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УДК 316. 772. 2

ДИСКУРСИВНА ОСОБИСТІСТЬ
СОЦІАЛЬНО-ДОМІНАНТНОГО КОМУНІКАНТА

У КОРПОРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ

Абоімова А.І. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Барташева Г.І.

У статті проводиться аналіз особливостей вербальної та невербальної
комунікативної поведінки дискурсивної особистості у корпоративному дискурсі.
У роботі інтерпретується поняття дискурсивної особистості та стратегії
домінування у межах корпоративного дискурсу.

Ключові  слова:  вербальна  комунікація,  дискурсивна особистість,
комунікативна культура, корпоративний дискурс, мовленнєвий акт, невербальна
комунікація, стратегія домінування.

Абоимова А.И. Дискурсивная личность социально-доминантного
коммуниканта в корпоративном дискурсе. В статье проводится анализ
особенностей вербального и невербального коммуникативного поведения
дискурсивной личности в корпоративном дискурсе. В работе интерпретируются
понятия дискурсивной личности и стратегии доминирования в рамках
корпоративного дискурса.

Ключевые слова: вербальная коммуникация, дискурсивная личность,
коммуникативная культура ,  корпоративный дискурс, невербальная
коммуникация, речевой акт, стратегия доминирования.

Aboimova A.I. Discursive Personality of Socio-dominant Communicant in
Corporate Discourse. The article presents the analysis of the characteristics of
verbal and non-verbal communicative behavior of discursive personality in corporate
discourse. The paper interpreted concepts of discursive personality and strategy of
dominance in corporate discourse.

Key words: communicative culture, corporate discourse, discursive personality,
nonverbal communication, speech act, strategy of dominance, verbal communication.

Комунікативна діяльність окремої мовної особистості формується під
впливом певних соціокультурних норм. Розгляд дискурсу з урахуванням
таких факторів, як думки, установки комунікантів, їх соціальний статус
привели до осмислення лінгвістичних явищ з позицій комунікативно-
функціонального підходу.
Актуальність цього дослідження зумовлена  цілісним

антропоцентричним підходом до процесу комунікації як до єдності
вербальних і невербальних компонентів спілкування з урахуванням впливу
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соціальних і особистісних характеристик індивіда на його комунікативну
поведінку, зокрема у рамках корпоративного дискурсу. Об’єктом
дослідження є дискурсивна особистість у корпоративному дискурсі.
Предметом дослідження є особливості вербальної та невербальної
комунікативної поведінки домінантної дискурсивної особистості
у корпоративному дискурсі. Мета дослідження полягає у виявленні
функціонально-прагматичних особливостей вербальних та невербальних
компонентів  комунікативної поведінки домінантної особистості
у корпоративному дискурсі. Наукова новизна дослідження полягає в тому,
що в роботі уточнено поняття домінантної дискурсивної особистості,
здійснено аналіз взаємодії компонентів вербальної та невербальної
комунікації домінантної особистості в корпоративному дискурсі.
Матеріалом дослідження послужили 100 фрагментів діалогів, в яких
представлені ситуації домінування в корпоративному дискурсі. Приклади
відібрані методом суцільної вибірки з художніх творів, наукових журналів
та спеціалізованих сайтів, присвячених корпоративному дискурсу.
Дискурс – це комунікативно-когнітивне явище, оскільки, з одного боку,

структура дискурсу відображає особливості комунікативного прояву
мовної особистості, у тому числі – її комунікативної компетенції, а з іншого
боку, дискурс – це когнітивне явище, у ньому представлені концепти, які
взаємодіють між собою [2, с. 15]. Відносини влади є важливою складовою
дискурсивного контексту як ситуації комунікації, що включає “умови
спілкування, предметний ряд, час і місце комунікації, самих комунікантів,
їх ставлення один до одного” [3, с. 37]. Корпоративний дискурс – це різновид
інституціального дискурсу, що є цілеспрямованою комунікативною дією,
яка реалізується в інституційній сфері і виявляється в міжособистісних
стосунках у заданих рамках статусно-рольових відносин.
Для сучасної лінгвістичної парадигми актуальним є вивчення

проблеми досягнення ефективності, результативності спілкування, що
становить предмет теорії мовної дії. Досягнення результативності
спілкування можливе тільки при адекватному застосуванні вербальних
та невербальних компонентів комунікації. У цій роботі під невербальними
компонентами комунікації  розуміємо просодичні ,  кінесичні
та проксемічні засоби, що використовуються для передавання інформації,
організації взаємодії, формування образу, думки про партнера, здійснення
впливу на іншу людину.
Вплив одного індивіда на іншого у дискурсі відбувається за допомогою

вербальних та невербальних засобів спілкування, що дозволяє говорити
про невербальну та вербальну комунікативну поведінку домінантної
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дискурсивної особистості. Під дискурсивною особистістю розуміємо
особистість, що здатна гнучко реагувати на мовленнєве оточення, зважати
на всі компоненти не тільки мовного, але й немовного характеру, із яких
складається комунікативний процес і які впливають на його перебіг.
Домінування у комунікації може проявлятись на вербальному та

невербальному рівнях, зокрема вона може бути виражена за допомогою
каузативних та модальних дієслів [5, с. 20]:

We want folks who have a good sense of humour and people who are
interested in performing as a team and take joy in team results instead of
individual accomplishments (…) We want our people to feel fulfilled and
to be happy, and we want our management to radiate the demeanor that
we are proud of our people, we are interested in them as individuals and
we are interested in hem outside the workforce, including the good and
bad things that happened to them as individuals (Office Space).
У  корпоративному дискурсі  характерним  є вживання таких

мовленнєвих актів, як директиви та промисиви. Однак, надання
розпоряджень та інструкцій у рамках комунікації “зверху вниз” не завжди
супроводжується домінуванням з боку керівника у корпоративному
дискурсі. Незважаючи на нерівність статусів, ставлення до підлеглого може
формуватися на партнерських засадах, що виражається у реквестивах та
сугестивах [1, с. 52]:

W: Frank, I wish you would see what you can do with this condition that
confronts us on the street. By tomorrow we are going to be overcrowded
with flour. We are short on grain. May be you could trade out the flour to
some of those brokers and get me enough grain to fill these orders. C: I’d
like to try (Dreiser).
Корпоративний дискурс, як правило, реалізується в офіційному

оточенні, тому у кооперативно спрямованій вертикальній корпоративній
комунікації можна спостерігати дотримання максими ввічливості з боку
комунікантів. Висловлювання подяки підлеглому з боку керівника є одним
із видів прояву ввічливої поведінки, відтвореним у наступній ситуації
спілкування адвоката (W) зі своїм секретарем (I):

W: Please sit down, Miss Zanowski. I’ll be right with you. I: Yes, Mr.Wilmot.
W: I hope it’s not too inconvenient for you staying tonight. I: No, sir. I’m
glad to do it. W: Good. Let’s get to work. (…) That about wraps it up.
Thank you, Ivy. I: It was my pleasure, Wr. Wilmont (Zwerin).
Взаємини комунікантів з нерівною статусною характеристикою можуть

мати демократичний характер, який має доброзичливі партнерські
стосунки, зумовлені положенням корпоративної культури partnership:
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B: Hello Peter. What’s happening? You apparently didn’t put one of the
new coversheets on your TPS reports. P: Oh, yeah. I’m sorry about that.
I, I forgot. B: Mmmm…Yeah. You see. We are putting the coversheets on
all TPS reports now before they go out. Did you see the memo about this?
P: Yeah. Yeah. Yeah. I’ve got the memo right here, but, uh, uh, I just forgot.
B: Yeah. If you could just go ahead and make sure you do that from now
on, that will be great. And Uh, Ill go ahead and make sure you get
another copy of that memo Mmmm, Ok? (Office Space).
Невербальні компоненти комунікації не тільки слугують зовнішнім

вираженням відношення індивіда до навколишнього світу, осіб, предметів,
явищ; вони також – спосіб саморепрезентації комуніканта, прояв його
внутрішніх властивостей, якостей особистості, емоційних і інтенціональних
станів [5, с. 17]. Зокрема, регуляція просторового контакту в горизонтальній
площині проявляється у зміні дистанції між партнерами, де домінантна
особистість схильна до скорочення дистанції:

And when they had brought the bastard in, the Boss would look him over
low, from head to foot, and then he would say, “This is your last chance.”
He would say that slow and easy. Then he would lean suddenly forward,
at the man, and say, not slow and easy now, “God damn you, do you know
what I can do to you?” And he could do it, too. For he had the goods
(Warren).
Проявом більш високого комунікативного статусу особистості є велика

ступінь ініціативності невербальної поведінки, включаючи високий ступінь
залученості в контакт очей [4, с. 170]. Така невербальна поведінка виконує
функцію реалізації контролю адресанта комунікативного впливу над діями
або станом адресата:

Archer moved uneasily in his chair, avoiding her eyes. Maybe I shouldn’t
have gotten in this deep with this girl, he thought. You never can be sure
what she’s going to do. “Continue, Doctor,” she said, staring at Archer
with her eyes half-closed, sensing that she had made him uncomfortable
and amusing herself by increasing his discomfort (Shaw).
У корпоративному дискурсі відносини домінування можуть бути

реалізовані за допомогою використання домінантних просодичних жестів.
При застосуванні тактик безпосереднього контролю на вербальному рівні,
домінантні  особистості  використовують просодичні  жести, що
характеризуються різкістю тону:

“You go lie down, Del,” I said curtly. “Take you a rest. This is none of
your business, either.” He did as I said (King).
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Володіння більш високим соціально-рольовим статусом дозволяє
домінантним комунікантам невербально, без залучення вербальних засобів
керувати діями співрозмовника, виходячи з міркувань надлишковості
вербального висловлювання:

When I came into his office, he started to get up and I waved him back
down (King).
Перспективою цього дослідження є, зокрема, аналіз стратегій

врегулювання та розгортання конфліктів у корпоративному дискурсі, а
також вивчення ситуацій комунікативного домінування дискурсивної
особистості у інших видах дискурсу.
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УДК 811.133.1’276.12

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМОВНОГО СТИЛЮ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Артьомова К.О. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Рассказова О.О.

У розвитку сучасної французької мови простежується чітка тенденція
до підвищення частоти використання арготичної та просторічної лексики. Тому
це дослідження присвячено розмовному стилю французької мови. У роботі
приділено увагу таким явищам сучасної французької мови, як жаргон та кодовані
мови.

Ключові слова: верлан, жаргон, запозичення, кодовані мови, розмовний
стиль мови.

Артемова Е.А. Особенности разговорного стиля французского языка.
В развитии современного французского языка прослеживается четкая тенденция
к увеличению частоты использования арготичной и просторечной лексики.
Поэтому данное исследование посвящено разговорному стилю французского
языка. В работе уделено внимание таким явлениям современного французского
языка, как жаргон и кодированные языки.

Ключевые слова: верлан, жаргон, заимствования, кодированные языки,
разговорный стиль речи.

Artiomova K.O. Particularities of the informal style of French. In the
development of modern French is traced a clear tendency to increase the frequency of
using both argotic and popular vocabularies. That is why the research deals with the
informal style of French. The attention in this work is devoted to such phenomena of
modern French as jargon and coded languages.

Key words: borrowings, coded languages, jargon, informal style of French, verlan.

Актуальність дослідження полягає в необхідності більш досконалого
вивчення розмовного стилю повсякденної французької мови, тому що
він суттєво відрізняється від стандартного типу, що є серйозним бар’єром
двомовної опосередкованої комунікації.
Новизна роботи полягає у комплексному вивченні верлану, жаргону,

арго та інших розмовних явищ французької мови, а також використанні
творів сучасної французької літератури та словників арготичної
і просторічної лексики.
Мета роботи – визначити специфіку розмовної мови представників

різних соціальних груп та дослідити етимологію слів, які найчастіше
вживаються ними.
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Об’єкт дослідження – розмовний стиль мови, якою спілкуються
французи у неформальному оточенні.
Предмет дослідження – джерела виникнення та етимологія слів, що

найчастіше використовуються представниками різних соціальних груп.
Мова завжди була своєрідним дзеркалом, у якому відбивалися соціальні

події в житті людства. Відповідно, словниковий запас мови теж зростає,
тому, що кожному новому поняттю, що виникає, повинно відповідати
щонайменш одне слово. Процес поповнення словника новими словами й
дозволяє мові лишатися живою та розвиватися. Відомо, що жива мова
будується за своїми законами, має свої правила, які не співпадають
з нормативними правилами. Саме таку мову можна почути в метро, кафе,
на вулиці і т. і. Ця злива слів, зв’язаних між собою, з відхилом від граматичних
правил (незакінчені фрази, що перериваються неочікуваними паузами,
неповні заперечення та ін.) усе це може збентежити людину, яка потрапила
у середовище носіїв мови, яка для неї є іноземною, але якою вона,
як здавалось, досить добре володіла.
Усна мова має багато різновидів. Це і обласний діалект, і розмовна

мова міста, і різного роду жаргони – соціальні, вікові, зокрема так званий
молодіжний жаргон, сленг тощо. Усі ці різновиди єдиної національної мови
перебувають у постійному русі і взаємодії. Терміни “жаргон” та “арго”
виникли з французької мови, а “сленг” з англійської. Проблемою жаргону
та арго є те, що у французькій лінгвістиці трапляються діаметрально
протилежні тлумачення термінів.
Лексика  арго в  сучасній французькій мові  перетворилася

з периферійного пласту лексики в особливу експресивно-емоційну лексичну
підсистему розмовної мови. Словник Робера дає загальновживане значення
терміна арго як “мови криміналу” і лінгвістичне – “нетехнічна лексика,
вживана якоюсь соціальною групою” [6]. Цей словник дає таке позначення
жаргону – це “незрозуміла мова”, “спеціальна мова, якою спілкується група
людей та яка характеризується своєю складністю, не існуванням деяких слів”
[6]. Інколи арго називають кодованою мовою. Та інколи люди спеціально
на ній розмовляють, щоб оточуючі не розуміли, про що вони говорять,
або просто для гри. Це і є 2 функції арго: критична (прихована) та ігрова.
Та також існує третя – професійний жаргон. Можна навести такі приклади
арго: une bagnole (чортопхайка), un pote (друзяка), chialer (хникати),
un frangin (брат, корєш) / une frangine (сестричка, коханка).
Треба розглянути структурно-морфологічну еволюцію арготичної

лексики в якій можна виділити два протилежних напрями: економічність
та надлишковість щодо силабічної структури слова. Цікавим є поширене
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використання різноманітних префіксів. Можна виділити наступні типи
арготичної префіксації: 1. Експресивне підсилення значення іменника:
graisseur – шулер, а dégraisseur – шахрай. 2. Уточнення та спеціалізація
терміна: luisant – день, а reluisant – сонце. 3. Інтенсифікація градаційної
ознаки: décote – погана оцінка (походить від іменника cote – немилість).
4. Збільшуваності: mégateuf – супертуса. 5. Кодуючі – ускладнюючі
префікси: leseloupaque – блоха (loupaque = pou). Zen bois – en bois =
сабо. Ці префікси також широко поширені в розмовній лексиці: zyeuter –
дивитися (les yeux).
Аналізуючи суфікси іменників в арго потрібно сказати про діалектні

або регіональні суфікси (-ongue, -oudjem) та “вільні” суфікси (термін
П. Гіро) [2] (-du, -beme, -da, -gom). Суфікс -ongue походить із діалектної
групи південних регіонів Франції: habitongue – звичка, а -oudjem походить
з арабської мови і служить для ускладнення структури арготичних
іменників, що позначають професії (graoudjem – ковбасник). Арготичні
вільні суфікси -du, -beme, -da, -gom семантично не змінюють слово, але
надають йому певне експресивне забарвлення (chomedu – chomeur =
безробітний, jourde – jour = день).
З іншомовних запозичень можна виділити 4 основних випадки:

1. Запозичення слова із частковою або повною зміною його значення:
abafointer – здивувати, походить від португальського abafar – задихатися.
2. Запозичення слова без зміни його значення, що сприяє утворенню
дублетних форм: іспанське aqua – вода. 3. Запозичення із видозміною
тільки форми слова: abriot – єврей, що походить від італійського слова
ebreo – єврей. 4. Запозичення без зміни форми слова: araba – літак,
походить від турецького слова araba – віз. Ці слова не зазнають ніяких
фонетичних асиміляцій. Такі арготизми функціонують у матеріальній
формі мови джерела.
Експресивна тенденція знайшла своє вираження у вимові, а саме

в появі так званого “accent voyou”, що характеризується гіперболізацією
інтонаційних засобів мовлення: додаткові наголоси, особливий характер
ритміки мовленнєвого потоку, модифікація мелодії, інтенсивності та
тембральних компонентів мовлення.
Тенденція до скорочення слова спричинена пришвидшенням темпу

мовлення, а це в свою чергу веде до компресії акцентних груп, яка
реалізується за рахунок випадіння окремих звуків та складів, стягнення
декількох вокабул в одну, численність контактних процесів, що знаходять
своє вираження у процесах гармонізації та редукції голосних і асиміляції
приголосних звуків.
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Аналізуючи фонетико-морфологічну структуру арготичної апокопи
можна  виділити наступні  морфологічні  та фонетичні  типи.  До
морфологічних відносяться: 1. Просте скорочення кінця слова (75%):
aff[aire] – діло, ball[on] – м’яч, ques[tion] – питання, még[оt] – недопалок.
2. Апокопа + суфікс (20%): al[lumette] – albroque (запальничка),
сі[garette] – cibiche (сигарета). 3. Подвоєння апокопи (5%): bibi –
bi[belot] (дрібничка), chichi – chi[ade] (зубріння), jojо -jо[1і] (гарний).
До фонетичних апокоп відносяться: 1. Апокопи з кінцевим голосним
звуком: mire/ttes (оченята). 2. Апокопи з кінцевим приголосним звуком:
mental/itй (менталітет), comm/unication (комунікація), gib/ier (дичина).

Verlan, louchèbem та largonji відносяться до так званих кодованих мов,
оскільки принцип їх формування відрізняється від звичайних способів –
скорочення, апокопи чи аферези. Можна вважати, що верлан з’явився
у мові з піснею Рено “Laisse béton” (laisse tomber). Процес верлану –
це також свого роду трансформація, можна навіть сказати верланізація.
Принцип використання дуже простий за умови, що всі склади мають бути
відкритими, тобто мати вигляд ПГ приголосний + голосний. Якщо ж справу
маємо з закритим складом (ПГП), його треба привести у вигляд ПГПГ,
додаючи “eu”, беззвучну є чи є caduc після останнього приголосного.
Далі склади у словах міняють місця. Наприклад: flic перетворюється на
flikeu, потім на keufi та keuf (мент), femme стає femmeu, потім meufa та
врешті-решт meuf (жінка), cigarette – garetsi (сигарета), portugais –
gaitupor (португалець). Навіть саме слово верлан з’явилося завдяки цьому
принципу: слово l’envers навпаки дає нам verlan. Зараз навіть з’явилося
таке явище, як реверланизація: верланізоване слово keuf перетворилося
на feukeu.
Лушербем (loucherbem) або лушебем (louchébem) – арго м’ясників

Парижу і Ліону. До нього відносяться такі приклади: labatem (tabac) –
табак, laquépem (paquet) – пакет.
Щодо фонетики розмовного стилю, вона, звісно зазнала певних змін.

Їй притаманні більш швидкий темп мовлення та більш недбала вимова.
Прикладами таких змін є випадіння [е] або іншої  голосної  в
ненаголошеному складі; редукція в словосполученнях типу “tu as”, “tu
es”, редукція сонантів та деяких шумних приголосних у групі “muta cum
liquida”, неповна форма заперечення та ін.
За  результатами дослідження можна  зробити висновки,  що

у XXI столітті поступово стираються межі між мовними реєстрами.
Відмінною рисою французької мови теперішнього часу є той факт, що
слово від його виникнення до проникання до загальновживаної лексики
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відокремлює дуже короткий уривок часу. Дедалі більше змінюється оцінка
жаргону в суспільстві і його роль в мові. Він починає сприйматися як
засіб увиразнення. Перспективою роботи є вивчення неформального
мовлення, оскільки у наш час стрімкі соціальні процеси неодмінно
призводять до відчутних змін у стилістиці усного і писемного мовлення.
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УДК 811.111:81’38/’42

ТАНГО ЯК ДИСКУРСИВНА ПРАКТИКА
В АНГЛОМОВНОМУ СВІТІ

Беганська А.Є. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Морозова О.І.

У статті наведені результати магістерського дослідження, в центрі якого
знаходиться лінгвістичний опис англомовного дискурсу танго. Наведено відомості
про невербальні ознаки та вербальні особливості дискурсу танго. Виявлено та
систематизовано стилістичні засоби та прийоми опису дискурсу танго.

Ключові слова: вербальні та невербальні особливості, дискурс танго,
стилістичні засоби.

Беганская А.Е. Танго как дискурсивная практика в англоязычном мире.
В статье представлены результаты магистерского исследования, в центре которого
находится лингвистическое описание англоязычного дискурса танго. Приведены
сведения про невербальные признаки и вербальные особенности дискурса танго.
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Обозначено и систематизировано стилистические средства и приемы описания
дискурса танго.

Ключевые слова: вербальные и невербальные особенности, дискурс танго,
стилистические средства.

Beganska A.I. Tango as a Discourse Practice in the English-speaking World.
This article presents the results of the MA thesis, which focuses on the linguistic
description of the English tango discourse. It comprises the information about
nonverbal features and verbal characteristics of tango discourse as well as stylistic
means to describe English tango discourse.

Key words: stylistic means, tango discourse, verbal and nonverbal peculiarities.

