерелом аналогії номінації 

кольорів косметичних продуктів, які переважно номіналізують трендові локації, об’єкти 

тощо. Наприклад, в цій частині вибірки також можна виділити номінації кольорів, в які 

входять географічні назви, але серед них – виключно назви модних місць (midnight in 

Paris, Palm Springs, Ibiza blues). На відміну від номінацій кольорів інтер’єрних фарб, 

номінації кольорів емалей для нігтів є відверто оказіональними. Основним механізмом їх 

формування є гра слів, яка й забезпечує їх помітність та, зокрема, привабливість для 

покупців (наприклад, Mauve to the Music, в якій прикметник mauve (рожево-бузковий) 

виступає омофоном дієслова move, або Green with Envy – номінація зеленого відтінку, 

сформована на підставі відповідного усталеного словосполучення). 

Слід зазначити, що номінації кольорів демонструють в мовленні потужні конотації, 

зумовлені, переважно, екстралінгвістичними чинниками. Так, наприклад, серед 

дизайнерів інтер’єрів вважається непрофесійним використовувати номінацію “beige” 

через її апропріацію масовим споживачем [Дорожкин, Рогова]: для позначення 

відповідного кольору використовують більш ніж 60 інших номінацій, включаючи nude, 

natural, linen, chamois, off-white тощо, причому саме остання наразі є серед 

найпопулярніших. Такі особливості функціонування номінацій кольорів демонструють 

їхню укоріненість в окремій лінгвокультурі та, відповідно, діахронічну змінюваність. 

Проведене дослідження уможливило такі висновки: 

1. Номінації кольорів досліджуються порівняльним мовознавством, 

психолінгвістикою, лінгвостилістикою та лінгвокультурологією як складова мовної 

картини світу з огляду на їх структурно-семантичну будову, механізми утворення, 

стилістичний потенціал, лінгвокультурну специфіку тощо. 
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2. Номінації колорів є мовним відбиттям наукової та наївної картин світу. Це 

відкрита група номінацій, ядро якої в англійській мові сформовано номінаціями 11 

базових кольорів, а периферія представлена несчисленими оказіональними утвореннями, 

які переважно мають структуру словосполучень. Номінації кольорів в комерційному 

контексті утворюються вербалізацією аналогії із об’єктами реальності (будівнича галузь) 

або грунтуються на грі слів (косметична галузь). У процесі функціонування номінації 

кольорів набувають різноманітні конотації, що впливає на їх функціонування в мовленні. 

Перспективим для подальшої роботи є уточнення отриманих висновків за рахунок 

проведення лінгвостатистичного експерименту на розширеному корпусі матеріалу 

дослідження, а також проведення порівняльного дослідження номінацій кольорів на 

матеріалі британської/американської англійської та англійської/української мов із 

залученням даних про відповідні складові національних картин світу. 
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