Магістерська дипломна робота присвячена лінгвістичному опису
англомовного дискурсу танго,  що тлумачиться як мовлення
у комунікативній ситуації, в якій виконується танець танго, та / або
мовлення, темою якого є танго. Дослідження належить до загального русла
дискурсології. Об’єктом дослідження є усний та письмовий англомовний
дискурс танго. Предметом вивчення є вербальні та невербальні
характеристики дискурсу танго в усному та письмовому модусах. Таке
обрання об’єкта, предмета та підходу до їхнього вивчення свідчить по
актуальність теми магістерської роботи. Метою дослідження є виявлення
вербальних та невербальних характеристик англомовного дискурсу танго.
Для досягнення цієї мети було поставлено та послідовно розв’язано такі
завдання: надати визначення дискурсу танго; охарактеризувати вербальну
складову усного англомовного дискурсу танго; розкрити невербальні
особливості усного англомовного дискурсу танго; виявити стилістичні
засоби, притаманні письмовому модусу дискурсу танго. Матеріалом
дослідження слугує, по-перше, вибірка з 14 фрагментів усного діалогічного
дискурсу танго загальною тривалістю звучання 52,5 хвилини. Фрагменти
дібрано з 13 англомовних кінофільмів. По-друге, це 80 фрагментів
письмового монологічного дискурсу танго, дібраних зі збірок крилатих
висловів та афоризмів, спеціалізованих сайтів та підручників із теорії танцю
При слові “танго” у свідомості носія будь-якої мови з’являється

танцююча пара, де партнерка одягнена у червоно-чорну сукню,
а партнер – у чорні штани з підтяжками та лаковані чоботи. Цей візуальний
динамічний образ є осереддям практик вербального і невербального
характеру. Танго виконується у певних соціальних ситуаціях, тобто
є вкрапленням у комунікативний епізод, учасниками якого можуть бути
і носії англійської мови. Танго не існує без музики й жесту, тобто
невербальних та паравербальних семіотичних практик. Охопити ці практики
єдиним поняттям можна лише залучивши поняття дискурсу.
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Дискурс – це багатозначне поняття, перше визначення якого з’явилось
у XVII – XVIII ст. за часів наукової діяльності таких видатних вчених,
як Р. Декарт, Б. Спиноза та Г.В. Ляйбниц [3. c. 230]. З того часу науковці
всього світу провели незліченну кількість досліджень дискурсу, виводячи
своє власне розуміння цього поняття. У представленій роботі дискурс
тлумачиться із позицій функціонального підходу, тобто, з одного боку,
як текст у контексті ситуації, а з іншого – як сукупність текстів, пов’язаних
певними рисами [1, c. 135]. За соціально-ситуативним параметром
виокремлюється музичний дискурс, який є видом дискурсу, що включає
у себе різні екстралінгвістичні явища, та досвід комуні кантів [2, c. 130].
Музичний дискурс обслуговує сукупність соціальних ситуацій,
пов’язаних із музикою. Дискурс танго є різновидом музичного дискурсу
та визначається як те, що людина каже, чи передає невербально, коли
танцює, бачить, чує чи згадує танго, а також те, що говорить про нього.
В усному модусі дискурсу танго ми виділяємо вербальний та

невербальний складники. Невербальна складова англомовного дискурсу
танго – це посмішки, які дарують один одному партнери, повороти голови,
погляди, неоднозначні погляди, напруга та дистанція між партнерами, паузи
у танці, емоційно забарвлені жести рухи та міміка та, звичайно, музика.
Вербальна складова охоплює не лише те, що партнери говорять під час
танцю, а й те, що вони говорять до та після нього. Вона включає також все
те, що кажуть спостерігачі, що оспівують, що вкладають у свої твори
композитори та письменники. Те як вони описують танго, які слова
застосовують також є частиною дискурсу танго. Аналіз усного модусу
дискурсу танго зосереджувався на описі двох ситуацій: коли танго було
у фокусі уваги комунікантів, та коли танго виступало як фон комунікативної
взаємодії мовців.
Характерною особливістю ситуацій, де танго перебуває у фокусі

комунікативної події, є мінімальний вербальний складник. Більша частина
інформації передається невербально за допомогою жестів, поглядів, рухів.
Основна увага приділяється самому танцю, та прихованому підтексту,
драмі, яка розгортується між танцівниками. Наприклад, у кінофільмі “Shall
We Dance” діалог відбувається безпосередньо перед самим танцем: Leave
it. Leave the light. Don’t say anything, don’t think and don’t move unless you
feel it!та вже після виконання танго: Live this life. Live this life tomorrow [4].
Саме ж танго має освітній характер. Партнерка має наметі навчити
танцювати танго, не пояснюючи як необхідно це робити. Замість слів вона
використовує рухи танго, на які реагує її партнер.
Проте, коли танго виступає як фон комунікативної взаємодії мовців,
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воно виконує функцію посередника між учасниками комунікації, його
роль другорядна. Основною функцією танго є додача експресії та вагомості
діалогу між комунікантами. Так, у кінофільмі “Moulin Rouge” танго
є ілюстрацією слів Джона, головного героя: First… there is desire. Then…
passion, then suspicion, jealousy, anger, betrayal. When love is for the highest
bidder there is no trust. Without trust, there is no love [5] – у цій сцені танго
підсилює слова, воно відображає монолог героя та його емоційну
забарвленість.
Таким чином, між наведеними різновидами комунікативних ситуацій

в усному модусі дискурсу танго простежується обернена пропорційність:
чим більший вербальний складник у комунікативній ситуації тим менше
уваги приділяється танцю, та навпаки: якщо танго знаходиться у фокусі,
то основна увага переходить до невербального складника.
Серед вербальних маркерів танго найпоширенішим є запрошення на

танець: tango?, shall we dance?, dance with me, would you like to learn
tango?, а серед невербальних – рухи, щільна дистанція між партнерами,
погляди та міміка.
У фокусі аналізу письмового модусу знаходяться особливості танго,

зафіксовані у свідомості носіїв англійської мови, тому увага приділялась
опису самого концепту ТАНГО у двох групах: афоризми та крилаті вислови
про танго та опис танго у танцювальних підручниках. Набір субконцептів
в обох групах виявився однаковим: це субконцепти ЕМОЦІЇ, ВНУТРІШНІ
ОЗНАКИ ТА ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ, проте низка концептів-елементи у групах
різниться.
Описуючи концепту ТАНГО у письмовому модусі носії англійської

мови найчастіше застосовують такі стилістичні інструменти як епітети,
порівняння та персоніфікацію, які щонайточніше передають гостроту та
характер самого танцю:
(1)The infinite tango takes me towards everything. – для опису танго
використовується епітет “infinite” [7].

(2)Seek it, and it will elude you, talk about it in too much detail and it will
haunt you evily [6]. – у цьому прикладі ми бачимо персоніфікацію.

(3)Tango is a sad thought that is danced [7]. – цим прикладом
проілюстровано порівняння.
 Дослідження усного та письмового модусу дозволило визначити

характерні особливості дискурсу танго в англомовному світі, краще
зрозуміти про що думають люди, коли танцюють танго, дивляться його,
згадують, говорять чи пишуть про нього. Аналіз усного модусу дискурсу
танго виявив вербальні і невербальні компоненти. Усі невербальні та
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вербальні складові відображали емоційний стан учасників комунікації, а
найчастіше боротьбу та пристрасть. У письмовому модусі було виведено
субконцепти та концепти-елементи концепту ТАНГО та виявлено
стилістичні засоби опису танго такі як епітети, персоніфікація та порівняння.
Перспективи подальшого дослідження дискурсу танго полягають у

поглибленні вивчення ролі симбіозу музики, танго та мовлення у
художньому кінофільмі.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРЕТЕКСТУ
ПРИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЯХ

(на матеріалі трилогії Дж.Р.Р. Толкіна
“The Lord of the Rings”)

Бережна А.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Нефьодова О.Д.

Стаття присвячена питанню трансформації аспектів прецедентності
тексту “The Lord of the Rings” при їх інтертекстуальній вербалізації в
медійних англомовних текстах-приймачах.
Ключові слова: аспект прецедентності, інтертекст, інтертекстуальність,

претекст, текст-приймач, трансформація.

Бережная А.В. Трансформация претекста при интертекстуальных
взаимодействиях (на материале трилогии Дж.Р.Р. Толкина “The Lord of
the Rings”). Статья посвящена вопросу трансформации аспектов
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прецедентности текста “The Lord of the Rings” при их интертекстуальной
вербализваии в медийных англоязычных текстах-приемниках.
Ключевые слова: аспект прецедентности,  интертекст,

интертекстуальность, претекст, текст-приёмник, трансформація.

Berezhna A.V. Pre-Text Transformations During Intertextual Contacts
(based on “The Lord of the Rings” trilogy by J.R.R. Tolkien). The article
investigates how the aspects of precedence of “The Lord of the Rings” are
transformed during their intertextual verbalization in English media texts.

Key words: aspect of precedence, intertext, intertextuality, pre-text,
secondary text, transformation.

На сучасному етапі розвитку антропоцентричної лінгвістики з її
підвищеною увагою до проблематики “Мова та культура” актуально
звучить проблема культурно обумовленої міжтекстової взаємодії.
Водночас, відсутність єдиної лінгвістичної теорії інтертекстуальності, яка
б поєднала положення лінгвістики тексту, лінгвокультурології та когнітивної
лінгвістики, щоб уможливити пояснення суто мовленнєвих проявів
міжтекстових зв’язків  глибинними когнітивними процесами та
лінгвокультурним  контекстом, все ще перешкоджає підвищенню
експланаторності досліджень в галузі інтертекстуальності.
Отже, актуальність дослідження обумовлюється його інтегративною

спрямованістю щодо положень провідних лінгвістичних дисциплін –
лінгвостилістики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики – для
дослідження трансформацій претексту в руслі теорії інтертекстуальності
на платформі антропоцентричної парадигми.
Об’єктом дослідження є структурні та семантичні характеристики

претексту “The Lord of the Rings” в англомовній лінгвокультурі,
а предметом вивчення виступають їх структурні, семантичні та ідеологічні
трансформації.
Мета дослідження полягає у визначенні основних трансформацій, яких

зазнає претекст “The Lord of the Rings” при встановленні інтертекстуальних
зв’язків, шляхом виявлення та порівняння його вихідних та змінених
структурно-формальних та семантико-когнітивних характеристик.
Наукова новизна роботи полягає у висвітленні особливостей

структурації та вербалізації аспектів прецедентності тексту “The Lord of
the Rings” з позицій лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики.
У сучасній медіа-культурі змінився характер витворів мистецтва – вони

стали відкритими для різних інтерпретацій і для взаємодії між собою. Такі

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

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


18

інтертекстуальні взаємодії уможливлюються існуванням в кожній
лінгвокультурі, зокрема, в англійській, корпусу так званих претекстів, які
визначаються за трьома критеріями: 1) наявність пізнавальної та емоційної
значущость для окремого члена лінгвокультурної спільноти; 2) відомість
в окремій спільноті; 3) інтенсивна уживаність у дискурсі окремих членів
спільноти (пор. [5, c. 216]). Одним з центральних претекстів сучасної
англомовної лінгвокультури є текст “The Lord of the Rings”, сформований
на основі трилогії Дж.Р.Р. Толкіна. Прецедентність цього тексту
підтверджується значною кількістю текстів-приймачів , в  яких
актуалізується його інтертекст (з них тільки інтернет-посилань – 79.400.000
[за даними на 09 березня 2013]) та їх жанровою різноманітністю.
Претекст існує як невербальне утворення, концептуальна одиниця, яка

вербалізується тільки під час інтертекстуальних взаємодій [7]. Під час
формування претексту, яке відбувається на підставі вербальних та
невербальних джерел (тексту вихідного твору, його теле- та кіно- адаптацій
тощо), його базові аспекти прецедентності утворюються елементами
жанрово-стильової домінанти – комплексу структурно-семантичних ознак,
що обумовлюють стабільність жанру протягом його еволюції [6, с. 7].
Такі аспекти прецедентності можна виділити на матеріалі дослідження його
переказів, скорочених версій та інших різновидів вторинних текстів,
спрямованих виключно на  зменшення об’єму вихідного тексту.
Дослідження, проведене нами на матеріалі корпусу анотацій та читацьких
відгуків на трилогію Дж. Р. Р. Толкіна, дозволило показати, що претекст
“The Lord of the Rings” запам’ятався членам англомовної лінгвокультурної
спільноти як “GREAT / THE BEST BOOK / MASTERPIECE [by] JRR /
 TOLKIEN [about]  GANDALF / THE WIZARD [and]  SAURON /
 THE DARK LORD [located in] MIDDLE-EARTH [in] THE THIRD AGE
[which] TAKES [the reader] AWAY”. Такі базові та периферійні аспекти
прецедентності претексту вербалізуються інтертекстом (цитатами
та алюзіями).
У процесі набуття прецедентності та здійснення інтертекстуальних

відносин прецедентний текст зазнає значних змін. У нашій роботі ми
розглядаємо три різновиди трансформацій претексту, які відбуваються у
процесі набуття ним прецедентності та участі в інтертекстуальних
відносинах, а саме: 1) структурні; 2) семантичні; 3) ідеологічні.
Використовуючи класифікацію компресії за ступенями стиснення,

[4, с. 105], виділімо наступні різновиди структурної та семантичної
компресії тексту: 1) компресія низького ступеню, яка спостерігається
переважно при компресії в плані вираження та передбачає стягнення
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та вилучення певних мовленнєвих структур тексту; 2) компресія середнього
ступеню, яка комбінує компресію в плані вираження та в плані змісту
і передбачає вилучення зайвої інформації, пересунення та заміну
розгорнутих мовленнєвих та  інформаційно-логічних структур;
3) компресія високого ступеню, яка передбачає заміну переважної
більшості мовленнєвих структур вихідного тексту та суттєве узагальнення
його змісту.
Структурна компресія прецедентного тексту обумовлена обмеженим

обсягом пам’яті людини; вона дозволяє зберегти та передати його
інформацію з мінімальною витратою ресурсів пам’яті. Структурну
компресію прецедентного тексту визначимо за Н.  С. Валгіною
як стиснення плану форми при збереженні плану змісту [Валгіна 2003],
тобто видалення вербальних структур, які несуть незначне змістове
навантаження. При таких змінах структур прецедентного тексту найчастіше
відбувається вилучення його елементів, їх абревіація, рекомбінація або
додавання нових елементів.
Компресія високого ступеню відноситься до семантичних змін

вихідного тексту в процесі набуття ним прецедентності і передбачає
вилучення окремих складових або цілих базисних фреймів із міжфреймової
мережи як форми організації аспектів прецедентності окремого тексту та
її відповідне спрощення: вилучення когнітивних образів персонажів,
особливо другорядних, локативних, темпоральних, кількісних, якісних
аспектів тощо.
Дослідження анотацій та скорочених версій претексту “The Lord of the

Rings” дозволило виявити, що цей претекст в процесі встановлення
інтертекстуальних відносин піддається трансформації компресії всії
ступенів  Утім ,  через  великий обсяг вихідного твору-трилогії ,
найхарактернішою для цього претексту є трансформація компресії
високого ступеня.
Протилежним до процесів вилучення складових змісту та форми

вихідного тексту під час набуття ним прецедентності є структурно-
семантичне явище контамінації, котра розуміється як утворення нового
тексту в результаті схрещення двох чи більше різних текстів або їхніх
фрагментів, близьких чи суміжних за структурою та семантикою. Це може
бути, наприклад, комбінація епізодів різних творів і введення в розповідь
подій з іншого літературного твору. Яскравим прикладом контамінації
претексту “The Lord of the Rings” є переклади його кіноверсії, зроблені
Гобліном, в яких, зокрема, ельфійський володар Елронд (Elrond)
ототожнюється з капосним агентом-антивірусом Смітом (Smith) з культової
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кінострічки “The Matrix” і використовує репліки останнього, що зумовлює
значний комічний ефект. Така контамінація уможливлюється тим, що обох
цих персонажів грає один актор – Г’юго Уівінг (Hugo Weaving).
Останнім різновидом трансформацій прецедентного тексту в процесі

його утворення та інтертекстуального функціонування є ідеологічні
трансформації , які ,  за  М.М.  Бахтіним  [1] підрозділяємо на
1) фамільяризацію, яка передбачає зниження регістру претексту;
2) карнавалізацію та травестіювання за рахунок інверсії сенсу бінарних
опозицій та 3) пародіювання як перебільшено-комедійне відтворення
базових характеристик вихідного тексту.
Аналіз інтертексту претексту “The Lord of the Rings” довів, що

найчастотнішею та найяскравішею трансформацією претексту “The Lord
of the Rings” піл час інтертекстуальних відносин є його пародіювання,
наслідком якого є зниження героїчних образів персонажів та епічних подій
(див., зокрема, пародію-бестселер “Bored of the Rings”).
Проведене дослідження не вичерпує окресленої проблематики;

перспективним для її подальшого розроблення вважаємо аналіз
трансформацій претексту “The Lord of the Rings” в когнітивному аспекті.
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ПРОТОТИПНА КАТЕГОРІЯ СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ
В АНГЛОМОВНОМУ ГЛЯНЦЕВОМУ ДИСКУРСІ

(на матеріалі англомовних
електронних періодичних видань)

Береза Е.Р. (Харків)
Науковий керівник:

докт. філол. наук, проф. Бондаренко Є.В.

У статті систематизуються особливості вербального втілення прототипної
категорії СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ на матеріалі електронного англомовного дискурсу
глянцю шляхом побудування лексико-семантичного поля.

Ключові слова: вербалізація, дискурс глянцю, лексико-семантичне поле,
прототипна категорія.

Береза  Э.Р.  Прототипная  категория  СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА
в англоязычном глянцевом дискурсе (на материале электронных изданий).
В статье систематизируются особенности вербальной объективации прототипной
категории СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА на материале электронного англоязычного
глянцевого дискурса путем построения лексико-семантического поля.

Ключевые слова: вербализация, дискурс глянца, лексико-семантическое
поле, прототипная категория.

Bereza E.R. IT-GIRL (SOCIALITE) Prototype Category in English Discourse
of Glossy Magazines in Electronic English Mass Media. This paper focuses on
verbal implementing the prototype category IT-GIRL (SOCIALITE) in electronic
English glossy magazines by way of creating the lexico-semantic field.

Key words: discourse of glossy magazines, lexico-semantic field, prototype
category.

В умовах сучасності все більшу розповсюдженість набуває Інтернет-
дискурс, який переміщує в кіберпростір дискурс традиційних ЗМІ. Серед
електронних видань особливою популярністю користуються глянцеві
журнали. Вони претендують на роль розробника і постачальника еталонів
суспільного смаку, способу життя і думок з метою впровадження
в суспільну свідомість стандарту споживача [5].
В рамках цієї роботи дискурс глянцевих журналів вивчається як

особлива форма комунікації, яка втілює певні типові уявлення носіїв мови
і культури. Типовість цих уявлень репрезентована у вигляді прототипу,
який має певні закономірності функціонування та структури.
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Теоретичним підґрунтям дослідження слугують доробки вчених, які
вивчали прототип як ментальне утворення, яке концептуально відображає
істотні властивості уявлення людини про об’єкт [1; 8; 10], та дискурс глянцю
як особливий тип медійного дискурсу [3; 4; 5; 6].
Об‘єктом цього дослідження є лексичні засоби втілення прототипної

категорії СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ в англомовному дискурсі глянцевих
електронних видань.
Предмет складає структура прототипної категорії СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ,

втіленої в англомовному дискурсі глянцевих електронних видань
Метою дослідження є визначити особливості вербального втілення

прототипної категорії СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ в англомовному дискурсі
глянцевих електронних видань
Поставлена мета передбачає необхідність розв’язання таких завдань:
- уточнити визначення глянцевого дискурсу як особливого типу

інституційного дискурсу;
- підібрати релевантне для дослідження визначення прототипної

категорії;
- прояснити структуру прототипної категорії СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ,

втіленої в англомовному дискурсі глянцевих електронних видань.
Актуальність цієї роботи зумовлена важливістю ролі когнітивних

процесів категоризації у формуванні світобачення людини, що є основою
розуміння мовного світу людини в умовах міжкультурної комунікації.
Матеріалом слугували 100 прикладів, узятих методом суцільної вибірки

з матеріалів електронних англомовних видань глянцевого напрямку.
В ключових сучасних дослідженнях прототипна категорія СВІТСЬКА

ЛЕВИЦЯ ще не вивчалася з точки зору її лексичної реалізації в електронних
англомовних глянцевих виданнях.
Дискурс будь-якого типу, в тому числі й глянцевого, є формою

вербального втілення певного світобачення, що грунтується на когнітивних
процесах, одним з яких є категоризація.
Домінуючою когнітивною одиницею дискурсу глянцю є образ [5,

c. 11], який розглядається в цій роботі як прототип. За допомогою
прототипу людина сприймає дійсність: член категорії, що знаходиться
ближче до цього образу, буде оцінений як кращий або більш прототіпічний
екземпляр, ніж всі інші. Прототипи – інструменти, за допомогою яких
людина порається з нескінченним числом стимулів, що надаються
дійсністю [9, c. 47-48].
Вивчення прототипної категорії передбачає опис лексичних засобів

втілення прототипу у певному дискурсі. Прототип СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ
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може мати декілька імен в англійській мові, а саме: it-girl, celebutante,
socialite, woman about town. За даними пошукового сервісу Google щодо
частотності цих лексем, можна зробити висновок, що it-girl є найбільш
розповсюдженою лексемою серед користувачів англомовного Інтернет-
середовища (17 000 000 посилань), а друге місце посідає відповідник
socialite (12 600 000 посилань), тому саме ці лексеми є у фокусі цього
дослідження.
Виходячи з аналізу текстів глянцевих видань, можна зробити

спостереження, що найбільш важливою ознакою СВІТСЬКОЇ ЛЕВИЦІ
можна назвати популярність, яка є невід’ємною характеристикою цього
прототипу:
(1) These irresistible It-girls are the ones to watch in 2013 [17].
(2) Trust us Kim is not the only celebrity that has become famous for being

famous. Scroll through these other celebrities that prove talent is not
necessary nor required to be in the faux celebrity crowd [16].
Цей приклад демонструє, що популярність є характеристикою, яка

може ні на чому не ґрунтуватися, але вона є невід’ємною для визначення
прототипу СВІТСЬКОЇ ЛЕВИЦІ. Таким чином, виникло поняття “famous
for being famous”, що в термінології популярної культури характеризує
того, хто досяг статусу знаменитості без особливої визначеної причини,
або хто досягає слави через зв’язок зі справжньою знаменитістю [7].
Тож,  СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ має бути пов’язаною з  іншими

знаменитістями або ж мати відомих рідних, наприклад:
(3) Her father is a celebrated furniture designer and her mother is a social

luminary and couture collector [18].
Характеристика СВІТСЬКОЇ ЛЕВИЦІ є нерозривно пов’язаною з

активністю на соціальній сцені (4), відвідуванням вечірок, заходів з
червоними доріжками (5) та ін.
(4) When a socialite stops being social, she’s really just unemployed [19].
(5) Our latest It Girl, the Australian actress Rose Byrne, has also been

impressing us with her work on another very public front: the red carpet
[18].
СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ як центральний образ глянцевих журналів є також

втіленням гламурного способу життя та багатства, атрибутами якого є,
наприклад, шампанське та глянцеві журнали (6).
(6) They go from nobodies to “It” girls practically overnight. They quickly

trade in their classes and textbooks for champagne and gossip mags [11].
(7) Socialite Tinsley Mortimer opens the doors to her chic abode [14].
Місцем існування СВІТСЬКОЇ ЛЕВИЦІ є велике місто: Нью-Йорк (8).
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(8) New York City rules when it comes to It girls [19].
Наступним важливим чинником, на який звертають увагу у описі

СВІТСЬКОЇ ЛЬВИЦІ, є стиль та мода. Наступні приклади підтверджують,
що гарний стиль викликає інтерес до СВІТСЬКОЇ ЛЕВИЦІ, адже вона має
відмінний гардероб (perfectly curated wardrobe) (9), встановлює тренди у
суспільстві (fashion trendsetter) (10).
(9) Fashion’s newest It girl boasts a bohemian beauty, a haute-y pedigree,

and a perfectly curated wardrobe [14].
(10) As the It Girl of her day, the Duchess of Devonshire (Knightley) was a

fashion trendsetter, a formidable political figure and an object of much
desire [15].
СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ може мати різні стилі, тому глянцева преса

зосереджує увагу на її одязі (Johnson shorts, Chanel bag) (11).
(11)The designer socialite showed off her mile-long legs in tweed Johnson

shorts. Hilton brought the look further uptown with a classic Chanel
bag [15].
Речі, які СВІТСЬКІ ЛЕВИЦІ обирають та якими користуються, стають

особливими чи популярними та необхідними. Так, серед особливих речей
є: chauffeured gold Bentley (12), Mulberry Bag (13).
(12) The 24-year-old socialite’s It car – her mother’s chauffeured gold Bentley

[17].
(13) The equation “It Girl + bag = It Bag” has certainly worked for Mulberry

in the past [12].
СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ пов’язана з чутками (14), скандалами, її життя є

публічним (15).
(14) The socialite has been caught red handed smooching with Todd Phillips,

the comedy director of The Hangover [13].
(15) Back in March, the socialite sparked rumours of an engagement – which

she denied [13].
Аналіз теоретичного та практичного матеріалу свідчить про те, що

комплексний опис лексики, яка характеризує прототип СВІТСЬКА
ЛЕВИЦЯ в сучасній англійській мові у дискурсі глянцевих журналів,
найбільш адекватно здійснюється в рамках лексико-семантичного поля
(ЛСП).
Структура  ЛСП припускає наявність ядра  і  периферії ,  які

структуруються ядерними і периферійними конституентами [2].
В ядерних конституентах ЛСП прототипної категорії СВІТСЬКА

ЛЕВИЦЯ зосереджені ознаки, які несуть основні характеристики протипу:
- популярність (famous for being famous, the ones to watch),
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- мода (fashion trendsetter, perfectly curated wardrobe, Johnson shorts,
Chanel bag),

- соціальна активність (being social, red carpet),
- зв’язок з іншими відомими людьми (celebrated father),
- наявність чуток та скандалів (caught red handed, spark rumours).
Периферійна область включає менш розповсюджені, більш абстрактні

характеристики, які забезпечують гнучкість прототипної категорії для
можливості пристосовування до змін. Периферійні властивості:

- речі, якими користується СВІТСЬКА ЛЕВИЦЯ (chauffered gold
Bentley, Mulberry bag),

- гламур та багатство (champagne, gossip mags, chic abode),
- велике місто (New York City).
Всі представлені елементи ЛСП прототипної категорії СВІТСЬКА

ЛЕВИЦЯ не є незалежними у рамках поля, що знаходиться у фокусі цього
дослідження. Тісно переплітаючись один з одним, вони утворюють єдину
динамічну систему.
Перспективою дослідження вбачається розгляд особливостей реалізації

інших прототипних категорій в англомовному електронному дискурсі
глянцю.
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ОСОБЛИВОСТІ ФАТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ПІД ЧАС ТЕЛЕ- ТА РАДІОЕФІРІВ

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

У статті представлені результати магістерського дослідження, які були
основані на вивченні особливостей мовних стереотипів у фатичній комунікації
під час теле та радіо ефіру. Стереотипність відображається як через теми ефірів,
так і через особливості характера та навичок ведучого, на чому і була зосереджена
увага під час дослідження.

Ключові слова: дискурс, інтеракція, кліше, міжкомунікація, мовна етика,
пара лінгвістика, фатична комунікація.

Бондаренко А.А. Особенности фатической коммуникации во время теле
и радио ефиров. В статье представлены результаты магистерского исследования,
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которые были осонованы на изучении языковых стереотипах в фатической
коммуникации во время теле та  радио эфиров. Стереотипность языка
отображается как темами эфиров, так и особенностями характера и навычек
ведущего, на чем и было основано исследование.

Ключевые слова: дискурс, интеракция, клише, межкоммуникация,
паралингвистика, фатическая коммуникация, языковая этика.

Bondarenko A.O. The specifics of phatic communication on radio and tv
broadcasts. The article produces the results of the MA thesis, which are based on the
investigations of speech stereotypes in phatic communication at radio and tv
broadcasts. Stereotypes are showed through the themes of the broadcasts and through
the broadcaster’s character, what is the base of the investigation.

Key words: clichй, discourse, interaction, interpersonal communication, speech
ethics, paralinguistics, phatic communication.

Робота присвячена особливостям фатичного спілкування під час теле
та радіо ефірів. Актуальність дослідження обумовлена зацікавленістю та
необхідністю у дослідженні реалізації фатичної функції мови під час теле-
та радіоефірів. Об’єктом дослідження є особливостi реалiзацii фатичної
функції мови на радiо- та телеефiрах. Предметом є фатичні кліше, їх
психологічний та лінгвістичний аналіз в межах спiлкування під час радiо-
та телеефiрів та особливості встановлення мовленнєвого контакту. Метою
дипломної роботи є виявлення та загальні характеристики фатичних кліше,
які використовуються у метакомунікації під час радiо- та телеефірів, а також
їх ретельний аналiз. У роботі ставляться наступні завдання: вивчити поняття
фатичної метакомунікації, її суть та функції в англомовному дискурсі;
виявити головнi особливостi медiадискурсу, що притаманні англомовній
комунікативній поведінці; розглянути основні функції мовленнєвого
етикету; простежити процес вступу у розмову (налагодження контакту)
під час теле- та радіоефіру за допомогою фатичних кліше. Практичне
значення (перспектива) роботи полягає в можливості використання
отриманих результатів при розробці лекційних курсів по вивченню теорії
комунікації та дискурсу, а також при написанні курсових та дипломних
робіт.
Мовний етикет представляє собою набір певних фраз у щоденному

вживанні, які керуються фатичною функцією мови, а саме обираються
мовцем так, щоб встановити, зберегти та закріпити зв’язки і стосунки
(індивідуальні чи соціально-масові) з реципієнтом. Вміння вірно оцінити
ситуацію, завести та підтримати розмову з незнайомою людиною відрізняє
людину високої культури, людину освітчену та інтелігентну. Формули
мовного етикету представляють собою певні фрази, які формують три
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етапи спілкування: початок розмови (привітання чи знайомство), основна
частина та заключна.
Мовний етикет нерозривно пов’язаний з фатичною функцією мови.

Однією з  найважливіших функцій мовного етикету є
контактовстановлююча функція (фатична) – встановлення, збереження
чи закріплення, підтримуваних зв’язків і стосунків, пов’язана з
експресивною функцією мови, яку у рамках комунікації можно
охарактерезувати такими особливостями мови, які привертають увагу
слухача, наприклад:

A: ‘Good morning, dear Listener. Sorry for waiting, I was on the other
line right now’

B: ‘Oh, no problem, I just wanted…’
A: ‘I want to congratulate you. You became our 10th caller for today and

our radio station gives you the best collection of our best music. Your efforts
to reach us brought you a real success’

B: ‘Hey, that’s great. Perfect day-start.’ (British TV Show)
Якщо подивитися на діалог з точки зори етичної поведінки, то ми бачимо

певні не етичні норми – людину було перебито. Але саме ефект
неочікування, повідомлення радісної новини наводять на позитивний лад
слухача, що також є заманюванням слухачів та утриманням їх на цій
радіохвилі.
Комунікація представляє собою складний процес, який охоплює усі

сторони життя. Під комунікацією можемо розуміти певні норми, якими
оволодіває представник певної цивілізації. Суттєвою ознакою медіа стає
геолінгвістична картина світу – домінування англійської мови. Сукупний
об’єм  англомовних медіатекстів  через  економічні ,  політичні ,
соціокультурні причини перевищує кількість медіатекстів іншими мовами.
Через той факт, що проходять загальні соціальні зміни, змінюється не тільки
тематика засобів масової інформації, але й культура мовлення та письма.
Засоби масової інформації несуть велику кількість інформації, а ведучі

та журналісти керуються метою зацікавлення адресатів чи здійснення
тиску на адресата. Варіативність необхідного результату теле- та радіоефірів
залежить від програми та ведучого. Цими процесами займається багато
наук та галузей, серед них і когнітивна лінгвістика.
Під радіо- та теледискурсом доцільно розуміти усне мовлення, що

виникає в процесі аудіо комунікації; передається через акустичний канал
за допомогою технічних засобів радіо мовлення, телебачення та
звукозапису, характеризується специфічними лінгвістичними, а також
паралінгвістичними соціальними чинниками, поєднує вербальні та
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невербальні характеристики [5, с. 185]. Теле та радіодискурс має певну
структуру. Ця структура виражена стандартними схемами, які слугують
для побудовирізних видів дискурсів, вона пов’язана не зі змістом
конкретного дискурсу, а з його жанром. У сучасномутеле та радіодискурсі
структура може бути представлена стандартними схемами побудови
медійних матеріалів за законами певних журналістських жанрів.
Дискурсивні особливості текстів радіо та теле дискурсів проявляються

на всіх лінгвістичних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному
та  синтаксичному.  Лексичні  особливості  радіо дискурсу не є
надтоспецифічними. У текстах радіо дискурсу присутні всі лексико-
семантичнігрупислів, звичайно, перевага надається загальновживаній,
стилістично нейтральній лексиці.
У сучасній комунікації під час ефірів одним із стилів мовлення стає

солілоквіум. Фатична функція мови стає провідною за для інтеракції
адресанта та адресата. Одним із методів інтеракції є мовний етикет.
Протягом декількох десятиліть метакомунікація привертала увагу

багатьох вчених. Фатична метакомунікація розуміється як вступ у розмову.
У фатичній ситуації превалює індексальна інформація, а когнітивна
(фактуальна) інформація слугує лише для того, щоб зробити мовленнєву
взаємодію ситуативно осмисленою. Фатична метакомунікація представляє
собою компонент комунікації, який служить вербальним способом
організації мовної взаємодії і забезпеченням передачі когнітивної
інформації у дискурсі. Вона реалізується спеціальними вербальнимим
засобами – мовними стереотипами.
Стереотипність мови – це результат прояву у тексті процесу

стереотипізації чи спеціалізації мовних засобів в залежності від стилей
мовлення. Мовна стереотипізація представлена як поступове “заповнення”
компонентів моделей змісту комплексами мовних одиниць. Мовленнєві
стереотипи фатичної  метакомунікації  відповідають культурно-
психологічним стереотипам як відображенню у свідомості часто
повторюваних ситуацій.
Мовні стереотипи функціонують в процесі розмови людей з ціллю

пошуку взаєморозуміння співбесідників. Взаєморозуміння представляє
собою перехід думок від людини до людини, від суспільства до людини, від
людини до суспільства. Для вираження своїх думок і розуміння думок
співрозмовника, який відноситься до певної соціальної групи, людина має
володіти певним набором мовних стереотипів.
Національні особливості комунікативної поведінки, з якими ми

зустрічаємося в міжкультурному спілкуванні, є колективними звичками
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народу, що проявляються у виборі і наданні переваги щодо вживання
тих чи інших комунікативних стратегій і засобів комунікації (як
вербальних, так і невербальних), в результаті чого виробляється
національний стиль комунікації. Стиль формується під впливом
екстралінгвістичних чинників – тих явищ позамовної дійсності, в яких
протікає мовне спілкування.
Стиль формується під впливом екстралінгвістичних чинників – тих явищ

позамовної дійсності, в яких протікає мовне спілкування. [3, с. 104].
Національний стиль комунікації формується під впливом соціально-
культурних відносин, культурних цінностей, норм і традицій, характерних
для певної культури.
Мова засобів масової інформації (ЗМІ) є сукупністю текстів, які

створюються засобами масової комунікації, це стійка внутрішня система,
яка характеризується певним набором лінгвостилістичних ознак, це знакова
система змішаного типу з певним співвідношенням вербальних та
аудіовізуальних компонентів.
Когнітивний підхід став одним із провідних у вивченні медіакомунікації:

масмедіа, завдяки посрідницькій функції , не тільки відображає події дійсності,
але й створює публіцистичну картину світу шляхом інтерпретації цих подій.
Найважливішим поняттям на когнітивному рівні вивчення медіатекстів стає
інформаційне суспільство, мовна картина світу, ідеологія, культура.
Виділення релевантних ознак мовної характеристики учасника мас-

медійного спілкування є актуальним у сучасній антропологічній
лінгвістиці. Модель мас-медійного мовленнєвого індивіда підкреслює
важливість високого рівня мовленнєвої культури у ведучого радіо та теле
ефіру (мінімум середньо літературний тип з перевагою жаргонного
підтипу) з вираженою тенденцією до мовної гри та карнавалізації
комунікативної поведінки. Вибір типу мовної культури залежить від
медійної аудиторії. Ведучий має мати переваги у рівні комунікативної
компетенції над іншими учасниками комунікативного акту.
Дистанційність (відсутність візуального контакту, значна віддаленість

адресата від адресанта) змушує радіожурналіста шукати особливі
виражальні засоби, закладені в акустичній природі радіо. Цеможе бути
не лише слово, а ймузика, природні та штучні шуми, компоненти
інтонаційногооформлення.
Ведучий – це синтез декількох професій: артиста, журналіста та

психолога.
Спілкування за допомогою ЗМІ завжди є опосередкованим, хоча якість

цієї опосередкованості варіативна. У спілкуванні за допомогою ЗМІ (радіо

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

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


31

та телебачення) параметри спілкування варіюються. Що стосується
психологічної динаміки спілкування, то орієнтація зосереджується на
психологічній характеристиці аудиторії.
Можна підкреслити, що спілкування на радіо та телебаченні не є

однонаправленим ні з точки зору структури комунікативної сітки, ні з
точки зору самого процесу спілкування.За думкою багатьох лінгвістів,
мова сучасних радіоведучих значно відрізняються від мови ведучих
музичних радіопрограм попередніх часів. Якщо задачею останніх було
головним чином оголошення музичних номерів та їх виконавців, то
головною задачею ведучих більшості сучасних радіостанцій не в
інформуванні слухачів, а лише в підтримці їх у бесіді та встановленні
невибагливого контакту.
У спілкуванні діють два параметри: твердження-заперечення та ступінь

нашої впевненості (абсолютне-відносне-емфатичне) [1, с.45]. Передача такого
забарвлення мовленню є певним вмінням ведучого, за допомогою якого
він маніпулює слухача та адресанта. Завдяки варіації ступіня впевненості та
модальності твердження ведучий може або визивати напруженість, або її
зменшувати. А слухач, у свою чергу, може завдяки цьому відхилятися від
прямої відповіді чи приховувати необізнаність в той чи іншій галузі.
Отже, існують наступні важливі компоненти, які безпосередньо

впливають на хід комунікації під час теле- та радіоефіру:
1. Мовний етикет, головна функція якого є фатична – регулювання

підбору певних мовних форм в залежності від цілі спілкування.
2. Метакомунікація, яка регулює комунікацію та налаштовує на

психологічно комфортний перебіг спілкування.
3. Стереотипність мови, яка слугує полегшенням розуміння між

розмовниками та методом зняття напруги з мозку, що дозволить зберегти
енергію на творче мислення.

4. Особливості медіа тексту, в якому медіа лінгвістика виділяє
діалектичну єдність мовних та медійних ознак.

5. Психо-лiнгвiстична модель особистостi теле- та радiоведучого.
Перспективи розвитку проблематики вживання стереотипів мови у

фатичній комунікації під час теле та радіо ефірів виражені у подальшій
часовій варіативності їх застосування з увагою на їх зміни, які залежать як
від теми ефіру, так від особливостей рис ведучого.
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ВЕРБАЛЬНІ І НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТИ В СИТУАЦІЇ ПЕРЕКОНУВАННЯ

Борзенкова А.І. (Харків)
Науковий керівник:

канд. філол. наук, ст. викл. Віротченко С.А.

Стаття присвячена вивченню складових дискурсу, тобто вербальних та
невербальних засобів комунікації, їх вживання у ситуації переконування.

Ключові слова: бесіда, вербальна комунікація, гендер, дискурс, доказ,
інформування, навіювання, невербальна комунікація, переконування.

Борзенкова А.И. Вербальные и невербальные средства достижения
коммуникативной цели в ситуации убеждения. Статья посвящена изучению
составляющих дискурса , то есть вербальных и невербальных средств
коммуникации, их употребления в ситуации убеждения.
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Ключевые слова: беседа, внушение, вербальная коммуникация, гендер,
дискурс, доказательство, информирование, невербальная коммуникация,
убеждение.

Borzenkova A.I. Verbal and nonverbal means of achieving the communicative
goals in situation of persuasion. The article deals with the study of the discourse
components, namely with verbal and nonverbal means and their using in the situation
of persuasion.

Key words: argumentation, conversation, discourse, gender, informing, nonverbal
communication, persuasion, suggestion, verbal communication.

Актуальність дослідження зумовлена загальним підходом до процесу
комунікації як до єдності вербальних та невербальних складових
спілкування. Вивчення вербальних та невербальних компонентів ситуації
міжгендерного дискурсу та функціонування невербальних компонентів
як у взаємодії з вербальними компонентами, так і автономно від них
забезпечує комплексний аналіз проблеми здійснення ефективного
комунікативного впливу у ситуації переконування. Мета роботи полягає
у виявленні особливостей взаємодії вербальних та невербальних
компонентів у процесі комунікаціі для досягнення переконування. Наукова
новизна статті полягає в тому, що в роботі здійснено аналіз функціонування
компонентів вербальної та невербальної поведінки в ситуації поняття
переконування. Новою є класифікація вербальних та невербальних
компонентів за методами переконування.
Спілкування як діяльність особливого роду – це творча  гра

інтелектуальних та емоційних сил співбесідників. Воно досягається за
допомогою мови, однієї з найважливіших елементів людської діяльності і
одночасно однієї з найцінніших її продуктів. В результаті мова стала
об’єктом багатьох дисциплін, однією з яких є аналіз дискурсу. Дискурс –
такий вимір тексту, який передбачає всередині себе синтагматичні та
парадигматичні відношення між формальними елементами, які створюють
систему і виявляють прагматичні, ідеологічні установки суб’єкта
висловлювання, що обмежують потенційну невичерпність значень тексту
[3]. Дискурс – не просто спілкування, в ньому існують явні цілі і певні
учасники зі  своїми соціальними, психологічними, національно-
культурними, статусними характеристиками.
Основними інструментами спілкування є вербальні та невербальні

засоби спілкування. Вербальна комунікація використовує знакову систему
мову як найбільш універсальний засіб людського спілкування, який
забезпечує змістовний аспект взаємодії і взаєморозуміння в процесі
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спільної діяльності. Точність розуміння слухачем змісту висловлювання
може стати очевидною для комунікатора лише тоді, коли відбудеться зміна
“комунікативних ролей”, тобто коли реципієнт стане комунікатором, і своїм
висловлюванням дасть знати про те, як він розкрив зміст інформації [2].
Звичайно,  найуніверсальнішим  і  найефективнішим  засобом

інформаційного зв’язку між людьми є словесне (вербальне) мовлення.
Але люди використовують для комунікативного зв’язку цілу низку
невербальних засобів: погляди, міміку, пози, жести тощо. Невербальне
спілкування цінне тим, що воно виявляється, як правило, підсвідомо та
мимовільно. Людина “зважує” свої слова, але не може контролювати
міміку, жести, інтонацію, тембр голосу тощо. Кожен з цих елементів
спілкування “сигналізує” співбесіднику про правильність сказаного
словами чи “підказує” сумнів у них [1]. До наук, що вивчають різні типи
невербальних компонетів, відносять кінесику (рухи тіла, жести, пози,
міміка, погляд тощо), проксеміку (дистанція), просодику (тон, тембр,
інтонація голосу тощо).
Кожна людина ставить різні цілі використання вербальних і невербальних

засобів комунікації, одна з них є переконування. Переконування є свідомим
вживанням усного чи письмового слова з метою ефективного впливу на
чиїсь переконання, погляди, рішення; здобуття чиєїсь підтримки,
схвалення запропонованих поглядів, способів поведінки, намірів, ухвал.
Основними прийомами переконування є інформування (розповідь), доказ,
навіювання і бесіда. Для досягнення комунікативної мети кожна людина
використовує вербальні і невербальні засоби комунікації по-різному. На
це може впливати вікова, гендерна, соціальна, посадова відмінності.
Поняття гендера позначає не тільки процес продукувння суспільством
розбіжностей у чоловічих та жіночих ролях, поведінці, ментальних та
емоціональних характеристиках, а й сам результат – соціальний конструкт
гендера. Вивчення гендерно зумовленої комунікативної поведінки
зосереджує увагу не лише на розбіжностях у мовленні чоловіків і жінок,
але й на соціально-психологічних чинниках, що її зумовлюють.
У результаті дослідження комунікативного процесу в ситуації

переконування виділяємо вербальні (риторичні питання-висловлювання,
імператив,  яскраво забарвлену мову) та невербальні  компонети
(проксеміку, просодику, кінесику), вживані чоловіками:

1. Риторичні питання ставляться з метою афористичного узагальнення
загальновідомої або очевидної думки. Це питання, що не потребують
відповіді, а змушують адресата замислитись над ситуацією і прийняти
певне рішення [5].
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I tried reasoning: “Colton, if you can just get this down, the doctors can do
this test and we can get you feeling better. Don’t you want to feel better?”
“Well, here then, take a drink” [9, с. 56].
У даному випадку головний герой застосовує доказову аргументацію,

використовуючи логічні засоби за допомогою аргументів. Використання
риторичного питання-виловлювання Don’t you want to feel better? , що не
вимагає відповіді, має на меті досягнення перлокутивного ефекту за
допомогою його емоційного потенціалу та контактовстановлюючій
функції [4, с. 139].

2. Форма імперативу висловлює прохання, наказ, пораду. За допомогою
імперативу мовець повідомляє про своє бажання, щоб та чи інша дія була
виконана кимось:

“Well, I’ll be damned, was I really going ninety?” said Meddie. “I didn’t
realize it on this smooth road.”
“Just take it a little easy and we’ll all get to Grand Island in one piece”
said Tom calmly, tapping on his friend’s shoulder. [12, с. 54].
Імператив також висловлює бажання мовця чогось не робити:
A:“Don’t play games with me, Elizabeth. Then I can play with you”.
Е:“ “Ha! And what can you do?” [8, с. 11].
Важлива особливість імперативного висловлювання полягає в тому,

що воно є одночасно і повідомленням, і дією: мовець не тільки повідомляє
про своє бажання, а й намагається змусити адресата його виконати.

3. Використання яскраво забарвленої мови має також свій вплив.
Переконувач стимулює почуття його адресатів за допомогою слів, які
активізують думку. Ви презентуєте своє повідомлення через позитивні
емоції, тому що позитивні думки аудиторії прикрасить їх сприйняття того,
що ви від них хочете:

“…I can’t understand otherwise how you could possibly say that you
could see a “special light” in a woman who, as you discovered while you
were painting, is nothing but a prostitute!”
[…]
 “This has nothing to do with you as prostitute, but with you as woman.”
Ralf ignored the proffered bill and applied equally slowly, but quietly.
“You have a glow about you. The light that comes from sheer willpower,
the light of someone who has made important sacrifices in the name of
things she thinks are important. It’s in your eyes – the light is in your
eyes” [7, с. 124].
В даному прикладі лексеми glow, sheer willpower, important sacrifices

є досить забарвленими, надають впевненості висловлюванню.
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На  невербальному рівні  чоловіками було вжито проксеміку
(скорочення дистанції), кінесику (міміку) та просодику(мовчання).

1. Проксеміка. Для комуніканта у ситуації спілкування не властиве
вільне корегування комунікативної дистанції, особливо її зменшення.
Зменшення дистанції відбувається для досягнення певної мети (вказівки,
переконування тощо). У даному уривку герой твору зменшує дистанцію
до інтимної (на що вказує словосполучення putting his hand on my
shoulder):

When I started to write them, he suddenly came up to me from behind and,
putting his hand on my shoulder, said “You’d better not do this.”
I turned to him in surprise: “Why?”
[…]
Keeping silent for a while, he finally added: “It would be better for you
to finish them later. We have our meeting in a few hours” [15, с. 81].
Окрім зменшення дистанції у даному прикладі чоловік використовує

значущу психологічну паузу, яка дає можливість адресату обдумати
ситуацію. Паузи використовуються як засіб смислового та емоційного
виділення слова або синтагми. Разом дані невербальні засоби мають
сильний емоційний вплив, навіть із несильною аргументацією.

2. Характерною ознакою міміки є її універсальність та специфічність
для вираження різних емоцій. Інтерпретація емоцій пов’язана з подвійною
природою міміки. Найбільш експресивними є губи людини, її брови, рухи
м’язів у нижній частиш обличчя.

“Eat what’s on your plate. […] His mouth sets in a grim line. He looks
angry [11, с. 145].
Міміка даного прикладу ясно показує обурення, що, в свою чергу,

має певний ефект переконування.
У прийомах переконування, вживаними жінками, виділяємо такі

вербальні компоненти як прислів’я, умовні речення, окличні речення.
1. Вживання прислів’їв у прийомі доказу не можна недооцінювати.

Оскільки вони несуть мудрість віків, іх вживання мовцем дозволяє
використовувати їх як сильний доказ у ситуації переконування:

“They are worried because they think I might have cheated before,”
“If you are as straight as an arrow, you’ll have to beg for living,” Ma
said. She was quoting a Cantonese expression about the danger to be
too honest [8, с. 100].
 Вживання прислів’їв притаманне висловлюванням персонажів-жінок.

Уданому випадку прислів’я має повчальний характер, що адресований від
мати до доньки.
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2. До комунікативних функцій умовних речень у сучасній англійській
мові іноді належить функція погрози.

As he hesitatingly approached the bed she spoke in a whisper.
“I’ll scream out loud if you come near me. I will! I will-at the top of my
voice! Get away from me! Don’t you dare touch me!” [14, с. 176].
В даному прикладі даний вид речень застосовується для досягнення

такої мети як переконування. Тут навіть відчутне маніпулювання.
Маніпулювання – це вид взаємодії між сперечальниками, коли один з них,
застосовуючи певні прийоми, свідомо намагається проконтролювати
поведінку, дії іншого, спонукає його вести себе так, як йому вигідно [5].

3. Окличні речення характеризуються емоційною забарвленістю і
підвищеною експресивністю. Окличні речення відрізняються специфічною
інтонацією тембрового забарвлення.

B. My dear Miss Douffet, how can I possibly make you understand?
L. Please! Do not use that form of words to me. I am not your “dear”! We
have only met once before, please remember! [6, с. 187].
В даному контексті, використовуючи окличні речення, жінка показує

свою ворожість та небажання контактувати.
На невербальному рівні жінками було вжито проксеміку (скорочення

дистанції), кінесику (ілюстративну жестикуляцію) та просодику (тон голосу).
1. Скорочення відстані до співрозмовника демонструє прагнення

перейти на довірче спілкування. Комбінація скорочення комунікативної
відстані та конструкція let’s перетворює ситуацію переконування в ситуацію
дружнього вмовляння, навіть запрошення:

CONSTANCE: (Gets up, goes to him) Let’s have a nice dinner together,
just you and me, and go to the movies [10, с. 25].
2. Використання мовцем  ілюстративної  жестикуляції ,  що

супроводжують дію мовця:
P.: I think you’d better go. Now!
F.: But I’m trying to help you.
P.: (pointing to the door) Get out![...]If you don’t get out of here I shall
call the police!
F.: The police? Whatever will you tell them?
P.: (nervously) I’ll – I’ll tell them you broke into my house.
F.:But I didn’t. You opened the front door yourself [6, с. 47].
Даний приклад дозволяє побачити бажання якомога сильніше

позбавитись опонента. Нервовий тон голосу (nervously) показує
напружену атмосферу та ії недружелюбність до чоловіка, який шантажує
героїню твору.
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3. Тон голосу може грати найважливішу роль у визначенні того,
як насправді людина ставиться до адресата. Під тоном голосу мають
на увазі емоційно-експресивну забарвленість голосу, що сприяє виразу
в мові того, хто говорить певних відчуттів і намірів:

Her tone was indulgent. “Ah-Kim, you should not be so sensitive. I’m
sure all of the nice girls are changing where they cannot be seen. The
whole world is not looking at you” [13, с. 204].
Тон мови може бути добрим, злим, захопленим, офіційним, дружнім

тощо. Так, мовець використовує тон толерантний, який вказує на
доброзичливість послання.
Отже,  проведене дослідження допомогло виявити загальні

характеристики вживання вербальних та невербальний мовних засобів
у ситуації переокнування.
Перспективою дослідження є аналіз функціонування вербальних та

невербальних мовних засобів в ситуації переконування.
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ДИСКУРСОТВІРНІ КОНЦЕПТИ
У ПОВІСТІ ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА

“ТРОЄ У ЧОВНІ, НЕ РАХУЮЧИ СОБАКИ”

Бронзель М.О. (Харкiв)
Науковий керiвник: докт. філол. наук, проф. Шевченко І.С.

У статті розглядається зміст та структура концепту GENTLEMAN, який
постулюється як один з  формуючих  дискурс повісті ; запропоновано
й обґрунтовано модель цього концепту у вигляді групи взаємозалежних слотів,
систематизовано лексичні засоби втілення цього концепту у повісті.

Ключові слова: дискурсотвірний концепт, лексичний засіб, модель,
GENTLEMAN.

Бронзель М.А. Дискурсообразующие концепты в повести Джерома К.
Джерома “Трое в лодке, не считая собаки”. В статье рассматривается
содержание и структура концепта GENTLEMAN, который постулируется как
один из формирующих дискурс повести; предложена и обоснована модель этого
концепта в виде группы взаимосвязанных слотов, систематизированы лексические
средства реализации этого концепта в повести.

Ключевые слова: дискурсообразующий концепт, лексическое средство,
модель, GENTLEMAN.

Bronzel M.O. Discourse-forming concepts of the novel Three Men in a
Boat (To Say Nothing of the Dog) by Jerome Klapka Jerome. The article considers
the content and structure of the concept GENTLEMAN, which is postulated as a
forming one of the discourse of the novel; it was proposed and proved a model of this
concept in the form of a group of interconnected slots, were systematized lexical
means of implementation of this concept in the novel.

Key words: discourse-forming concepts, GENTLEMAN, lexical mean, model.

Звернена до когнітивно-дискурсивної дослідницької парадигми,
сучасна лінгвістична наука виявляє особливе зацікавлення у питанні про
дискурсотвірні концепти художнього твору. Це засвідчує актуальність теми
дослідження, сфокусованого на концепті GENTLEMAN, який ми
постулюємо як один з формуючих дискурс у повісті Джерома К. Джерома
“Троє у човні, не рахуючи собаки”.
Об’єктом дослідження є концепт GENTLEMAN, актуалізований

лексичними засобами в повісті Джерома К. Джерома “Троє у човні,
не рахуючи собаки”. Предмет дослідження – мовні засоби втілення
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концепту GENTLEMAN у повісті “Троє у човні, не рахуючи собаки”.
Метою дослідження є моделювання структури концепту GENTLEMAN –
систематизація засобів його актуалізації в повісті Джерома К. Джерома
“Троє у човні, не рахуючи собаки”.
Теоретичну базу цього дослідження склали праці вітчизняних

і зарубіжних лінгвістів: Аскольдова С.А., Бондаренко Є.В., Карасика В.І.,
Самохіної В.О., Шевченко І.С. та ін. [1–5].
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що на базі проведеного

комплексного дослідження змісту та структури дискурсотвірного концепту
GENTLEMAN у повісті Джерома К. Джерома “Троє у човні, не рахуючи
собаки”, запропоновано й обґрунтовано модель цього концепту у вигляді
групи взаємозалежних слотів.
Вихідним теоретичним положенням роботи є розуміння дискурсу як

системи когнітивних і комунікативних складових, де перші переважно
визначають його зміст, а другі – його форму, структуру, стратегії [4, с. 74].
Системотвірними елементами дискурсу виступають дискурсотвірні
концепти.
Кожному типу дискурсу притаманні  специфічні  концепти,

які називають дискурсотвірними (центральними для даного дискурсу,
що лежать в основі розгортання його смислів і норм) [3; 7]. Для повісті
Джерома К. Джерома “Троє у човні, не рахуючи собаки” одним
з дискурсотвірних є концепт GENTLEMAN. На основі аналізу інформації
словників і лексикографічних джерел ми виділили наступні концептуальні
ознаки концепту GENTLEMAN: сhivalrous, bravery, honour, generosity,
good manners, respect, nobility, self-respect, hauteur, nobility of manner,
lofty bearing, elevated deportment, sublimity, dignified, grandair, loftiness,
quality, superiormodesty, culture, distinction, elevation, worthiness, worth,
regard, character, importance, spledour, majesty, honour, dignity, pride.
За  нашими даними концепт GENTLEMAN складається з

взаємопов’язаних слотів. Усього нами було виділено сім слотів концепту
GENTLEMAN: це HONOUR, DIGNITY, FAIRPLAY, PRIVACY, STIFF UPPER
LIP, UNDERSTATEMENT, AMATEURISM.
До ключових ознак концепту GENTLEMAN слід віднести, перш за все,

поняття честі, порядності. Концептуальні ознаки слоту HONOUR фіксується
всіма словниками і постійно виникають у повісті, то у вигляді історичних
посилань на героїчні сторінки минулого Англії, то у вигляді притч і легенд,
то у вчинках і мові персонажів.
Слот HONOUR тісно пов’язаний зі слотом DIGNITY – почуття власної

гідності. Для англійського джентльмена гідність асоціюється з необхідністю
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відповідати найвищим вимогам, що пред’являються до осіб вищого стану.
У художньому просторі повісті концептуальні ознаки концепту DIGNITY
зустрічаються досить часто, причому виражені як і імпліцитно так
і експліцитно.

“Честь” і “гідність” джентльмена – досить абстрактні поняття, вони
отримують додаткове вираження через більш приватні лінгвокультурні
концепти – FAIRPLAY, PRIVACY, STIFF UPPER LIP, HUMOUR,
UNDERSTATEMENT, AMATEURISM, де HONOUR, DIGNITY виступають
в якості імпліцитних семантичних компонентів.
Слот PRIVACY має безумовну цінність не тільки для англійців,

а й представників інших західноєвропейських культур; поняття privacy,
співвідносно із збереженням “негативної особи”, тобто захистом особистої
території. Концепт PRIVACY є однією з культурних домінант, що регулюють
мовну поведінка носіїв англійської мови. Концептуальні ознаки слоту
PRIVACY фіксуються багатьма лексикографічними джерелами і часто
зустрічаються в просторі аналізованого нами художнього твору.
Слот AMATEURISM дуже важливий для концепту GENTLEMAN. Його

ознаки фіксуються словниками і в повісті репрезентовані великою кількістю
художніх контекстів. Прийнято вважати, що джентльмен займається якою-
небудь справою не заради користі, а з почуття обов’язку перед суспільством
чи заради власного задоволення. З культурною ознакою “культ аматорства”
пов’язані такі особливості комунікації, як невимушеність стилю,
перевертання заїжджених кліше, гострослів’я, парадокси.
Гумор джентльмена і англійців взагалі – один з проявів стриманості.

Гумор часто реалізується у вигляді UNDERSTATEMENT – іронії,
недооцінки, стриманості. Таким чином, створюється невизначеність
і двозначність, яка виключає відчуття незручності, збентеження.
Концептуальні ознаки слоту UNDERSTATEMENT не мають словникового
закріплення, але присутня в повісті.
Слот FAIR PLAY уособлює особливу цінність для носіїв британської

культури. Передбачається, з одного боку, суперництво з рівним собі
у формі вільної гри, з іншого боку, повагу до супротивника і презирство
до небезпеки. Правила чесної гри вимагали від учасника змагань бути
гідним свого суперника, в тому числі – в дотепності. Це знайшло
відображення і в багатьох епізодах повісті Джерома К. Джерома “Троє
у човні, не рахуючи собаки”.
Слот STIFF UPPER LIP означає cтоіцізм, психологічну стриманість,

те, що джентльмен повинен володіти собою навіть у найважчих ситуаціях,
отже, повинен уникати прояву будь-якої слабкості , сентиментальності,
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згадок про свої проблеми, хвороби або ставитися до них з почуттям гумору.
Концептуальні ознаки слоту STIFF UPPER LIP фіксуються не всіма
лексикографічними джерелами, але часто зустрічаються в просторі
аналізованого художнього твору.
Сказане дозволяє дійти висновку, що повість Джерома К. Джерома

“Троє у човні, не рахуючи собаки” за сукупністю сюжету та авторських
ідей є втіленням ментальних уявлень про англійського джентльмена
та притаманну йому стереотипну поведінку: форми відпочинку на воді,
любов до спорту, шляхетне поводження з жінками, чуйне ставлення
до собак, ушанування історії своєї країни тощо. За нашими даними, усі
ці типові риси джентльмена та його поведінки закорінені у картині світу
англійців у концепті GENTLEMAN, що підтверджують дослідження мовних
етностереотипів та типової поведінки представників англійської
лінгвокультури. Тож концепт GENTLEMAN справедливо вважати
дискурсотвірним для повісті Джерома К. Джерома “Троє у човні,
не рахуючи собаки”.
Перспективи дослідження ми пов’язуємо з вивченням концепту

GENTLEMAN на матеріалі різножанрових творів різноманітних авторів,
що в  майбутньому дозволить уточнити місце даного концепту
в національних художніх картинах світу.
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УДК 811.111:378.004.91

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОГО ДИКТАНТУ

Бучек М.О. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Морозова О.І.

У статті розглядається підхід до розробки диктанту для студентів третього
курсу англійських відділень факультетів іноземних мов за темою “Шкільна освіта
у Великій Британії” за допомогою веб-застосунка Веб 2.0 як інтерактивної форми
інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові  слова:  Веб 2.0, веб-застосунок,  інтерактивний диктант,
інформаційно-комунікаційні технології, шкільна освіта у Великій Британії.

Бучек  М .О .  Разработка  интерактивного диктанта .  В статье
рассматривается подход к разработке диктанта для студентов третьего курса
английских отделений факультетов иностранных языков по теме “Школьное
образование в Великобритании” с помощью веб-приложения Веб 2.0 как
интерактивной формы информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: Веб 2.0, веб-приложение, интерактивный диктант,
информационно-коммуникационные технологии, школьное образование в
Великобритании.

Buchek M.O. Interactive Dictation Design. This paper approaches the issue
of designing a dictation for the undergraduates of English departments of Schools of
Foreign Languages on the topic “British Schooling” by using Web 2.0 application as
an interactive form of information communications technology.

Key words: British schooling, information communications technology, interactive
dictation, Web 2.0, web application.

Широке розповсюдження комп’ютерів та Інтернету за останні
десятиліття породили цілі комп’ютеризовані покоління. Комп’ютер став
невід’ємною складовою життя рядової людини, незамінним інструментом
у роботі, навчанні та дозвіллі. З огляду на це виправданим є використання
можливостей комп’ютера та Інтернету у формуванні мовних навичок
і вмінь. Ц цій надзвичайно широкій сфері ми виокремили невеликий, але
дуже важливий для викладача іноземної мови фрагмент, а саме,
використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ) під час
розробки диктанту.
Актуальність дослідження обумовлена динамізмом впровадженням

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Новизна
дослідження визначається недостатнім рівнем розробленості проблеми
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використання інтерактивних можливостей інформаційно-комунікаційних
технологій у навчанні іноземних мов. Об’єктом дослідження є Веб 2.0
як інтерактивний вид ІКТ у навчанні іноземної мови (англійської) у вищій
школі. Предметом дослідження став один з ключових видів контролю
рівня засвоєних знань студентів – диктант – з використанням інтер-
активних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій. Мета
дослідження – створення інтерактивного диктанту з англійської мови для
студентів третього курсу англійських відділень факультетів іноземних мов
за темою “Система шкільної освіти у Великій Британії”.
В епоху глобалізації та повсюдного використання комп’ютера

та Інтернету життя висуває нові вимоги до освіти. У світі, де знання
накопичуються шаленими темпами, а доступ до інформації є відносно
вільним, особливо цінними є знання не ситуативні, а універсальні.
Володіння комп’ютером та вміння ефективно користуватися Інтернетом
є одними з ключових навичок, необхідних сучасній освіченій людині.
Студентів потрібно навчати новим навичкам роботи з ІКТ.

“Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів,
процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання,
опрацювання, зберігання, розповсюдження, відображення й використання
інформації. ІКТ включають в себе різноманітні програмно-апаратні засоби
та пристрої, що функціонують на основі комп’ютерної техніки, а також
сучасні засоби та системи інформаційного обміну, що забезпечують
збирання, накопичення, зберігання, продукування та передачу інформації”
[1, с. 90]. Нещодавні дослідження, проведені американськими вченими
свідчать, що залучення ІКТ до процесу навчання іноземної мови має
певний статистично помітний позитивний ефект [4]. Однією
з найважливіших рис ІКТ, що роблять їх ефективними у процесі навчання,
є інтерактивний режим роботи.

“Інтерактивний режим  – це режим  взаємодії  користувача
з комп’ютером, у якому кожний запит користувача викликає негайну дію
комп’ютера у відповідь; обмін повідомленнями між користувачем
і комп’ютерною системою в режимі реального часу. Використовується
в навчальних комп’ютерних програмах, електронних словниках” [1, с. 85].
Такий інтерактивний режим пропонує Веб 2.0.
На сьогоднішній день визначити, що таке Веб 2.0, вкрай складно,

оскільки наразі не існує жодного загальноприйнятого тлумачення цього
терміна. Широке використання назви “Веб 2.0” зазвичай пов’язують
з появою статті Тіма О’Рейлі (Tim O’Reilly) “Що таке Веб 2.0” [7] у 2005 р.,
хоча цей термін був створений ще у 1999 р. на позначення веб-сайтів,
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що використовували технології, відмінні від статичних сторінок попередніх
веб-сайтів (які потім на противагу отримали назву “Веб 1.0”). У цілому,
термін “Веб 2.0” позначає проекти та сервіси, що активно розвиваються
й вдосконалюються самими користувачами, тобто такі, в яких користувач
одночасно є також і учасником. Серед зразків Веб 2.0 можна зазначити
соціальні мережі, блоги, вікі, відеохостинги, веб-застосунки тощо, багато
з яких можна використовувати для більш ефективного навчання іноземним
мовам [3]. З огляду використання в якості засобу навчання іноземної мови
особливо цікавими є останні – веб-застосунки.
Провідним світовим спеціалістом із застосування ІКТ у навчанні

іноземної мови (англійської) є британець Нік Пічі (Nik Peachey), який
у своїх блогах, зокрема, пропонує численні веб-застосунки, спрямовані
на тренування в різних формах мовленнєвих навичок і вмінь. Серед
запропонованих у блозі “Nik’s Daily English Activities” [6] веб-застосунків
привертає до себе увагу “Listen and Write” [5]. Цей веб-застосунок має
на меті розвиток навичок аудіювання шляхом написання диктантів.
У цьому веб-застосунку є велика кількість диктантів різної тематики та

різних рівнів складності. Відмітною рисою цього веб-застосунка як
різновиду Веб 2.0 є можливість створення власних диктантів. Спробуємо
використати інтерактивні можливості “Listen and Write” для тренування
та контролю якості знань за темою “Система шкільної освіти у Великій
Британії”, засвоєних студентами третього курсу англійських відділень
факультетів  іноземних мов. Спочатку на  базі активної  лексики
“Практичного курсу англійської мови” за редакцією В. Д. Аракіна [2]
складемо звичайний диктант.
Приклад уривку тексту диктанту (орієнтовний обсяг повного диктанту:

1600 друкованих знаків, 70 контрольних моментів):
In the UK, education is compulsory for all children from their fifth
birthday to the last Friday in June of the school year in which they turn
sixteen. In 2013, this will be raised to the year in which they turn
seventeen.
When a child turns five, his or her parents should choose a type of school
their child will go to. They may choose a private school or a maintained
school. Maintained schools may be state schools, county schools or
voluntary schools.
Education within maintained schools as a rule comprises two stages –
primary education and secondary education. In England and Wales,
children of five years go to infant schools, and when they turn the age of
seven, they move to junior schools.
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There is usually a move from primary to secondary school at about the
age of eleven. Until the 1960s there was a special selective exam for all
pupils aged eleven at the end of primary school – the Eleven Plus Exam.
Those who passed it successfully went to grammar schools, and the other
pupils went to less prestigious secondary modern schools. Today, most
secondary schools in Britain are comprehensive schools and the Eleven
Plus Exam is abolished. Comprehensive schools take pupils without any
reference to a child’s ability or aptitude…
Потім робимо аудіозапис вищенаведеного диктанту та окремо вводимо

текст диктанту та зроблений аудіозапис у веб-застосунок “Listen and Write”
та синхронізуємо їх, після чого ми отримуємо інтерактивний диктант, який
можна застосовувати в якості альтернативного способу тренування
контролю засвоєних знань студентів з теми “Система шкільної освіти
у Великій Британії” за підручником під редакцією В.Д. Аракіна.
Характерними особливостями такого диктанту у порівнянні

з  традиційним  є його інтерактивний характер,  що дозволяє
індивідуалізувати навчальний процес; можливість використання у будь-
який зручний час; можливість розробки таких диктантів самими
студентами; нетрадиційна форма навчальної діяльності, що стимулює
інтерес до навчання. Уважаємо за доцільне використовувати такого роду
диктанти як альтернативний спосіб тренування навичок аудіювання
студентів та підготовки до написання контрольних диктантів в умовах браку
часу аудиторних занять.
Коротко підіб’ємо підсумки. Наведений варіант диктанту за темою

“Система шкільної освіти у Великій Британії”, який було введено у веб-
застосунок “Listen and Write”, є інтерактивним. Його вирізняє оригінальний
альтернативний характер, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід
до тренування навичок аудіювання. Інтерактивний диктант демонструє
можливість поєднання традиційної системи навчання іноземних мов
у мовному виші з новітніми досягненнями науки та техніки задля більш
ефективного засвоєння знань студентами та інтенсифікації та навчального
процесу.
Перспективою розвитку порушеної у статті проблематики є розгляд

можливостей впровадження засобів ІКТ, зокрема Веб 2.0, у процес навчання
іншомовного лексичного, граматичного, фонетичного матеріалу тощо.
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATION PROBLEMS
IN BUSSINESS

Волкова О.В. (Київ)
Науковий керівник: ст. викл. Ренська І.І.

Культура являє собою складну концепцію, з різними визначеннями. Культура
впливає на діловій комунікації і бізнес-комунікацій. Фірми можуть бути агентами
змін в культурі. Взаємодій між ділового спілкування і культури можна розглядати
з трьох точок зору. По-перше, культура впливає на поведінку споживача,
по-друге,  культура впливає на ефективність реклами,по-третє, ділове
спілкування сприяє культурним запозиченням і змінам. Вплив міжкультурних
факторів на маркетинг є одним з таких нових питанням, яке вимагає серйозного
вивчення.

Ключові слова: бізнес спілкування, культура, міжнародна комунікація,
непорозуміння в культурі спілкування

Волкова О.В. Кросс-культурные коммуникационные проблемы
в бизнесе. Культура представляет собой сложную концепцию, с различными
определениями. Культура влияет на деловую коммуникацию и бизнес-
коммуникацию.  Фирмы  могут быть агентами изменений в культуре .
Взаимодействия между деловым общением и культурой можно рассматривать
с трех точек зрения. Во-первых, культура влияет на поведение потребителя, во-
вторых, культура влияет на эффективность рекламы, в-третьих, деловое общение
способствует  культурным  заимствованием  и изменениям.  Влияние
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межкультурных факторов на маркетинг является одним из таких новых вопросом,
который требует серьезного изучения.

Ключевые слова: бизнес общение, культура, международная коммуникация,
недоразумения в культуре общения.

Volkova O.V. Cross-cultural communication problems in business. Culture
is a complex concept, with different definitions. Culture affects business communication
too much. Firms and companies can be agents of change in the culture. Interactions
between business communication and culture can be viewed from three perspectives.
First of all, the culture influences consumer behavior, secondly, culture affects the
effectiveness of advertising, and thirdly, business communication promotes cultural
borrowing and changes. The influence of cross-cultural factors on marketing is one of
such new issue that requires serious consideration.

Keywords: business communication, culture, international communication,
misunderstandings in cultural communication.

The relevance of this study is determined by its dynamic distribution
business relations worldwide. The object of study is the culture of
communication in business. The subject of the study is cross-cultural
communication problems in business. The objective is to give the definition
of “cultural communication” and “cross-cultural communication”, researching
of cross-cultural communication in business and finding solutions to certain
cultural issues.

Globalization of the world economy has made communication very
important for marketing managers, in order to understand how to do business
in different cultures. Cross-cultural communication is a communication between
different human cultures (personal contacts between people, at least – mediated
forms of communication (such as a letter) and mass communication). The
ability of marketers and consumers to communicate across cultures is critical
for success. Business communication is a two-way interactive communication.
In cross-cultural communication marketers must constantly adjust their behavior
and marketing programs to meet the target markets. However, when entering
foreign markets, firms often fall into the trap of “self-reference” criterion, which
means that their business representatives can unconsciously apply their own
cultural experiences and values of business communication in another culture.
Even more dangerous is ethnocentrism – to assume that your own culture
dominates any other. Ethnocentr ism destroys efforts on business
communication.

Conclusion: The problem of international communication in business is
quite relevant and require extensive study. Misunderstandings between
cultures affect that society can not borrow certain skills in the economy from
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other cultures. To solve this problem, I suggest a deeper study of other cultures,
to assume the existence of certain differences between cultures, to take
responsibility for their culture, to be loyal to the other one and so on. Prospects
of this work is more detailed examination and study of the problem, finding
solutions and improving relationships in society.

УДК 811.111’42

РІВЕНЬ ФОРМАЛЬНОСТІ У ТЕКСТАХ
АНГЛОМОВНОГО ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Гавриленко О.В. (Харків)
Науковий керiвник: докт. фiлол. наук, проф. Морозова О.І.

У статті пропонується визначення дискурсивної категорії формальності,
представлені кількісні та якісні параметри текстів англомовного психоаналітичного
дискурсу з огляду на виявлений в них рівень формальності.

Ключові слова: дискурс, психоаналіз, формальність.

Гавриленко А.В. Уровень формальности текстов англоязычного
психоаналитического дискурса.  В статье  предложено определение
дискурсивной категории формальности, представлены количественные
и качественные параметры текстов англоязычного психоаналитического дискурса,
исходи из установленного в них уровня формальности.

Ключевые слова: дискурс, психоанализ, формальность.

Gavrylenko O.V. The degree of formality in English texts in Psychoanalytic
discourse. The article deals with the discursive category of formality with a focus on
qualitative and quantitative parameters of English Psychoanalytic discourse texts
with regard to their formality level.

Key words: discourse, psychoanalysis, formality.

Значні досягнення в сфері лінгвістики, зокрема поява та утвердження
теорії дискурсу, спонукають багатьох дослідників-мовознавців звертатись
до суміжних гуманітарних дисциплін в пошуках матеріалу. Психоаналіз,
на нашу думку, представляє собою одну з таких перспективних сфер,
оскільки в його центрі знаходиться комунікативна взаємодія між
учасниками психоаналітичного процесу – психоаналітичний дискурс –
і метою цієї взаємодії є досягнення певного терапевтичного ефекту.
Однак на сьогодні так і не було проведено комплексних досліджень
психоаналітичного дискурсу, що і визначає актуальність проведеного нами
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дослідження, яке покликане застосувати елементи дискурсивного
та текстового аналізу до матеріалу в сфері психоаналізу і визначити вплив
формальності на перебіг комунікації.
Об’єктом роботи виступає англомовний психоаналітичний дискурс.
В якості  предмета дослідження розглядаються формальність

психоаналітичного дискурсу, та варіювання її рівня в залежності від жанру.
Метою роботи є встановлення показників формальності в текстах

психоаналітичного дискурсу та пояснення їх варіювання в залежності
від жанрів.
Працюючи з численним матеріалом, який було накопичено в сфері

психоаналізу з часу його виникнення в XIX сторіччі варто відзначити,
що він лише нещодавно знайшов своє відображення у мовознавчих
дослідженнях. Так, Н. Бєлова визначає психотерапевтичну взаємодію,
як дискурсивну практику – тобто певну форму використання мови для
утворення тексту, який здійснює змінення концепту навколишньої
реальності а також трансформує систему особистісних розумінь суб’єкту.
Сутність психологічної допомоги полягає у зміненні уявлень пацієнта
про світ та себе самого, що, в результаті, дозволяє йому виробити
продуктивні погляди та установки та сформулювати найбільш ефективне
та задовільне для нього відношення до людей, речей та подій [1, с. 100].
Психоаналітичний дискурс, як тип такої дискурсивної практики

і психотерапевтичної взаємодії, доцільно розподілити за аналогією
з подібними дослідженнями таксономії дискурсу [2], за наступними
критеріями: 1) за модусом, 2) жанром; 3) формальністю. За модусом
психоаналітичний дискурс може бути усним, письмовим чи електронним.
Усний дискурс породжується фрагментами, інтонаційними одиницями,
які розділяються паузами та мають певний завершений інтонаційний
контур, а також, частіше за все, є простими предикаціями. В письмовому
дискурсі предикації об’єднуються в складні речення або в більш складні
синтаксичні конструкції. Електронний модус дискурсу є поєднанням двох
попередніх, однак його мовленнєва структура тяжіє скоріш до усного
дискурсу, ніж до письмового.  За  жанровою категорією дискурс
психоаналізу як методу психотерапії  поділяється на  а) власне
індивідуальний сеанс психоаналізу; б) сеанс психоаналізу пар; в) сеанс
сімейного психоаналізу; г) сеанс групового психоаналізу; д) індивідуальна
супервізія; е) клінічний розбір; є) балінтовська група. Як модус, так і жанр
конкретного матеріалу психоаналітичного дискурсу мають
опосередкований вплив на іншу категорію класифікації дискурсу –
формальність, що і є предметом нашого дослідження.
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Формальне мовлення визначається як тип мовлення, в рамках якого
мовець дотримується певних правил обережності та неупередженості,
які можуть впливати на вимову, добір слів та структуру речень. Зазвичай,
формальне мовлення притаманне учасникам офіційних церемоній,
виступів, дебатів тощо [5, с. 209]. Формальному мовленню притаманна
більш висока структурна організація; синтаксична, лексична та фонетична
нормативність і старанність; невисока швидкість продукування та більший
об’єм; високий рівень когезії та  когерентності; упорядкованість
комунікативних ролей; фіксованість теми тощо. Неформальному
мовленню, навпаки, притаманна менша структурованість, еліпсис (тобто
опущення членів речення), повтори слів, більш високий темп та ритм
мовлення, а отже – менша довжина слів та речень, тематичне розмаїття,
зниження рівня когезії тощо [3, с. 212].
Можна виділити три основні фактори, що впливають на рівень

формальності:
1. Фонові знання – чим більше фонових знань мають співрозмовники,
тим нижче рівень формальності їх діалогу.

2. Залежність від контексту – чим більше розуміння висловлювання залежить
від контексту, тим нижче рівень формальності цього висловлювання.

3. Розмитість – чим  менше кількість “розмитих” концептів  у
висловлюванні, тим вище рівень формальності цього висловлювання.
Рівень формальності не залежить від мови чи культури та не нав’язується

модусом. Незважаючи на кореляцію регістра та модусу, ці два параметри
є абсолютно різними та логічно незалежними один від одного. Можна
сказати, що письмовий текст є зазвичай більш формальним, ніж усний,
але не можна спиратися на модус дискурсу при визначенні рівня
формальності [2, с. 18]. Формальність мовлення обирається самим мовцем
та залежить від ситуації, а саме – співрозмовників та екстралінгвістичних
факторів, серед яких є місце, де проходить розмова, стаж знайомства тощо.
Тому жанрова приналежність фактичного матеріалу психоаналізу чинить
більший вплив на рівень формальності ніж його модус.
Беручи до уваги приведені фактори, можна визначити формальність

як відсутність багатозначності та максимальну точність, яка досягається
шляхом уникнення залежності від контексту, розмитості понять,
що використовуються, а також шляхом мінімізації фонових знань,
необхідних для розуміння.
Кількісний аналіз рівня формальності психоаналітичного дискурсу буде

здійснюватися на матеріалі індивідуальних сеансів, супервізій та наукової
статті з теми.
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Вимірювання рівня формальності здійснюватиметься шляхом
підсумовування частоти використання у тексті частин мови, що відносяться
до незалежних від контексту; подальшого віднімання сумарної частоти
використання контекст-залежних частин мови; нормалізації отриманого
числа до 100% шкали. Наведений алгоритм дії дозволяє вивести просту
формулу:

F (формальність) = (частота іменників + частота прикметників + частота
прийменників + частота артиклів – частота займенників – частота
дієслів – частота прислівників – частота вигуків + 100) / 2
Частота використання у тексті тої чи іншої частини мови розраховується

у відсотках по відношенню до загальної кількості слів в тексті.
Проаналізувавши за  даною формулою сеанс психоаналізу,

представляємо його результати у вигляді Табл. 1:
Таблиця 1

Відсоток формальності у тексті сеансу психоаналітичної
психотерапії із питомою вагою складових елементів

Кількість Частота (%)
іменник 33 11,61
прикметник 18 6,34
прийменник 14 4,93
артикль 14 4,93
займенник 71 25
дієслово 72 25,35
прислівник 26 9,15
вигук 2 0,7
сполучник 9 3,17

Формальність (F, %)                                            34

 Ми бачимо, рівень формальності психоаналітичного сеансу близький
до рівня формальності звичайної побутової розмови [4]. Висока залежність
діалогу від контексту вказує на те, що задля досягнення максимального
результату терапії та аналізу, між аналітиком (терапевтом) та пацієнтом
мають бути встановлені  неформальні  взаємини,  а отже рівень
формальності повинен бути мінімальним.
Майже подібні результати ми отримуємо, проаналізувавши текст

індивідуальної супервізії, кількісні підрахунки по якому приведені
в Табл. 2.
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Таблиця 2
Відсоток формальності у тексті індивідуальної супервізії

із питомою вагою складових елементів
Кількість Частота (%)

іменник 38 12,67
прикметник 9 3
прийменник 23 7,67
артикль 20 6,67
займенник 76 25,33
дієслово 65 21,67
прислівник 28 9,33
вигук 1 0,33
сполучник 17 5,67

Формальність (F, %)                                            37

Рівень формальності текстів індивідуальної супервізії, який становить
приблизно 37% є близьким до рівня сеансу психоаналізу та формальності
звичайної розмови [4]. Такий результат зумовлений специфікою текстів,
що аналізувалися, а саме великою кількістю звернень до аналітика, який
працює з пацієнтом та великою кількістю міркувань та припущень,
пов’язаних із самим пацієнтом, який постійно позначається займенником.
Зовсім інший рівень формальності спостерігається, якщо розглядати

наукову статтю з психоаналізу, дані приведено в Табл. 3.
Таблиця 3

Відсоток формальності у тексті наукової статті
із питомою вагою складових елементів

Кількість Частота (%)
іменник 78 27,76
прикметник 43 15,30
прийменник 41 14,59
артикль 29 10,32
займенник 21 7,47
дієслово 29 10,32
прислівник 14 4,98
вигук 0 0
сполучник 12 4,27

Формальність (F, %)                                            73
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Як бачимо, рівень формальності в цьому випадку майже вдвічі
перевищує отримані перед цим результати по сеансу психоаналізу
та індивідуальній супервізії, при цьому рівень формальності наукової статті
у галузі психоаналізу значно (на 8%) перевищує той самий результат
найформальнішої категорії з досліджених Ф. Хейлігеном та Ж.-М. Дівелєм –
категорії інформаційного письма [4]. Такий результат вказує на майже
повну відсутність контекстуальної залежності тексту, що аналізувався,
а також на мінімальну кількість представлених в ньому розмитих понять.
Велика різниця у формальності наукової статті та сеансу психоаналізу

пояснюється необхідністю дотримання правила вільних асоціацій на сеансі,
яке потребує встановлення найменш формальних відносин між аналітиком
та пацієнтом задля можливості вільного асоціаційного спілкування, яке,
в свою чергу, укріпляє довіру пацієнта до аналітика та робить можливою
продуктивну роботу впродовж курсу психоаналізу. В той самий час,
наукова стаття потребує максимальної контекстуальності та фонових знань
задля більш продуктивного засвоєння складного матеріалу. Низький рівень
формальності у тексті індивідуальної супервізії обумовлюється тим,
що супервізор зазвичай висловлює свої думки щодо матеріалу сеансів,
адресуючи їх напряму аналітику, який проходить супервізію. Такий формат
роботи призводить до використання супервізором великої кількості
займенників, які відносяться до категорії дейктичних частин мови
та зменшують рівень формальності тексту.
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УДК 811.111’42

ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ MODESTY
В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Гупанова А.І. (Харків)
Науковий керiвник: докт. фiлол. наук, проф. Шевченко І.С.

У статті пропонується визначення ознаковому концепту MODESTY/
СКРОМНІСТЬ – етичному регулятиву, вербалізованому лексичними засобами
англійської мови.

Ключові слова: концепт, лексико-семантичне поле, прототип.

Гупанова А.І. Фразеологическое воплощение концепта MODESTY в
англоязычном дискурсе. В статье предлогается определение признакового
концепта MODESTY/СКРОМНОСТЬ – этическому регулятиву, вербализованого
лексическими приемами английского языка.

Ключевые слова: концепт, лексико-семантическое поле, прототип.

Hupanova A.I. Phraseological implementation of the concept MODESTY
in English discourse. The article deals with the definition of the feature concept
MODESTY – ethical regulator which is verbalized by lexical meanings of English
language.

Key words: concept, lexico-semantic field, prototype.

У руслі когнітивного підходу формується активне розуміння того, що
саме мова забезпечує найкращий доступ до внутрішнього світу людини,
до структур її досвіду, які не спостерігаються безпосередньо. Наші уявлення
про навколишню дійсність об’єктивуються у мові та створюють базу для
аналізу тих процесів, що мають місце у людській свідомості та мисленні.
Таким чином, дослідження мовних одиниць ставить за мету аналіз тих.
Дослідження фразеологічного втілення концепту MODESTY/

СКРОМНІСТЬ в англомовному дискурсі відкриває перспективи для
подальшого вивчення концептів етики, його змін протягом людського буття
та розвитку суспільства, що визначає актуальність проведеного нами
дослідження.
Об’єктом цього дослідження є ознаковий концепт MODESTY/

СКРОМНІСТЬ, вербалізований лексичними засобами англійської мови.
В якості предмета дослідження розглядається семантичний простір

номінацій ознакового концепту MODESTY/СКРОМНІСТЬ.
Метою роботи є визначення структури даного концепту та виявлення

його складових в англомовному дискурсі ХІV – XIX та XX – XXI століть.
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Згідно з когнітивно зорієнтованими дослідженнями мова розглядається
як “вмістилище духу народу”, рефлексія його національної ментальності,
найважливіша складова частина його культури. Концепт як невід’ємна
частина світогляду певного етносу є “згустком культури” в індивідуальній
свідомості, тим, у вигляді чого культура входить у ментальний світ
особистості. Крім того, за посередництва концепту людина поринає
у культуру, і, навіть, може впливати на неї [2, с. 13].
У свідомості людини концепт породжується на основі результатів

практичної діяльності, пізнання та оцінки об’єктивного світу. При цьому
будь-який концепт виникає у формі образу, який здатен просуватися
ступенями абстракції. Оскільки в утворенні концептів беруть участь
попередньо осмислені дані, концептуалізація спирається на такий
когнітивний процес, як категоризація.
Категорії, що оформлюються у процесі пізнання світу й зазнають

подальшої вербальної маніфестації, відтворюють властивості як
конкретних, так і абстрактних сутностей світу та відношення між ними у
всезагальній та найбільш концентрованій формі. Утворення категорій
пов’язано з формуванням прототипу, навколо якого вона будується.
Існуючі в лінгвістиці підходи до розуміння концепту зводяться до
лінгвокогнітивного та лінгвокультурного осмислення цих явищ [3].
Лексична множинність дозволяє розглядати лексику як сукупність

окремих систем / підсистем, чи семантичних (лексико-семантичних)
полів, у середині яких слова пов’язані відношеннями взаємного
протиставлення [4].
Семантичний простір імені концепту СКРОМНІСТЬ – лексеми modesty,

представлений лексико-семантичним полем з домінантою modest і трьома
мікрополями з їх подальшими розширеннями: 1) мікрополе “Humble”
(сема ‘той, хто характеризується відсутністю зарозумілості; розкоші,
манірності’ та ін.); 2) мікрополе “Decent” (‘той, хто дотримується правил
пристойності; відповідає правилам  сексуальної  та  моральної
добропорядності’ та ін.); 3) мікрополе “Moderate” (‘обмежений / помірний
у кількості, розмірі; нижчого соціального / професійного статусу’ та ін.).
За кількістю та розгалуженістю синонімів у його номінативному просторі
концепт СКРОМНІСТЬ має високий показник номінативної щільності.
Семантичний простір номінацій СКРОМНОСТІ має будову радіально-
ланцюжкового поля з нежорстскими межами; його окремі мікрополя
мають зони перетинів та характеризуються різним ступенем складності за
критерієм наявності / відсутності подальших субкомпонентів [1].
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Рис. 1. Семантичний простір концепту “Modestу”

Інтегральна для лексико-семантичного поля архісема ‘помірність’
задана етимоном лексеми modest ‘міра, образ дії’ від латинського
іменника modus ‘вимірювати, обмежувати,  вживати заходів’ та
протоіндоєвропейського кореня med- ‘відміряти’ і староанглійського
дієслова metan. Ця архісема об’єднує ім’я концепту – лексему modest
і всі її синоніми: bashful, becoming, blushful (-ing), celibate (celibatic),
chaste, constrained, coy, coyness, decent, decorous, delicate, demure,
diffident, discreet, humble, inhibitive, innocent, low, lowly, meek, mild,
minor, moderate, nice, pocket-size(d), proper, prudish, pure, quiet, reserved,
resigned, reticent, retiring, seemly, self-conscious, self-effacing, sheepish,
silent, simple, small, temperate, timid, unassertive, unassuming, unassured,
unboastful, unobtrusive, unostentatious, unpresuming (unpresumptuous),
unpretending (unpretentious), virtuous, withdrawing (withdrawn).
Вибірка цитат відомих політичних діячів, письменників та науковців,

що включає в себе концепт MODESTY/СКРОМНІСТЬ, а також активований
синонімічним рядом, іменем концепту – лексемою modesty у складі
фразеологічних одиниць послугувала матеріалом для нашого дослідження.
Основна база, а саме 428 цитат, була розподілена на 2 групи: цитати що
належать до періоду ХІV – ХХІ та ХХ – ХХІ століть. Після цього цитати
були росподілені згідно з лексико-семантичним полем концепту та його
мікрополями на базі проведеного компонентного аналізу лексеми modest
та її синонімів (див. рис.1).
Ми отримали наступні результати:
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Таблиця 1
Мікрополе “Humble”

№ Розширення Кількість Відсоток (%)
ХІV–ХХІ ХХ–ХХІ ХІV–ХХІ ХХ–ХХІ

1) Unpretentious 51 35 20.48 19.5
2) Unostentatious 22 13 8.84 7.26
Усього 73 48 29.32 26.76

Таблиця 2
Мікрополе “Decent”

№ Розширення Кількість Відсоток (%)
ХІV–ХХІ ХХ–ХХІ ХІV–ХХІ ХХ–ХХІ

1) Decorous 25 25 10.04 13.97
2) Sheepish 41 39 16.47 21.79
3) Demure
3.1) Prudish 9 15 3.61 8.38
3.2) Chaste 60 24 24.1 13.41
Усього 135 103 54.22 57.55

Таблиця 3
Мікрополе “Moderate”
Мікрополе “Moderate”

 № Розширення Кількість Відсоток (%)
ХІV–ХІX ХХ–ХХІ ХІV–ХІX ХХ–ХХІ

1) Minor 29 21 11.6 11.73
2) Low
2.1) Low-class 8 3 3.21 1.68
2.2) Subordinate 4 4 1.61 2.23
Усього 41 28 16.47 15.64

Зіставивши отримані дані, ми побачили, що в ХХ – ХХІ століттях
найчастіше вживається розширення “Sheepish” (21.79%), на відміну від
ХХ до н.е. – ХІХ століть (16.47%), при цьому ще і відбувається зміна
конотації з позитивної на негативну, що була спричинена розвитком
суспільства і боротьбою за соціальний статус.
Для ХХ до н.е. – ХІХ століть найбільш уживаним є розширення

“Chaste” (24.1%), що пояснюється впливом релігії на суспільство. У ХХ –
ХХІ століттях спостерігається різкий спад у вживанні даної лексеми майже
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вдвічі (13.41%), що пояснюється переосмисленням життєвих цінностей
та послабленням релігійного впливу на населення.
Майже незмінними лишаються такі розширення як “Unpretentious”

(20.48% та 19.55%), “Unostentatious” (8.84% та 7.26%), і “Minor” (11.65%
та 11.73%). Це свідчить про те, що протягом століть дані розширення
не зазнавали суттєвого впливу і не піддавались значним лексичним
та конотаційним змінам.
Отже, протягом суспільних, соціальних-політичних, історичних змін,

а також розвитку науково-технічної революції у сучасному світі, швидкого
формування автоматизованого, інформаційного, технологічного способів
виробництва відбувається процес зміни конотативного значення лексеми.
Ці зміни особливо помітні на межі ХІХ – ХХ століть, у період реформації
соціальної думки. Правила надиктовані суспільством та новими правилами
змінюють поняття СКРОМНОСТІ з найвищої чесноти на рису, яка
призупиняє ріст соціального статусу.
Дослідження розвитку концепту MODESTY/СКРОМНІСТЬ протягом

ХІV – XXI не є достатнім, тому у процесі нашого дослідження ми
розглянули процеc зміни конотативного значення концепту, у чому
і полягає теоретична значущість даної роботи.
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УДК 811.111’06

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ГЕНДЕРНО СПЕЦІФІЧНОЇ
НОМІНАЦІЇ ПОГЛЯДУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Давидова В.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Барташева Г.І.

У статті наведено основні групи мовних одиниць, які використовуються для
вираження невербального знака “погляд” в сучасній англійській мові. Здійснено
аналіз стилістичних особливостей номінації кінеми “погляд” у залежності від
гендерної приналежності комуніканта, що її продукує.

Ключові слова: гендер, мовні одиниці, невербальний компонент комунікації,
номінація, погляд, стилістичні засоби.

Давыдова В.В. Стилистические средства гендерно специфической
номинации взгляда в современном английском языке. В статье приведены
основные  группы языковых единиц,  использующихся для выражения
невербального знака “взгляд” в современном английском языке. Осуществлен
анализ стилистических особенностей номинации кинемы “взгляд” в зависимости
от гендерной принадлежности продуцирующего ее коммуниканта.

Ключевые слова: взгляд, гендер, невербальный компонент коммуникации,
номинация, стилистические средства, языковые единицы.

Davidova V.V. Stylistic Means of Gender Specific Naming of Gaze in Modern
English Language. The article deals with the main groups of language units, used to
represent nonverbal sign “gaze” in modern English language. Stylistic peculiarities of
naming of gaze depending on the gender of the communicator that produces gaze have
been analyzed.

Key words: gaze, gender, language units, naming, nonverbal components of
communication, stylistic devices.

Загальна спрямованість сучасної лінгвістичної науки на вивчення
взаємозв’язку різних компонентів мовленнєвої діяльності висуває на
перший план питання дослідження мовної інтерпретації конкретних
невербальних виявів як знаків емоційних та інтенціональних характеристик
комунікативної взаємодії людей. Нове осмислення проблем номінації
невербальної поведінки з позиції комунікативно-функціонального підходу
зумовило актуальність нашого звернення до аналізу специфіки мовного
позначення невербальної дії погляду з боку його об’єктивного змісту та
комунікативно-прагматичних особливостей. Актуальність даного
дослідження також обумовлена необхідністю урахування впливу соціальних
та особистісних характеристик індивідів на їх комунікативну поведінку.
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У цій роботі погляд розглядається як невербальний знак емоцій, зміст
якого передає емоційне та інтенціональне значення у формі конкретної
мімічної дії – виразу обличчя, що включає рух очей та брів. В нашому
дослідженні поняття невербального знака “погляд” об’єднує різноманітні
форми його вияву. Дослідження базується на основних положеннях теорії
невербальної поведінки,  що розкривають знаковий характер та
функціональний потенціал невербальних компонентів комунікації [1–5],
а також на дослідженнях в галузі функціонування окремих невербальних
компонентів  [4; 6–8] та  особливостях номінацій невербальних
компонентів комунікації [1; 3–6].
Мета даної магістерської роботи полягає у виявленні стилістичних засобів

гендерно специфічної номінації погляду в сучасній англійській мові шляхом
аналізу емотивного та інтенціонального аспекту його реалізації, а також у
виділенні та класифікації номінативних одиниць різного типу, що можуть
позначати компоненти зорової поведінки в комунікативному процесі
залежно від гендерної приналежності комунікантів.
Об’єктом  дослідження слугують мовні  засоби вираження

невербального компонента комунікації “погляд” в сучасній англійській
мові. Предметом є стилістичні особливості гендерно специфічної номінації
погляду у сучасній англійській мові.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній вперше було

проведено аналіз стилістичних особливостей номінації кінеми “погляд”
у залежності від гендерної приналежності комуніканта, що її продукує.
Вербальний і невербальний знакові коди постають, хоч і окремими,

але в багатьох відношеннях нероздільними, інтегральними частинами
однієї  комунікативної  інтерактивної  системи.  Невербальний
комунікативний компонент “погляд” є предметом невербальної семіотики,
зокрема, окулесики – науки про мову очей та візуальну поведінку людей
у процесі комунікації, яка досліджує такі параметри погляду як орієнтація
очей, лінія та об’єкт, рухи та величина очей, розмір зіниць, тривалість
візуального контакту [3, c. 8]. Невербальна поведінка людини, як і вербальна,
в своїй основі є усвідомленою, інтерактивною, соціальною і культурною.
Комунікація завжди відбувається за умов певного контексту, і як наслідок,
певна ситуація впливає на вибір існуючих варіантів вербальної
та невербальної поведінки. До комунікативно-релевантних факторів
відноситься і гендерна приналежність індивідів, що здійснює значний вплив
на якісні та кількісні характеристики процесу комунікації.
Аналіз номінативного аспекту значення мовленнєвих одиниць визначає

закономірності їх вживання в мовленні, бо в процесах номінації
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формується і семантика мовленнєвих одиниць, і їх знакові функції.
Важливість невербальних компонентів в ході комунікації обумовлює
необхідність адекватної фіксації їх при вербальному описі, для чого
використовуються як усталені номінації невербальних компонентів, так і
індивідуально-авторські засоби. Поліфункціональність компонентів
невербальної комунікації обумовлює той факт, що один і той самий
невербальний знак може мати декілька кореферентних спеціальних мовних
засобів. Комунікативно-функціональний підхід до вивчення мовного
втілення погляду як компонента невербальної поведінки ґрунтується на
розгляді різноманітних засобів його вираження в системі сучасної
англійської мови та англомовному художньому тексті.
Мовне позначення погляду як поліфункціонального компонента

невербальної комунікації передбачає залучення певного набору засобів
його вербального вираження. У словниках існують різноманітні
спеціальні лексеми на позначення компонентів зорової поведінки, до
яких, у першу чергу, належать іменники, дієслова і фразові дієслова, що
призначені у мовній системі для позначення зору та зорової активності
мовця; ці спеціальні лексеми є константами номінацій погляду і
підрозділяються на ядерні та периферійні. Переважну більшість номінацій
зорової поведінки в англомовній художній літературі становлять вільні
словосполучення, у структурі яких виділяються константа та змінна.
Константи, як правило, позначені спеціальними мовними засобами та є
постійними елементами конструкцій на позначення зорової поведінки
комунікантів; змінні у цих конструкціях є варіативними елементами. Вони
виражаються численним арсеналом  мовних одиниць та здатні
віддзеркалювати унікальні та неповторні особливості зорової поведінки
людини у певний момент спілкування, таким  чином  додатково
характеризуючи цей невербальний компонент комунікації [4, c. 174].
Варіативні засоби опису погляду поділяються на дескриптивні лексичні
одиниці, що передають особливості фізичних параметрів погляду
(тривалість, інтенсивність), та індексальні лексичні одиниці, які
відображають характеристики суб’єкта дії (емоційний стан, ставлення
до співрозмовника, інтенцію).
Незважаючи на досить широкий спектр мовних засобів передачі

погляду, нездатність номінацій забезпечити відображення всіх нюансів
значення цієї кінеми, а також конкретних особливостей форми її
продукування зумовлює виникнення засобів  номінації  погляду
мовленнєвого плану – звернення до стилістичних засобів номінації кінеми
“погляд” [6, c. 5]. Стилістичні прийоми відіграють вирішальну роль

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

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


63

у семантичному збагаченні номінацій невербального знака “погляд”. За
допомогою стилістичних прийомів увага читача акцентується на певній
характеристиці погляду, яка через засоби вербалізації стає головною,
актуалізованою, а отже – комунікативно значущою.
Стилістичні засоби номінації погляду є гендерно специфічними.

Зокрема, для номінації погляду жінок-комунікантів широко застосовують
епітети, що позначають емоційне забарвлення погляду, при цьому
загальний спектр емоцій та відчуттів, що знаходить відображення у описі
візуальної поведінки є ширшим, ніж у чоловіків-комунікантів. У той же
час спектр негативних емоцій, які позначаються епітетами та метафорами
для опису візуальної поведінки чоловіків-комунікантів ширший, ніж спектр
негативних емоцій жінок, що знаходять своє відображення у номінаціях
їхнього погляду.
Номінація погляду жінок з боку їхнього аксіологічного ставлення до

співбесідника є поширеним засобом опису цього компоненту жіночої
невербальної поведінки. Жінки не завжди прагнуть експліцитно
висловлювати своє ставлення до співбесідника, що спонукає їх звертатись
до погляду як засобу вираження їхньої оцінки, вияву ставлення до
співрозмовника:

There was pity in her eyes that became laughter on her lips (Wilde).
Незважаючи на те, що у епітетах дескриптивного типу позначаються

фізичні характеристики погляду жінок, вони також є засобом врегулювання
міжособистісних відносин. Тривалість, інтенсивність візуального контакту
свідчить про зацікавленість жінки, її активну участь у комунікативному
процесі, її внутрішній стан:

She looked at him quickly (Maugham).
Метафора на позначення погляду може також передавати аксіологічне

ставлення жінки до партнера по комунікації. Важливо зазначити, що
ставлення, яке передається епітетом, лише свідчить про оцінку жінкою дій
її співбесідника; якщо ж аксіологічне ставлення передається за допомогою
метафори, воно також додатково здійснює функцію активної регуляції
спілкування, бо погляд виступає активним агентом дії:

She shot me a look that said I was dangerously close to asking too many
personal questions (Clement).
Жіночий погляд частіше описують за допомогою порівнянь, що

зіставляють його з явищем / об’єктом з характерними ознаками пасивності,
відстороненості, неактивності:

I looked at him the way a mouse coming out of its hole would look at a
watching cat (Clement).
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При застосуванні епітетів та метафор для опису поглядів чоловіків
акцентується активність, жорсткість, ініціативність чоловічого погляду.
Виступаючи агентом дії, погляд є інтенсивним, сильним, впливовим,
владним тощо:

A firefighter like our father, Michael is big and blond and broad, with a
piercing blue gaze that turns women into blithering idiots (Clement).
Порівняння, що застосовуються на позначення візуальної поведінки

чоловіків, також часто містять вказівку на інтенційну спрямованість,
активне волевиявлення чоловіка-комуніканта. За допомогою погляду
чоловіки активно взаємодіють зі співбесідниками, керуючи їхніми діями
та здійснюючи вплив на хід комунікативного процесу, що і знаходить
відображення у застосуванні порівнянь з явищами / об’єктами, що
характеризуються активністю, мобільністю, ініціативністю, можливо навіть
загрозою:

Holmes’s eyes, as he gazed at him, contracted and lightened until they
were like two menacing points of steel (Doyle).
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що гендерні

розбіжності у невербальній комунікативній поведінці знаходять
відображення на рівні номінативних засобів. Вибір стилістичних прийомів,
що застосовуються для репрезентації невербальної кінеми “погляд”
знаходиться у залежності від того, чоловік чи жінка його продукує, та
актуалізує у свідомості реципієнта гендерні стереотипи комунікативної
поведінки, що існують у суспільстві. Перспективою подальшого
дослідження є вивчення особливостей гендерно специфічної номінації
інших компонентів невербальної комунікації.
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У статті представлено характеристику глобальної, локальних та мовленнєвих
стратегій недоброзичливості, їх класифікацію та особливості функціонування
у дискурсі німецькомовних онлайн-дискусій. Розглядаються лексичні, синтаксичні
та стилістичні засоби реалізації стратегій недоброзичливості та їх залежність від
специфіки спілкування в інтернет-дискурсі.

Ключові слова: інтернет-дискурс, неввічливість, недоброзичливість,
“обличчя”, стратегія.

Демьянко С. П. Речевая реализация стратегий недоброжелательности
в немецкоязычных онлайн-дискуссиях. В статье представлена характеристика
глобальной, локальных и речевых стратегий недоброжелательности, их
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классификацию и особенности функционирования в дискурсе немецкоязычных
онлайн-дискуссий.  Рассматриваются лексические ,  синтаксические  и
стилистические средства реализации стратегий недоброжелательности и их
зависимость от специфики общения в интернет-дискурсе.

Ключевые слова:  интернет-дискурс,  “лицо”, невежливость,
недоброжелательность, стратегия.

Demyanko S. P. Speech Realization of Malevolence Strategies in German
Online-Discussions. In the paper we present a description of the global malevolence
strategy, its local and speech strategies, their classification as well as specifics of their
use in the discourse of German online-discussions. We also consider lexical, syntactical
and stylistic means of malevolence strategies realization and their relation to the
specifics of communication in the Internet-discourse.

Key words: “face”, impoliteness, Internet-discourse, malevolence, strategy.

Актуальність роботи визначається стрімким розвитком віртуального
середовища, відсутністю комплексних досліджень реалізації стратегій
недоброзичливості та необхідністю системного аналізу їх мовленнєвого
втілення у німецькомовних онлайн-дискусіях на засадах когнітивно-
комунікативної  парадигми.  Об’єктом  дослідження є дискурс
німецькомовних онлайн-дискусій. Предметом дослідження є характерні
лінгвістичні особливості мовленнєвої реалізації локальних стратегій
недоброзичливості. Метою дослідження є встановлення специфіки
реалізації стратегій недоброзичливості у дискурсі німецькомовних онлайн-
дискусій. Новизна одержаних результатів  полягає у теоретико-
методологічному обґрунтуванні функціонування недоброзичливості
в інтернет-дискурсі, здійсненні комплексного аналізу реалізації стратегій
недоброзичливості в німецькомовних онлайн-дискусіях та систематизації
мовних засобів, що застосовуються для їх вираження.
Методологічною базою дослідження є теорії інтернет-комунікації

О.М. Галічкіної [1] та О.В. Лутовинової [2], теорія ввічливості П. Браун та
С. Левінсона [6] і теорії неввічливості Д. Бусфілда [5] та Дж. Калпепера [7].
Розвиток інтернет-комунікації  у сучасному глобалізованому

суспільстві  призвів  до появи інтернет-дискурсу,  що поєднує
як характеристики, притаманні іншим типам спілкування (часові, кількісні,
жанрові та ін.), так і власні специфічні ознаки. Інтернет-дискурс
розглядаємо як “інтегральний феномен, мисленнєво-комунікативну
діяльність, що являє собою сукупність процесу та результату і охоплює
як екстралінгвістичний, так і власне лінгвістичний аспект” [3, с. 38].
Особливості спілкування в мережі Інтернет, а саме опосередкованість,

віртуальність, анонімність мовця та адресата і статусна рівність, створюють
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сприятливі передумови для реалізації стратегій неввічливості. Неввічливість
як соціокультурна категорія висвітлена у дослідженнях П. Остін [4],
Д. Бусфілда [5], Дж. Калпепера [7], проте особливості мовленнєвого
втілення стратегій неввічливості і,  зокрема, недоброзичливості
як субстратегії неввічливості в дискурсі німецькомовних онлайн-дискусій
не піддавалися комплексному аналізу.
Під недоброзичливістю розуміємо субстратегію неввічливості,

яка створює загрозу позитивному “обличчю” адресата і виражається
у висловленні неповаги, неприйняття чи несхвалення адресата, ігноруванні
його інформаційних та комунікативних потреб, критиці чи глузуванні.
У розумінні терміну “обличчя” опираємося на дефініцію П. Браун

та С. Левінсона, за якою “обличчя” визначається як “соціальний імідж,
у збереженні якого зацікавлений кожен член суспільства” [6, c. 61].
Позитивне обличчя є “позитивною складовою уявлення індивіда про себе
як особистості  і  бажання того,  щоб це уявлення цінувалося та
схвалювалося” [6, с. 61].
У дослідженні виділяємо глобальну, локальні та мовленнєві стратегії

недоброзичливості. Під глобальною стратегією розуміємо загальну
стратегією мовця, що характеризує процес спілкування і спрямована
на досягнення загальних комунікативних цілей. Локальні стратегії сприяють
реалізації глобальної стратегії комунікації і спрямовані на досягнення
конкретних цілей. Під мовленнєвою стратегією розуміємо комплекс
лексико-граматичних, синтаксичних та стилістичних мовних засобів,
що слугують для втілення локальних стратегій.
Недоброзичливість як субстратегія неввічливості реалізується у трьох

аспектах: 1) маніфестації відчуження від адресата (стратегії спростування
належності адресата до групи; спростування спільності; відмови від
обіцянок і пропозицій; розмежування діяльності мовця та адресата
(формальне або дійсне); запитування про причини; спростування
взаємності), 2) ствердженні незацікавленості у ньому (стратегії несхвалення
адресата; взаємної незацікавленості; уникання згоди; прагнення
до незгоди; висміювання цінностей адресата; ствердження
песимістичності); 3) ігноруванні його потреб (стратегії ненадання уваги
адресату; ігнорування потреб адресата  (інформаційних або
комунікативних); незадоволення потреб адресата).
У мовленні всі локальні стратегії недоброзичливості реалізуються

за допомогою таких лексичних засобів, які здатні до найбільш точної
передачі специфічного значення кожної  стратегії .  Залежно від
характеристики, на якій акцентується увага, мовець користується
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можливістю вибору лексем із відповідним семантичним складом
(глузування – lachen, lächerlich, нехтування – verzichten, nicht brauchen,
несхвалення – dumm, verabscheuen та ін.), протиставлення займенників
у різній категорії особи, вживання інтенсифікаторів інтендованого смислу,
таких як градуальні (total sehr, ganz, höchst, echt) та модальні частки (doch,
ja, schon, mal), а також вигуків і звуконаслідувальних слів.
Для окремих стратегій релевантними є синтаксичні засоби:

використання питальних речень (стратегія запитування про причини:
(1) <Jürgen Geson>:ich und mich auf die freuen? wie sollte ich mich auf
juroren freuen die glauben das sie ahnung von musik haben [9]), вживання
протиставного зв’язку між синтагмами (стратегії спростування спільності,
розмежування діяльності мовця та адресата, прагнення до незгоди: (2)
<Laurin Zocker>: Joey du bist der BESTE!!!!!!!!!!!!! <Martina
Hänig>: ....aber nach Olivia!!!! [10]), вживання дієслів у наказовому способі
(стратегія відмови від обіцянок і пропозицій: (3) <Kristina Henkel>: mar
vin, geh und nimm deine medikamente [10]). Для надання висловлюванню
емоційності слугують окличні речення, які мають допоміжний характер
і  вживаються у комбінації  з  лексичними засобами вираження
недоброзичливості.
Стилістичні засоби реалізації недоброзичливості є характерними для

стратегій, що спрямовані на підкреслення відмінності мовця від адресата
– стратегії розмежування діяльності, спростування спільності, прагнення
до незгоди.  До них належать часткові  повтори висловлювань
співрозмовника, синтаксичний паралелізм, антитези, хіазми та вживання
недоречних маркерів ідентичності, таких як lieber, Herr, sehr geehrter та
ін.: (4) <Anti RTL / RTL 2>: Klingt total nach einem Fake... <Ramón Alex
Lang>: liber Anti RTL, dass die Sendung „erfundene“ Geschichten hat ist
kein Geheimnis das kannst du bei rtl nachlesen [11].
При висловленні недоброзичливості в німецькомовному інтернет-

дискурсі спостерігається тенденція до відмови від безпосередньої вказівки
на адресата і надання переваги іменникам з високим ступенем генералізації
(Menschen, User), неозначеним займенникам (viele, manche, einige) та
неозначено-особовому займеннику man.
У разі необхідності підкреслення недоброзичливого ставлення до

конкретного користувача (стратегії несхвалення адресата, спростування
спільності та спростування його належності до групи) і наявності наміру
завдати значної шкоди його позитивному „обличчю“, мовець має
можливість обрати більш конкретний спосіб референції – особові та
присвійні займенники другої особи однини чи множини, а також апелятиви.
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Специфічним способом вираження несхвалення та висміювання
цінностей адресата в дискурсі німецькомовних онлайн-дискусій
є висловлювання, що стосуються атрибутів його віртуальної особистості
як засобів самопрезентації в мережі Інтернет – псевдоніма, аватари
та фотографій профілю: (5) <Calvin Ogu>: @Max Lückner Ha...ja du musst
es ja wissen.Und warum hast du ein Auto als Profilbild? Bist du ein
Transformer? [12].
З огляду на специфіку спілкування у німецькомовних онлайн-дискусіях,

зокрема переважно невеликий обсяг висловлювань, спостерігається
прагнення користувачів  до концентрації  інтендованого смислу
і використання мовних засобів, за допомогою яких у рамках одного
повідомлення реалізуються кілька  різних локальних стратегій
недоброзичливості. Зокрема, у наступному дискурсивному фрагменті
поєднуються стратегії висміювання цінностей, відмови від обіцянок
і пропозицій та спростування спільності: (6) <Cali Mone>: La Luna...ich
will mal sehen, wie Du mit nem Karren pflügst...egal, was Du da für ein Viech
vorspannst! <La Luna>: hey du Calibra Frau da oben..so haben des die
Leut früher gemacht..frag doch mal deinen Uropa..falls vorhanden..oder
google einfach mal...wird übrigens in manchen Ländern heut noch so
gemacht...siehe youtube..[8].
Висновки.  У  ході  дослідження функціонування стратегій

недоброзичливості в німецькомовних онлайн-дискусіях було встановлено
специфіку, закономірності та мовленнєві засоби вираження п’ятнадцяти
можливих варіантів висловлення недружнього ставлення мовця до
адресата, які перебувають у тісному зв’язку з загальними особливостями
інтернет-комунікації.
У дискурсі німецькомовних онлайн-дискусій зафіксовано тенденцію

до недотримання орфографічних та пунктуаційних норм: нехтування
розділовими знаками, помилкове написання слів, повторення знаків оклику
та питання.  З огляду на  відсутність можливості  використання
паралінгвістичних засобів мовлення у цьому дискурсі, комуніканти широко
використовують прийом графічного виділення окремих слів  або
висловлювань шрифтом іншого розміру і вживають емотикони та
акроніми.
Лексичні, граматичні та стилістичні засоби здатні до комплексного

вживання у рамках кожної окремої стратегії недоброзичливості, що свідчить
про можливість різнопланової реалізації мовцем позитивної неввічливості.
Реалізація стратегій недоброзичливості  в онлайн-дискусіях

характеризується високим ступенем емоційності висловлювань, що
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виражається в окличних реченнях, еліптичних виразах, звуконаслідувальних
словах та вигуках, дублюванні знаків питання та оклику і широкому
вживанні підсилювальних часток.
Перспективою роботи є продовження наукового пошуку у напрямку

виявлення особливостей функціонування позитивної, а також негативної
неввічливості в різних типах інтернет-дискурсу, розроблення моделі
неввічливості і класифікація мовних засобів, що слугують для реалізації її
локальних стратегій.

Література:
1. Галичкина Е.Н. Специфика компьютерного дискурса на английском
и русском языках (на материале жанра компьютерных конференций) :
дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Е.Н. Галичкина. – Волгоград,
2001. – 212 с. 2. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические
особенности виртуального дискурса : монографія / О. В. Лутовинова. –
Волгоград : Изд-во ВГПУ “Перемена”, 2009. – 477 с. 3. Шевченко И.С.
Дискурс как мыслекоммуникативное образование /  И.С. Шевченко,
Е.И. Морозова // Вісник Харків. нац. ун-ту. ім. В. Н. Каразіна. –
2003. – № 586. – С. 33–38. 4. Austin P. Politeness revisited – the dark
side / P. Austin // New Zealand ways of speaking English. – Philadelphia
: Multilingual Matters, 1990. – P. 277–293. 5. Bousfield D. Impoliteness
in Interaction / D. Bousfield. – Amsterdam : John Benjamins Publishing
Company, 2008. – 282 p. 6. Brown P. Politeness: Some Universals in
Language Use / P. Brown, S. Levinson. – L., NY, etc. : CUP, 1987. – 345 p.
7. Culpeper J. Towards an anatomy of impoliteness / J. Culpeper // Journal
of Pragmatics. – 1996. – № 25. – P. 349–367. 8. Bauer sucht Frau
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.facebook.com/
pages/Bauer-sucht-Frau/. 9. DSDS – Deutschland sucht den Superstar
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.facebook.com/
DSDS/. 10. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! [Електронний ресурс] –
Режим доступу : http://www.facebook.com/ Dschungelcamp2011/.
11. Mitten im Leben [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.facebook.com/pages/Mitten-im-Leben/. 12. RTL [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.facebook.com/meinRTL/.

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

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/pages/Mitten-im-Leben/
http://www.facebook.com/meinRTL/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


71

УДК 811.111’42:004.738.5

КОМУНІКАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ
ТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІРТУАЛЬНИХ ДІАЛОГІЧНИХ ЖАНРІВ

(світська бесіда vs інтернет форуми та чати)

Денисова Е.В. (Харків)
 Науковий керiвник: канд. фiлол. наук, доц. Матюхіна Ю.В.

У роботі порівнюються світська бесіда та Інтернет-форуми як лінгвістичні
явища. Описуються структурні, функціональні та лексичні особливості типових
мовних засобів англомовних фатичних жанрів та електронного дискурсу.

Ключові слова: Інтернет-форум, світська бесіда, фатичні мовні жанри.

Денисова Э .  В . Коммуникативные свойства  традиционных  и
виртуальных диалогических жанров (светская беседа vs интернет-форумы
и чаты). В работе сравниваются светская беседа и Интернет-форумы как
лингвистические явления. Описываются структурные, функциональные и
лексические особенности типичных языковых средств англоязычных фатических
жанров и электронного дискурса.

Ключевые слова: Интернет-форум, светская беседа, фатические языковые
жанры.

Denisova E. V. Communicative Features of Tradition and Virtual Dialogical
Genres (Small Talks vs Internet Forums and Chats). The article compares small
talks and Internet-forums as linguistic phenomenon.Structural, functional and lexical
features of typical linguistic means of English phatic genres and electronic discourse
are considered.

Key words: Internet forum, phatic linguistic genres, small talks.

Робота присвячена дослідженню світської бесіди в повсякденному
і віртуальному спілкуванні. Актуальність дослідження визначається
необхідністю та зацікавленістю вивчення світської бесіди як невід’ємної
частини фатичної метакомунікації, що є однією з складових комунікації як
інтегрального феномена, а також впливом мови Інтернету на формування
комунікативних стереотипів його користувачів. Мета роботи полягає
в визначенні особливостей діалогів в жанрі світської  бесіди та
англомовної електронної комунікації як лінгвістичного явища. Завданням
є дати лінгвістично релевантне визначення віртуальності і віртуального
дискурсу, встановити і описати конститутивні ознаки віртуального
дискурсу,  а  також виявити його текстову специфіку,  виявити
функціонально-прагматичні характеристики світської бесіди, виділити види

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

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


72

комунікативної компетенції в рамках віртуального дискурсу, провести
порівняльний аналіз функціонування світської бесіди у традиційних
і віртуальних жанрах, виділити і охарактеризувати основні лінгвокультурні
типажі віртуального дискурсу.
Об’єктом дослідження є діалоги в жанрі світської бесіди та електронні

тексти блогів, чатів. Предметом дослідження є типологія, структура,
функції та мовні особливості діалогів жанру світська бесіда та
англомовних інтернет-форумів та чатів. Матеріалом дослідження слугували
діалоги в жанрі світської бесіди та тексти англомовних форумів та чатів.
Новизна роботи полягає у визначенні комунікативних властивостей
світської бесіди у повсякденному і віртуальному спілкуванні.

Світська бесіда – це невимушена розмова на приємну і цікаву для
обох співрозмовників тему, пов’язану або не пов’язану з темами “великих”
ділових переговорів і обговорень. При правильному підході ця бесіда
виникає начебто випадково, грунтуючись на відчуттях поточного моменту.
Це різновид фатики, спрямований на встановлення і розвиток контакту,
що включає в якості основних змістовних теми загальнолюдського
і нейтрального характеру, яка уникає “табу-тем”;характеризується
тональністю дружелюбності, спокою і нейтральності [4, c. 109-121].
“Легкість” розмови надають повсякденні,  неофіційні  теми,  що
представляють інтерес для співрозмовників такі як:

1. Мистецтво:
So this is considered art?
My parents did this
in the Sixties.
Yes! They had an exhibition
at Woodstock.
And I guess you’re trying
to bring it back? (The Princess Diaries)
2. Нещодавнє минуле або плани на майбутнє, які не торкаються

особистих проблем співрозмовника:
Hi! Congratulations.
You were great.
Torrance.
I respect what
Your guys did out there. Your guys were good.
Thanks.
You were better. (Bring it on)
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3. Література:
– The whole secret of the study of nature lies in learning how to use one’s
eyes. You know who said that?
 –I ‘m guessing it was a woman.
– That was written by George Sand,a woman forced to use a man’s name
because she couldn’t get published.
- Mom.
- Okay. (Ice Princess)
Таким чином, світська бесіда є одним з різновидів фатичних мовних

жанрів, тобто підтримка розмови для заповнення пауз або підтримання
контакту [2, c. 220-227]. Вона складається лише з чотирьох типів фраз: тих,
що відкривають,тих, що підтримують, перехідних і тих, що закривають
розмову.  На етапі встановлення мовного контакту основними завданнями
метакоммунікатівних кліше є:

1) привернення уваги до того, що повідомляється, наприклад:“
But,” Alexandra pointed out to one couple – a bloke–And his sheila,
gendered aspects of a single rugged Australian identity – “the prime leaf
season may be by.”;
2) ідентифікація адресанта і адресата, наприклад:
Hi, Lex! Is it really you? Darling, who else? You ordered to call me in the
card. I was afflicted by your sad news. I don’t doubt that Nat was the
wonderful person, it is a pity that we never met it.– It prepared in advance
this speech [5, с. 48];
3) досягнення згоди комунікантів в оцінці партнера й ситуації

спілкування:
“Certainly,I wanted. For the last thirty years of day didn’t pass, that you
didn’t arise in my imagination, carelessly dressed and such majestic.”
[5, с. 48];
4) визначення початкової теми розмови,наприклад:
“Our guidebook,” the wife said, “says it lasts to the middle оf November.
It’s the lovely village greens with their white Puritan churches we’re
dying to see.”“A lot of them have burned down, over the years,” [5,
с. 48].
Етап підтримки контакту являє собою постійну зміну мовленнєвих

кроків, в результаті чого відбувається реалізація комунікативних інтенцій
мовців, успішність яких знаходиться в прямій залежності від проходження
комунікантами прагматичним принципам спілкування. Існують наступні
ознаки світської бесіди: облігаторність дотримання вимог етикету;
нейтральність тем розмови і їх відбір у відповідно до актуальності для
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всіх співрозмовників; демонстрація дружелюбності;спокійний тон
спілкування; уникнення спірних, конфліктних тем [1, c. 16-18].
Виникнення Інтернету в кінці 60-х років як ще одного комунікативного

каналу передачі даних, а потім, як засобу масової комунікації в XXI столітті,
стало причиною появи не тільки глобального інформаційного середовища,
але й особливих віртуальних світів. Інтернет-дискурс є одним з типів
електронного дискурсу, що має власні особливості [3, с. 165-175]. Існує
багато спільного між світською бесідою та спілкуванням в Інтернеті.
Віртуальний дискурс є багатожанровим функціональним різновидом
монологічного і діалогічного мовлення, що характеризується цілим рядом
специфічних комунікативних засобів. В англійському комп’ютерному
жаргоні переважає метафоричний і метонімічний перенос, не пов’язаний,
як правило, зі словотворчими діями, а сама виразність слів значно менше.
Багато жаргонних виразів не виходять за рамки літературної норми (Trojan
horse / “Троянський кінь”) – приховані команди, введені у вже існуючу
програму, яка до певного моменту працює нормально Наприклад:
U замість you (у прикладах BSU = Be Seeing You, SU = Seeing You);
2 замість too, to; B замість be; 4 замість for; 2B замість to be; B4 замість
before. Серед термінів, що вживаються в комп’ютерному дискурсі, широко
представлені такі абревіатури: PC – personal computer; IRC (Internet Relay
Chat); спілкування в реальному часі; WAN (Wide Area Network) –
будь-яка мережа, що охоплює більш ніж один будинок; WWW (World Wide
Web) – всесвітнє інформаційне середовище й ін. Відмінна риса абревіації
в комп’ютерних текстах – це скорочення не тільки термінів, але й часто
вживаних у розмовному мовленні словосполучень і цілих речень.
Наприклад: AAMOF = As A Matter Of Fact; GON = God Only Knows;
IMHO = In My Humble Opinion та ін. [3, с. 120-122]. Граматика Інтернет-
спілкування характеризується опусканням дієслів-зв’язок (hi anyone from
liverpool here?), або їх скороченням (I ’m away from my keyboard right
now), опусканням прийменників (any girls wana chat). Комп’ютерний
дискурс характеризується розмаїтістю тем, змішанням слів, що належать
до різних лексичних шарів, сполученням наукових термінів і розмовних
слів, що, безсумнівно, надає специфіки комп’ютерній комунікації.
Англійське слово чат в останні роки утвердилося за позначенням
безпосереднього – у режимі реального часу – спілкування в комп’ютерній
мережі. Сенс цього позначення цілком відповідає тому легкому,
невимушеного стилю спілкування, як правило, не надто змістовного, який
прийнятий між його учасниками. Невідповідністю назви може бути
письмова форма, для якої вживання очевидно ідеофонічного чат
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є переносним. Тип контакту між співрозмовниками в чаті – симетричний,
тобто основою його є відносини рівних і “своїх” – включено в особливий
коло спілкування, створюваний комп’ютерною мережею, до братства
“присвячених”, які володіють комп’ютерною технікою та мають доступ
до мережі; неважливо, що при цьому більшість “своїх” візуально
не знайомі. Солідарні відносини встановлюються на основі спільних
цінностей, прийнятих в середовищі програмістів. Вибір стилю підкреслює
приналежність комунікантів до неформальної молодіжної тусовки.
Це спілкування рівних, “своїх”, максимально вільний і розкутий. Це,
як правило, жаргон та скорочення. Так, у даному прикладі замість are
вжито r, замість want – wana, замість see – c, ppl замість people та цифра
2 замість to . В даному прикладі мова йде про словесні образи в чаті :

– Well if ppl r a loud to say wat they wana.. to be honest the rule should
bthe same 4 every1 ... no 1 should get away with bullying an abuseing
other ... an when ppl defend them self they should be aloud 2 do so .....
– If one person saying they don’t have it than she post a thing from
facebook showing she is logged in .. now to me that make her a liar .. an
I’d be leave a damn word that person saying ... [6]
В Інтернеті як і в реальному житті, зазвичай ведеться розмова про

спорт, музику, подорожі, відносини між людьми, проблеми, пов’язані
з Інтернетом. В данному прикладі мова йдеться про відносини між людьми:

– Hi! just a question .. what do chatters want from chat /and more to the
point what do they not want ?
– Hiya! alot want to find a hussband on ther some might want to find
friends on ther duh some might want to just have fun. Some people do
want to find partners, Excape from the real world 4 a few hours.
– I ‘m away from my keyboard right now – but I‘ ll be back later (your
message has been saved for me). [7]
 Існує багато схожого та відмінного у традиційній світській бесіді

та віртуальному спілкуванні. На лексичному рівні схожість полягає
у вживанні жаргонних слів, скороченні слів. На грамматичному рівні
схожість полягає у опусканні дієслів-зв’язок, скороченню дієслів-зв’язок.
На  стилістичному рівні  це вживання однакових привітань як
в повсякденному спілкуванні, так і в Інтернеті, вживання схожих форм для
розмикання контакту.
Також існують певні відмінності між світською бесідою в Інтернеті

та реальному житті. Емоції, що присутні в реальному житті, в Інтернеті
замінюються “смайликами” або скороченням lol. Також, в світській бесіді,
що відбувається в реальному житті при знайомстві вживаються певні
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кліше,такі як Nice to meet you, тоді як в Інтернеті такі кліше майже
не вживаються.
Перспективою роботи є систематизація мовно-прагматичних

особливостей світської бесіди в повсякденному і віртуальному спілкуванні.
Висновки: Світська бесіда як жанр з’явилася в 16 столітті. Але світська
бесіда еволюціонувала і зараз присутня як в реальному спілкуванні, так
і в віртуальному.

Література:
1. Белоус А.С. Некоторые тематические особенности светского
разговора в Англии / А.С. Белоус // Современные технологии обучения
иностранным языкам : сб. ст. Всерос. науч.-метод. конф. – Пенза,
2005. – С. 16-18. 2. Белоус A.C. Тематика жанра small-talk в Англии /
A.C. Белоус // Вестник Чуваш. ун-та. Гуманитарные науки. – № 3. –
Чебоксары : Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 2009. – С. 220-227.
3. Горошко Е.И. Интернет-коммуникация: проблема жанра /
Е.И. Горошко // Жанры и типы текста в научном и медийном
дискурсе : межвуз. сб. науч. тр. – Вып. 4. – 2006. – C. 165-175.
4. Дементьев В.В. Изучение речевых жанров: обзор работ в
современной русистике / В.В.  Дементьев // Вопросы языкознания. –
1997. – № 1. – С. 109-121.

Список джерел ілюстративного матеріалу:
5. Updike J. The Widows of Eastwick / J. Updik. – New-York : Ballantine
Books, 2009. – 308 p. 6. Facebook [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : www.facebook.com/. 7. Twitter [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : www.twitter.com/.

УДК 811.133.1+811.161.]’37

МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ЗАБОРОНИ
У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Джологуа Н.М. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Уткіна Г.Ф.

У статті проаналізоване поняття мовленнєвого акта заборони у французькій
і російській мовах. Розглянуті різновид та специфіка прогібітива в обох мовах.
У результаті проведеного дослідження був змодельований мовленнєвий акт
заборони, представлена його типологія та мовне оформлення на матеріалі сучасної
французької та російської літератури.

Ключові слова: заборона, лінгвістичні засоби, мовленневий акт, прогібітивні
висловлювання.
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Джологуа Н.М. Речевой акт запрета в современном французском языке.
В статье проанализировано понятие речевого акта запрета во французском
и русском языках. Рассмотрены разновидности и специфика прогибитива в обоих
языках. В результате проведенного исследования был смоделирован речевой
акт запрета, представлена его типология и языковое оформление на материале
современной французской и русской литературы.

Ключевые слова: запрет, лингвистические средства, прогибитивные
высказывания, речевой акт.

Jologua N.M. Prohibitive speech act in modern French. The article focuses
on analysing the concept of the prohibitive speech act in French and Russian. There
have been variations and specific features of prohibition in these languages regarded.
As a result of the study the prohibitive speech act is modelled, its typology and ways
of verbalization have been revealed and represented on the basis of modern French
and Russian literature.

Key words: linguistic tools, prohibition, prohibitive statements, speech act.

Актуальність дослідження обумовлена зрослим інтересом до аналізу мовної
комунікації як складової людської діяльності. Крім того, стрімке розширення
міжкультурних контактів і підвищення їхньої ролі в житті сучасного суспільства
обумовлюють необхідність удосконалювання комунікативної компетенції
вивчаючих  французьку мову,  розуміння етнокультурної  специфіки
мовленнєвого поводження франкомовних комунікантів.
Об’єктом даного дослідження є мовленнєвий акт (МА) заборони

у французькій і російській мовах.
Предметом дослідження в роботі є виявлення специфіки мовного

оформлення та  функціонування МА заборони в обох мовах, що
зіставляються.
Ступінь дослідження проблеми. Дотепер ведучі аспекти мовленнєвих

актів заборони лише зрідка ставали предметом спеціального вивчення на
матеріалі французької мови, хоча частково привертали увагу лінгвістів
при розробці ними суміжних тем. Разом з тим, практично не проводилися
дослідження, присвячені опису функціонально-семантичного поля МА
заборони і його соціолінгвістичній особливості у французькій і російській
мовах. Таким чином, вивчення мовленнєвого акта заборони не може
вважатися завершеним і вичерпаним, тому що тема залишає великий
простір для проведення дослідження, як у загальнотеоретичному плані,
так і на матеріалі сучасної французької і російської мов.
Мета даного дослідження полягає в тім, щоб здійснити системний опис

комунікативно-семантичного типа висловлень, що реалізують інтенцію
заборони з урахуванням формальних і комунікативно-функціональних
ознак на матеріалі французької і російської мови.
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МА заборони відносимо до числа директивів прагматичних типів
речень, змістом яких є пряме спонукання адресата до дії на підставі його
ілокутивної сили й інших характеристик і виходячи з близькості ілокутивних
цілей мовленнєвих актів заборони і директивів. МА заборони – прогібітив –
це ілокутивний акт, що представляє собою волевиявлення того, що говорить
щодо невиконання каузируємої дії. Його сутнісні характеристики зводяться
до наступного: ілокутивна ціль мовленнєвого акта прогібітива – заборона;
ведуча інтенція того, що говорить –спонукати слухаючого припинити чи не
виконувати визначену дію. Иллокутивна ціль заборони, згідно до Дж. Серля
[5, c. 242–264], полягає в тому, щоб зробити змогу змусити слухача
реалізувати лінію дій, репрезентовану пропозиційним змістом.
МА заборони, отримані методом суцільної вибірки з художніх творів

французьких та російських письменників, були класифіковані за
комунікативно-семантичною і формальною ознаками і за ознакою
семантики висловлювання.
З формальної точки зору виділяються маркіровані і немаркіровані

заборони. До маркірованих заборон відносяться МА заборони, що містять
дієслова “interdire” чи “défendre”.

– Tais-toi. Je te défends de parler de cela. [6, p. 66]
До немаркірованого відносяться прогібітиви, у яких замість

вищевказаних дієслів містяться різні лексико-граматичні і лексичні засоби:
1) за допомогою інших дієслів, що стоять в імперативі і в негативній

формі, яка є маркером данного МА:
– Ne me parlez pas comme à votre ennemie. [6, p. 121]
– Ne l’ouvrez pas, je ne le veux pas. [8, p. 31]
2) зрідка, мовленнєвий акт заборони виражений імпліцитно, через

натяк:
– Je puis aller aux nouvelles.
– Non, il faut limiter les risques. [6, p. 71]
– Madame n’est pas chez elle (la servante dit à un homme). [7, p. 23]
В наведених прикладах ми не бачимо прямої заборони, але він мається

на увазі.
Як у французькій так і в російській мовах число немаркірованих

прогібітивів набагато вище числа маркірованих (95% у французькій
та 90% в російській мовах). Проте перевага маркірованої форми заборони
в російській мові вказує на більш сувору заборону та підкреслює
серйозність намірів того, що говорить.
Як у французькій, так і в російській мові група прогібітивних актів

з родовою назвою “заборони” виявляє неоднорідність і в семантичному
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плані, що дозволило виділити на основі комунікативно-семантичної ознаки
наступні комунікативно-семантичні різновиди, як заборона-погроза,
заборона-порада, заборона-розпоряджения, заборона-інструкція
і заборона-наказ.
Звертає на себе увагу той факт, що франкомовний співрозмовник віддає

перевагу таким семантичним різновидам прогібітива як заборона-
розпорядження (38%) і заборона-порада (25%), що характеризується
невисоким ступенем категоричності. Статистично ж домінуючим
семантичним різновидом у російській мові є заборона-наказ (50%),
причому, у більшості випадків вона супроводжується прямою вказівкою
на санкції і покарання, що очікують адресата у випадку невиконання
заборони.
З погляду семантики висловлювання виділяють:
1) превентиви (заборона виконана ще до дії). Коммуниканти – двоє

чоловіків:
– Surtout, ne romps jamais avec ta femme. C’est une bêtise. [12, p. 203]
2) інгібітиви (заборона виконана під час дії). Донька батькові:
– Ne me quitte pas, je veux aller aveс toi. [10, p. 60]
3) корективи (заборона викона після дії). Чоловік у психіатра. Доктор

ставить питання, на що пацієнт говорить:
– Ne commenecez pas à poser des questions, c’est une déplorable manie.
[11, p. 124]
Всі три розрізняються у залежності від контексту і ситуації.
Ще одним свідченням більшого ступеня категоричності російських

прогібітивів є перевага конструкцій, що містять форми наказового способу
типу “перестань”, “прекрати”, “стой”, “хватит + инфинитив”, над
прогібітивними конструкціями, що містять фазові дієслова типу “finir”,
у французькій мові (10% і 2% відповідно).

– Прекрати этот разговор, наконец! – прикрикнул Ларионов на жену.
[3, с. 68 ]
– Стойте! Давайте ваш перстень. Хватит тут на ведро картошки?
[2, с. 228 ]
Серед численних факторів, що впливають на формування структури

і  вибір мовленнєвих одиниць для оформлення прогібітивного
висловлювання, важливу роль грають соціально-рольові параметри і сфера
спілкування комунікантів.
Що стосується соціолінгвістичних особливостей прогібітива

у французькій мові, то слід зазначити авторитарність взаємодії
комунікантів, засновану на соціально-обумовленій неравноположеності
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за таким параметром, як соціально-рольовий статус. Даний спосіб
взаємодії характерний, насамперед, для інституційної сфери спілкування.
Однак він може бути перенесений і в неінституційні сфери, таки як родина,
побут, вулиця і т.п. Таким чином, представляється доцільним аналіз
основних ситуацій вживання прогібітива в наступних сферах спілкування:
інституційній, побутовій і сімейній.
У результаті аналізу було визначено, що при спілкуванні незнайомих

комунікантів, що володіють різними соціальними ролями в інституційній
сфері (начальник-підлеглий) чи різницею у віці в побутовій і сімейній
сферах, спостерігається тенденція вибору формальних чи нейтральних
мовленнєвих одиниць. Більш вільний вибір убік неформальних
мовленнєвих одиниць спостерігається в  ситуаціях спілкування
комунікантів, що володіють однаковим соціально-рольовим статусом
і незначною різницею у віці (колеги, друзі, подружжя, брати). У випадку,
якщо соціально-рольові параметри комунікантів важко визначені
(відношення незнайомих комунікантів у побутовій сфері), то існує
тенденція вибору нейтральних мовленнєвих засобів при оформленні
прогібітивних висловлювань.
Щодо залежності частоти вживання прогібітивів від сфери спілкування

комунікантів, то найбільш частим виявилося вживання заборон
в інституційній сфері (62%), де почуття ієрархії найбільш загострено.
Французи вважають, що дана ієрархія йде на користь дисципліні підлеглого
й авторитету начальника, а заборона розглядається як дисциплінарна міра.
Результати проведеного дослідження дають підстави зробити висновки,

що МА заборони демонструє комунікативно-семантичну варіативність,
що знаходить відображення у варіативності лінгвістичних засобів його
оформлення. Аналіз прогібітивних висловлювань у французькій
і російській мовах наочно показав, що незважаючи на міжмовний характер,
прогібітив характеризується наявністю визначених ідиоетнічних
властивостей в обох мовах, аналіз яких дозволяє судити про способи
поводження носіїв двох культур у процесі контакту між ними.
Перспективою даного дослідження є систематизація комунікативно-

семантичного типа висловлень, що реалізують інтенцію заборони.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗООНІМІВ
З НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Довгань Т.С. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Чучко Ю.К.

У статті представлені результати дослідження особливостей перекладу
зоонімних художнії порівнянь та їх види перекладу з німецької та англійської на
українську мову.

Ключові слова: авторські зоонімні порівняння, види перекладу, зооніми,
зоонімні художні порівняння, фразеологізми.

Довгань Т.С. Особенности перевода зоонимов с немецкого и английского
на украинский язык. В статье представлены результаты исследования
особенностей перевода зоонимных художественных сравнений и их видов перевода
с немецкого и английского на украинский язык.

Ключевые слова: авторские зоонимные сравнения, виды перевода,
зоонимные художественные сравнения, зоонимы, фразеологизмы.

Dovgan T.S. Translation Peculiarities of Zoonym Comparisons from German
and English into Ukrainian. This article is dedicated to researching translation
peculiarities of comparisons containing zoonyms and their types of translation from
German and English into Ukrainian.

Key words: author’s zoonym comparisons, idioms, types of translation, zoonym,
zoonym artistic comparisons.
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У зоолексиці  яскравіше, ніж в  будь-якій іншій царині мови
відображаються особливості осмислення позамовної реальності, коли
образи тварин у різних мовах наділяються (з точки зору освоєння
дійсності людиною і її впливу на навколишній світ), на перший погляд,
абсолютно не мотивованими властивостями і іноді навіть суперечать
логіці речей. Ці образи і фантазії сягають глибин людської свідомості,
її вірувань і міфології [4, с. 15-19], тому переклад зоолексики є значущим
і може викликати труднощі, що зумовлює нагальність нашої розвідки.
Актуальність теми пояснюється також відсутністю комплексного
дослідження функціонально-семантичної  категорії  зоонімного
художнього порівняння (далі – ЗХП) у сучасній німецькій та англійській
мовах, недостатнім вивченням питань активності мовців у процесах
продукування та осмислення цього виду художніх порівнянь, які
ускладнюються частковою втратою вмотивованості ЗХП та виникненням
у зв’язку з цим не завжди правильного сприйняття й трактування
авторських зоонімних порівнянь (далі – АЗП) та зоонімних компаративних
фразеологізмів (далі – ЗКФ) особами, які вивчають німецьку та англійську
мови як іноземні.
Об’єктом дослідження в роботі виступають зооніми та зоонімні художні

порівняння, а саме компаративні фразеологізми та авторські зоонімні
порівняння німецької, англійської та української мов.
Предметом дослідження стали структурно-граматичні, лексичні,

семантичні та стилістичні властивості художніх порівнянь з компонентами-
зоонімами, їх класифікація та особливості їх перекладу на українську мову.
Мета роботи полягає у встановленні та обґрунтуванні особливостей

вживання оказіональних та узуальних зоонімних художніх порівнянь
німецької та англійської мов.
Матеріалом дослідження слугували зооніми, зоонімні компаративні

фразеологізми та зоонімні авторські порівняння (більше 200 одиниць),
виявлені методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел, художніх
творів та словників.
Художній переклад відіграє  дуже  важливу роль  у процесі

взаємопізнання народів, їхнього спілкування у різних ділянках духовного
і морального життя. Перекладацька діяльність викликає посилений
інтерес фахівців до якості перекладів, що досить актуально нині для
теоретиків, практиків та критиків перекладу. Як найбільш дієві виділяються
чотири основні типи перекладу: дослівний (що слово в слово відповідає
першоджерелу або мові оригіналу; абсолютно точний, буквальний),
еквівалентно-повний, еквівалентно-неповний та описовий [7, с. 189-190].
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Дослівний переклад – це калькування (калькувати – лінгв. створювати
слово або вислів за зразком будови відповідного слова чи вислову іншої
мови). Цей вид перекладу виключно характерний передусім для перекладу
крилатих фраз (влучна словосполука, влучний вислів літературного
походження,  що стисло та  образно передають думку й стали
загальновживаними), наприклад:

- leben wie Hund und Katze – жити як кішка з собакою;
- wie ein Dachs arbeiten – працювати як віл;
- wie ein Spatz essen – їсти як воробушек;
- wie ein schlecht gestochenes Schwein quieken – верещати як

недорізана свиня;
- emsig wie eine Ameise – працелюбний як мураха;
- wie ein Murmeltier schlafen – спати як байбак;
- sich zusammenrollen wie ein Igel – згорнутися у клубок як їжак;
- stumm wie ein Fisch sein – німий як риба;
- dog’s life – собаче життя;
- puss in boots – кіт у чоботях;
- dumb as a fish – німий як риба;
- dark (black) horse – темне лоша;
- when two ride on one horse one must sit behind – якщо двоє їдуть на

одному коні, одному доведеться сидіти позаду;
- lion’s share – левова частка;
- an early bird – рання пташка;
- a sheep among wolves – вівця серед вовків;
- neither fish nor flesh – ні риба, ні м’ясо.
Еквівалентно-повний переклад – один із повноцінних способів

перекладу порівнянь. Він полягає в тому, що в мові перекладу знаходять
порівняння із таким самим значенням, як і у мові оригіналу. Тобто такий
еквівалент, який би повністю відповідав не лише значенню порівняння
мови оригіналу, але і його внутрішній формі. При цьому жодного значення
не має те, чи певний еквівалент був утворений завдяки калькуванню, чи
виник сам по собі.

- Er flattert wie ein Schmetterling von einer Blume zur andern – Він
пурхає як метелик з квітки на квітку;

- Sie ist zäh wie eine Katze – вона живуча як кішка;
- sich wohl [fröhlich, lebhaft] fühlen wie ein Fisch im Wasser –

почувати себе мов риба в воді;
- sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen – поводитися як

слон у посудній лавці;
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- mit j-m wie die Katze mit der Maus spielen – грати з кимось як кішка
з мишкою;

- the best fish swim near the bottom – найкраща риба ходить по дну;
- it is a silly fish, that is caught twice with the same bait – дурний той,

хто два рази попадається на одну і ту ж вудку.
Еквівалентно-неповний переклад – небажаний, оскільки він не завжди

передає своєрідність порівняння. Цей спосіб також полягає у пошуку
відповідного еквівалентного сполучення з таким же значенням, але з іншою
внутрішньою формою:

- Er ist bekannt wie ein bunter [scheckiger] Hund – Його кожна
собака знає (знають його усі як плямистого собаку);

- Sie ist mager wie eine Ziege – Вона дуже худа;
- Sie ist neugierig wie eine Ziege – Вона дуже допитлива;
- Sie ist wählerisch wie eine Ziege – Вона дуже примхлива;
- Das paßt dazu wie der Igel zum Handtuch – Це пасує як корові

сідло / це зовсім не пасує;
- Sie ist falsch wie eine Katze – Вона наскрізь фальшива;
- Er fällt immer auf die Füße wie die Katze – Він завжди виходить

сухим з води;
- Er sprang auf wie von der Tarantel gestochen – Він підскочив як

ужалений;
- Sie sind zärtlich wie die Tauben – Вони воркочуть як голубки;
- auf der Bärenhaut liegen – бити байдики;
- wie eine bleierne Ente schwimmen – плавати як сокира;
- to help a lame dog over a still – допомогти комусь;
- let sleeping dogs lie – не будити лихо, поки спить тихо;
- there is life in the old dog yet – є порох у порохівницях;
- enough to make a cat speak – диву даватися;
- enough to wake a cat laugh – і мертвого може розсмішити;
- never offer to teach fish to swim – не вчи вченого.
Описовий переклад використовується у тих випадках, коли вищеназвані

способи неможливі. Цей вид перекладу найменш бажаний, позаяк при
ньому зникає своєрідність, образність та емоційність порівнянь. Цим
самим губиться сама привабливість порівняння:

- Er guckte wie ein Huhn, wenn’s donnert – Він дивився як очманілий;
- Er ist gesund und fröhlich wie ein junger Hecht – Він почувається

як риба у воді;
- Man wird so alt wie ’ne Kuh und lernt noch immer was dazu –

Вік живи, вік учись;
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- Er fällt immer auf die Füße wie die Katze – Він завжди виходить
сухим з води;

- Ich fühle mich wie durch den Wolf gedreht – Я цілком розбитий;
- wie das Schwein aus dem Stall fortlaufen / wie die Schweine vom

Troge aufstehen – піти, залишивши повний безлад;
- es so dick hinter den Ohren haben wie die Sau die Läuse – бути

пропаленим шахраєм;
- wie ein Bär schnarchen – хропіти богатирским храпом;
- wie der Storch im Salat – як на ходулях; на довгих худих ногах;
- frech wie die Laus im Grind – нахаба з нахаб;
- to fight like Kilkenny cats – битися так, щоб тільки пух та пір’я

летіли;
- to grin like a Cheshire cat – посміхатися без причини;
- no room to swing a cat – немає де повернутися;
- the best fish smell when they are three days old – не слід зловживати

гостинністю;
- catch fish with a silver hook – купляти рибу після невдалої рибалки;
- venture a small fish to catch a great one – ризикнути малим заради

великого.
Так для досягнення максимальної адекватності при перекладі порівнянь

з німецької та англійської на українську мову перекладач повинен вміти
користуватися різними “видами перекладу” в залежності від випадку,
а саме: дослівним або калькуванням, який характерний передусім
для перекладу крилатих фраз, еквівалентно-повним, який полягає в тому,
що в мові перекладу знаходять порівняння із таким самим значенням,
як і у мові оригіналу, еквівалентно-неповним, що полягає у пошуку
відповідного еквівалентного сполучення з таким же значенням, але з іншою
внутрішньою формою, та описовим, який використовується у випадках,
коли вищеназвані способи неможливі. Найчастіше застосовується
дослівний переклад, а найрідше – еквівалентно-повний переклад.
У ході дослідження була виявлена наявність багатозначності перекладу

зоонімних порівнянь, тобто одне й теж порівняння перекладається
як еквівалентно, так й майже дослівно, або взагалі має різні варіанти
перекладу, вибір яких залежить від контексту. Поглиблення та деталізація
особливостей перекладу у зазначеному річищі, звернення до когнітивних
основ процесу перекладання зоонімів у зазначених мовах, та у мовах
романської групи вбачається перспективою нашої подальшої наукової
роботи.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
АНОТАЦІЙ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Житницька А.А. (Харків)
Науковий керівник:

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

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

Ключові слова: анотація, граматичні особливості, композиційні особливості,
лексичні компоненти, наукова комунікація, структурні особливості.
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Житницкая А.А. Структурные особенности текстов научных аннотаций
на украинском и английском языках. Аннотация была рассмотрена как жанр
научной коммуникации, были исследованы композиционные и структурные
особенности текстов аннотаций на английском и украинском языках. Был проведен
сравнительный анализ украинских и английских аннотаций, с целью создания
рекомендаций к написанию аннотаций.

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

Zhytnytska A.А. Structural features in scientific abstracts in English and
Ukrainian. Abstract was considered as a genre of scientific communication. We
studied compositional and structural features of annotations in English and Ukrainian
languages,  researched their grammatical features and typical lexical components. We
conducted a comparative analysis of Ukrainian and English annotations, in order to
develope guidelines for writing annotations.

Key words: abstract, composite features, grammatical features, lexical components,
scientific communication, structural features.

Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях для
викладення результатів дослідницької діяльності. Його основна функція –
інформативна (повідомлення, пояснення, з’ясування, обґрунтування,
класифікація понять, систематизація знань, аргументований доказ);
завдання – передання інформації. Загальні ознаки наукового стилю –
поняттєвість, об’єктивність, точність, логічність, доказовість, аргументо-
ваність, переконливість, узагальнення, абстрагованість, висновки; мовні
ознаки – усна і писемна форми, широке використання термінів та
іншомовної лексики, номенклатурних назв, символів, форма тексту –
монологічна (опис, міркування) [1]. Науковий текст – спосіб репрезентації
наукової інформації, результату наукового дослідження. Науковий стиль
властивий таким жанрам : монографія, наукова стаття, дисертація, анотація,
рецензія, підручник, лекція та ін. У нашому дослідженні анотації були
розглянуті як жанр наукової комунікації, а також досліджено структурні та
композиційні особливості текстів анотацій дисертаційних досліджень,
написаних українською та англійською мовами [2].
Об’єктом даного дослідження є анотація дисертаційного дослідження

як жанр наукової комунікації.
Предметом дослідження є композиційні та структурні особливості

текстів анотацій дисертаційних досліджень англійською та українською
мовами, їх граматичні особливості, а також типові лексичні компоненти.
Матеріалом даного дослідження є 100 анотації дисертаційних
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досліджень, підготовлених в Україні, та 100 англомовних анотацій
дисертаційних досліджень, котрі були підготовані в Сполучених Штатах
Америки.
Метою роботи є аналіз композиційних, лексичних, граматичних та

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

1. дослідження особливостей та складників наукової комунікації;
2. проведення опису жанрових та диференційних ознак анотації

наукової роботи;
3. проведення аналізу композиційних, граматичних та лексичних

особливостей анотацій українською мовою;
4. проведення порівняльного аналізу композиційних, граматичних та

лексичних особливостей анотацій англійською мовою;
5. порівняння композиційних, граматичних та лексичних особливостей

анотацій дисертаційних досліджень українською та англійською мовами.
Актуальність заявленої теми підтверджується інтересом, який вона

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

теоретичне, але й значне практичне значення. Сьогодні питання про
правильність написання анотацій до дисертаційних досліджень гостро
постає перед сучасними вченими. Анотація відіграє важливу роль при
написанні будь-яких наукових робіт, чи то наукові статті, чи дисертації,
адже в цьому випадку анотація виступає у ролі “візитної картки”, і автору
потрібно зосереджувати свою увагу на правильності написання анотації
до своєї роботи, на її структурі та композиції [5]. Науковець повинен
розуміти, як у невеликому за розміром тексті можна зосередити найбільш
важливу інформацію свого дослідження і як для цього правильно
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побудувати композицію анотації. Автор має усвідомлювати, на чому
потрібно зробити акценти, які граматичні конструкції, властиві лише
науковому стилю, вжити для того, щоб зацікавити якомога більшу кількість
читачів. Анотація є одним із основних засобів наукової комунікації, саме
тому необхідно створювати умови, в яких вчені усього світу будуть
розуміти один одного та будуть користуватися єдиним “кодом” при
передачі інформації [3]. Під час даного дослідження було виявлено певні
конструкції, що є, так би мовити, маркерами анотацій дисертаційних
досліджень. Ці маркери можна побачити як на лексичному, так і на
граматичному рівнях. При написанні анотації є певні правила та закони,
що використовуються науковцями на структурному (оформлювальні та
інтертекстуальні особливості) та функціональному рівнях (функції
анотацій, а саме актулізуюча, ознайомлююча, цілеспрямовуюча,
оцінююча та популяризуюча).
У даному досліджені ми порівняли композиційні, лексичні та

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

анотація при написанні українських та англійських текстів анотацій
дисертаційних досліджень. Необхідно зазначити, що американські вчені,
на відміну від українських, для позначення слова анотація використовують
декілька термінів таких як abstract, summary, thesis та annotation, в той
час як в українській мові існує лише один еквівалент, який ми зустрічали
при аналізі усіх текстів – анотація.
Продовжимо наше порівняння аналізом структурних особливостей

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

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

англійською мовами, переходимо до порівняння синтаксичних та
граматичних особливостей. Дослідивши анотації українською мовою,
можемо підвести певні підсумки: 1) характерною рисою українських
анотацій є велика кількість дієприкметникових та дієприслівникових
зворотів, адже ці конструкції підкреслюють науковий характер тексту та
дають змогу логічно та послідовно викладати інформацію, 2) в анотаціях,
написаних українською мовою домінують безособові та пасивні речення.
Це можна пояснити тим, що вони є характерною рисою наукового стилю
в українській мові, 3) переважання простих речень у текстах українських
анотацій, 4) в середньому для написання тексту анотації автори
використовують до 10 термінів.
Дослідивши англомовні анотації, можемо зробити певні висновки:

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

необхідно зазначити, що і в українських, і в англійських текстах анотацій
переважають прості речення, рідше зустрічаються складносурядні та
складнопідрядні речення. Можемо зробити висновок, що при написанні
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анотацій автори дисертаційних досліджень намагаються уникнути великих
та громіздких речень для того, щоб донести основний зміст роботи
доступним, лаконічним та простим способом, саме для цього вони
обирають прості речення при написанні анотацій і лише при необхідності
звертаються до складних речень. Але що стосується граматичної будови
текстів українських та англійських анотацій, тут ми можемо спостерігати
чимало відмінностей. Слід зазначити, що автори українських дисертацій
при написанні анотацій до своїх робіт намагаються уникати конструкцій
активного стану, де це можливо, і здебільшого використовують пасивні
конструкції та безособові речення, що є характерним для науково-
публіцистичного стилю, з метою уникнення індивідуальної авторської
манери, в той час, коли в англійських анотаціях ми спостерігаємо
діаметрально протилежну ситуацію: в текстах анотацій англійською мовою
домінують речення, побудовані на конструкціях активного стану [4].
Не викликає ніяких сумнівів той факт, що як при написанні українських,

так і при роботі над англомовними анотаціями, автори приділяють значну
увагу термінології. Але у випадку з анотаціями американських авторів, вони
є перенасиченими термінологією, і за рахунок цього анотації можуть бути
складними для сприйняття. Якщо порівнювати англомовні та українські
анотації, то перші є значно більшими за обсягом та містять більшу кількість
термінології, але якщо брати до уваги пункт Subject Terms та порівня ти його
з пунктом Ключові слова в українських анотаціях, то можна зробити
висновок, що американські автори вносять до нього невелику (в порівнянні
до розміру тексту означеного пункту) кількість слів.
Перспективу дослідження вбачаємо в проведенні лінгво-дидактичного

дослідження означеної проблеми та в створенні на основі такого аналізу
алгоритму для написання анотацій наукових робіт англійською мовою для
українських науковців.
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УДК 811.111:42’316.28

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ
В МОЛОДІЖНОМУ ДИСКУРСІ

(на матеріалі сучасного американського дискусу)

Задорожна О.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Матюхіна Ю.В.

Стаття присвячена вивченню поняття та суті фатичної функції мови; розгляду
особливостей реалізації фатичної функції в молодіжному американському
дискурсі.

Ключеві слова: дискурс, комунікація, мовленнєвий етикет, молодіжна
субкультура, молодіжний дискурс, фатична метакомунікація, фатична функція.

Задорожная О.В. Особенности реализации фатической функции
в молодёжном дискурсе (на материале современного американского
дискурса).
Статья посвящена изучению понятия и сути фатической функции языка;

рассмотрению особенностей фатической функции языка в молодёжном
американском дискурсе.

Ключевые слова: дискурс, коммуникация, молодёжная субкультура,
молодёжный дискурс, речевой этикет, фатическая метакоммуникация, фатическая
функция.

Zadorozhnaya O.V. Specifics of Realization of Phatic Function in Youth
Discourse (on the Data of Modern American Discourse). The article deals with
the study of the concept and nature of phatic function of language; the consideration
of specialties of phatic function of language in youth American discourse.

Key words: communication, discourse, speech etiquette, phatic function, phatic
metacommunication, youth discourse, youth subculture.

Робота присвячена дослідженню спілкування молоді в американському
лінгвокультурному суспільстві; зверненню до прагматичної характеристики
молодіжного дискурсу, його тактик і стратегій. Метою статті є виявлення
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домінуючих комунікативних стратегій мовної поведінки в спілкуванні
американської молоді. Об’єктом статті є американський молодіжний
дискурс, його сутність і характеристики, комунікативні стратегії.
Предметом статті є виявлення внутрішніх зв’язків між вибором певної
комунікативної стратегії спілкування і особливостями функціонування
молодіжного дискурсу в США.
Наукова новизна статті полягає у дослідженні лінгвокогнітивного

та соціолінгвістичного аспектів американського молодіжного дискурсу
в США.
Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно

специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних
суспільством для встановлення контакту комунікантів, підтримання
спілкування у певній тональності. Для реалізації мовленнєвого етикету та
його формул потрібні певні “координати”. Мовленнєва ситуація
відбувається за безпосередньої участі мовця – “я” і  адресата-
співрозмовника – “ти”. Співрозмовників може бути кілька: етикетна
ситуація завжди діалогічна, бо передбачає спілкування, навіть якщо
її учасники (мовці) розділені часом чи простором [6].
Без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм

вираження ввічливих стосунків між людьми індивід не може ефективно,
з користю для себе і оточуючих здійснювати процес спілкування.
Мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини.
Усі функції мовленнєвого етикету існують на основі комунікативної
функції мови.
Правила мовленнєвої поведінки ґрунтуються на нормах моралі,

національно-культурних традиціях, психології учасників спілкування. Ці
правила передбачають дотримання умов успішногоспілкування: щирості
у формулюванні думок,доброзичливого ставлення до адресата, прояву
зацікавленості у розмові, а також міміка, візуальний контакт, жести та ін.
Протягом останніх декількох століть комунікація досліджувалась

багатьма вченими. А.Б. Звіринців розглядає комунікацію як одну з форм
взаємодії людей в процесі спілкування, як інформаційний аспект
спілкування [5]. О.Г. Почепцов під комунікацією розуміє процеси
перекодування вербальної в невербальну і невербальної у вербальну
сфери. Вербальна і невербальна комунікація є два головних види
комунікації [6, с. 170-181].
Комунікація нерозривно пов’язана з фатичною метакомунікацією.

Термін “фатична комунікація” був уведений у науковий вжиток
англійським етнологом Б.К. Малиновським у 1923 році, який при вивченні

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

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


94

мовленнєвої поведінки представників одного з маленезійських племен
звернув увагу на те, що мовчання сприймається як знак ворожнечі, що
мовлення незалежно від його тематичного змісту та спрямованості знімає
неприємну напругу, яка виникає між людьми. Після привітання йде потік
мовлення, безглуздих висловлень, перелік нічим не пов’язаних подій,
коментарі очевидного [7]. Б. Малиновський доходить висновку, що
комунікативні акти такого роду (phatic communion) відіграють
найважливішу роль у соціумі, сприяючи встановленню психологічного
контакту між членами одного суспільства [7].
Фатична функція є однією з фундаментальних функцій мови, оскільки

саме в ній виявляється її основне призначення – бути засобом спілкування,
залучати до приємної ввічливої мовленнєвої взаємодії, створювати дружні
зв’язки, при цьому не маючи на меті передачу думок, ідей, інформативних
повідомлень [7]. Учений пропонував розглядати одиниці фатичної
комунікації як неінформативні повідомлення, якими співрозмовники
обмінюються з метою підтримання контакту – з поваги, із ввічливості, для
того, щоб перервати мовчання, тобто метакомунікативні одиниці – це
засоби, які призначені обслуговувати процес ведення розмови [7].
Фатична метакомунікація розуміється як вступ у розмову, яка має на

меті сам факт спілкування. Для успішної реалізації фатичної функції або
фатичної комунікації використовуються фатичні репліки або сигнали.
Мовленнєві  формули представлені  спеціалізованими та

неспеціалізованими вербальними та невербальними засобами. До
спеціалізованих вербальних засобів належать стереотипні, клішовані
конструкції, які іменують формулами і формульними виразами [4],
соціальними формулами і формулами, що структурують дискурс [3].
Дискурс – це текст, “занурений у життя”, “мова у житті”, тобто текст як
результат цілеспрямованої соціальної дії, як фокус дій мовних і
мовленнєвих, соціокультурних і прагматичних, когнітивних і психологічних
факторів [1]. Молодіжний дискурс як різновид дискурсу має власні
характеристики та комунікативні стратегії. Якщо для старшого покоління
є характерною стратегія негативної ввічливості, тобто встановлення
дистанції між комунікантами, то для молоді – стратегія позитивної
ввічливості, тобто стратегія зближення комунікантів. Позитивна ввічливість
спрямована на зменшення комунікативної дистанції, на усунення
інтерперсональних меж, на співробітництво, взаєморозуміння, на бажання
бути поміченим, зрозумілим та почутим.
При зустрічі підлітки звертаються на “ти” і по першому імені, навіть

якщо знайомі всього пару хвилин: Hі, brah! Hі, Wіll!
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В американській культурі прийнято робити компліменти, при цьому
особливого приводу не потрібно. Характерними є емоційно-оцінні
висловлення з приводу звонішності співрозмовника:

I think he’s so sexy. For a guy who’s that muscular, he can really be
unrestrained and wild!
чи його розумові здібності, найчастіше це бувають компліменти з

приводу одягу:
You looked really great іn that fantastіc hat when we were out lookіng
for gіrls today!
Ще одною рисою англомовної культури є постійні вибачення, подяки,

молодь також широко використовує цю стратегію:
So, Skylar, Thanks for comіng by. Changed my opіnіon of Harvard people!
До лексичних одиниць, що використовує молодь, належать:
1. Вигуки:
Підлітки часто використовують в своїй мові вигуки такі як Argh! Blah!

Eek! Gee! Geez! Gosh! Sigh!
2. Зменшувально-пестливі слова:
– зменшувальні форми імені: Matty, Chuckie, Eddy
– кількість пестливих звертань,  які  виражені іменником або

прикметником. Взагалі молодь використовує такі прикметники: dear,
darling, dearest, honey, sweetheart, love (That’s for you, my dear), але
найчастіше віддає перевагу спрощеній формі:

Hey, hon, don’t forget the coffee!
3. Абревіатури і акроніми:
Всі вікові групи, особливо молодь вживають акроніми –
Get a B.L.T. and an O.J. for the V.P.A.S.A.P. O.K.?;
Get a bacon, lettuce, and tomato sandwich and an orange juice for the
vice president as soon as possible, all right?
і абревіатури –
I have a week of comp time for vacation coming to me;
На прагматичному рівні важливо показати, які підліток використовує

висловлення, щоб досягнути певної комунікативної мети для:
1. Встановлення комунікативного контакту:
Звертання: Hey, brah! Hey, homes (friend)! Hey, dude! What’s up, fellas!
Matty, how’s life?/ Hey, hon!
Вітання: How ya living?/ How you doing?/ What’s up?/ Yo G! Good to go,

man! / Shake my hand (Gimme some skin!)/ What’s up, toe?
2. Підтримання контакту:
Guess who appeared in front of me yesterday?
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By the way, I was at a great party last weekend!
3. Розмикання комунікативного контакту:
Прощання: See you later!/ I’m leaving!/ I’m gotta bail (I have to leave)/

I gotta bolt (I have to leave)/ Let’s boogie (Let’s leave)/ Let’s book (Let’s
leave)/ I’m outta here (I’m on the verge of leaving)/ Take it easy! (Goodbye)/
Catch ya on the flip flop (See you later)/ Latronic, brah ( See you later,
friend)/ I’m breakin’ out (I’d better leave right now), Let’s beat it (Let’s
leave), Peace up (Good-bye)/ I’m dust (I’m leave).
Отже, слід зазначити, що мова молоді насичена емоційно забарвленою

лексикою, молоді люди розмовляють голосно та впевнено. Незважаючи
на те, що в літературі зустрічається точка зору, яка повністю ігнорує емоції
при дослідженні функціонування мови, більшість учених схильні
розглядати емоційність як частину спільної задачі опису системи мови,
оскільки виразові засоби взаємозумовлюють один одного і завдяки
взаємозв’язку вони утворюють систему.
Перспективи розвитку полягають у більш поглибленому аналізі

фатичної функції мови в молодіжному американському дискурсі.
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У статті розглядаються загальні принципи, форми та методи суб’єктної
організації учбово-пізнавальної діяльності студентів.

Ключові слова: принцип проблемності, стратегічна задача, суб’єкт, учбово-
пізнавальна діяльність.

Зимовин А.И. Субъектная организация учебно-познавательной
деятельности студентов. В статье рассматриваются общие принципы, формы
и методы субъектной организации учебно-познавательной деятельности
студентов.

Ключевые слова: принцип проблемности, стратегическая задача, субъект,
учебно-познавательная деятельность.

Zimovin A.I. Subjective organization of learning and cognitive activities of
students. The article deals with the general principles, forms and methods of subjective
organization of learning and cognitive activities of students.

Key words: problematic principle, strategic task, subject, learning and cognitive
activity.

А.К. Дусавицкий,  один из  ведущих теоретиков и практиков
развивающего обучения, не уставал повторять: “Мир стремительно
меняется!” [1], а это означает, что и система образования должна быть
перестроена таким образом, чтобы подготовить человека к этим
изменениям. В.В. Репкин сформулировал ряд вопросов, которые должен
задать себе педагог для повышения эффективности своей деятельности:
“Каким будет общество через десять лет? Через двадцать? А через
пятьдесят? Как научить человека учиться так, чтобы ему не приходилось
переучиваться?” [2]. И вот сегодня эта задача – научить человека учиться –
оказывается все более актуальной, но и труднореализуемой и может быть
переформулирована как проблема субъекта учебно-познавательной
деятельности. Таким образом, актуальность работы заключается
в необходимости оптимизации учебно-познавательной деятельности
студентов, что обусловливается особенностями современной социальной
ситуации развития: ускорением темпа общественных трансформаций,

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

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


98

изменением условий производства, внедрением новых технологий во все
сферы жизнедеятельности человека.
Объектом исследования является учебно-познавательная деятельность,

а предметом  – субъектная организация учебно-познавательной
деятельности студентов. Цель исследования заключается в определении
общих принципов, форм и методов субъектной организации учебно-
познавательной деятельности студентов.
С.Л.  Рубинштейн [5] указывает,  что субъектность является

естественным свойством всякой деятельности, поскольку она выполняется
субъектом и приводит к его изменению. В случае если деятельность
утрачивает субъектный характер, она разрушается. С точки зрения
В.В. Рыбалки [3], субъект – личность как источник и носитель, организатор
предметной культуросоздающей деятельности, социального поведения и
жизнедеятельности. Субъектная позиция – это позиция свободы,
решительности, выбора, но и ответственности, это позиция саморазвития
и самоизменения, вовлеченности в процесс деятельности. Соответственно
для того, чтобы учебно-познавательная деятельность была эффективной
студент должен выступать в позиции ее субъекта, что, к сожалению,
случается не всегда.
Рассмотрение организации любой системы необходимо начинать

с выделения ее ключевых характеристик, компонент ее составляющих
и взаимосвязей между ними.  Основным  свойством  учебно-
познавательной деятельности является ее коллективно-распределенный
характер. Это означает, что она выполняется как минимум двумя
субъектами: преподавателем (тем, кто учит) и студентом (тем, кто
учится), которые и являются важнейшими составляющими организации
учебно-познавательной деятельности. Этому положению может быть
противопоставлена теория самообучения. Оставив в стороне анализ ее
эффективности, необходимо заметить, что даже тот, кто учится сам,
прибегает к помощи учебных пособий, статей, которые созданы другими
людьми, то есть таким опосредованным образом, все равно выходит
на контакт с другим. Третьей важнейшей составляющей организации
учебно-познавательной деятельности выступает собственно учебный
материал, организованный как курс, отдельная тема, отдельный вопрос
и т.д.  Между всеми компонентами существует три типа связей:
координационные (все компоненты находятся во взаимоотношении между
собой), субординационные (одна из компонент подчиняет себе другую),
эгоординационные (всякая деятельность зависит от человека, который
ее выполняет).
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Все три компонента могут быть по-разному представлены в общей
системе учебно-познавательной деятельности. Прежде чем говорить
о субъектной организации следует рассмотреть ее противоположность –
объектную, которая, к сожалению, все еще часто встречается как в средних,
так и в высших учебных заведениях. В этом моделируемом случае ни
преподаватель, ни студент не заинтересованы в том, что они делают.
Смыслообразующие мотивы учебно-познавательной деятельности (прежде
всего саморазвитие и самосовершенствование) подменяются мотивами
стимулами: денежное вознаграждение, гедонизм и т.д. Соответственно
учебный материал превращается в бессмысленный текст – набор понятий,
фактов и т.д., который просто “транслируется” преподавателем. Важной
характеристикой такой организации выступает объектное отношение
студента и преподавателя друг к другу: студент – объект учебного
воздействия, преподаватель – объект воздействий студента (уговоров,
денежных вознаграждений и т.д.), которые направлены на получение оценки,
являющейся, по сути, объективирующей процедурой. Говорить об
эффективности такой организации деятельности не приходится.
Из  предшествующего анализа  выходит,  что для субъектной

организации учебно-познавательной деятельности характеристики
субъектности должны приобрести все три ее составляющих: преподаватель,
учебный материал, студент. При этом ведущая роль, так или иначе,
отводится преподавателю, поскольку именно он отвечает за организацию
учебно-познавательной деятельности. К. Роджерс [4] приводит такие
установки преподавателя как субъекта: конгруэнтность или истинность
(преподаватель в отношениях с обучающимися должен быть таким, какой
он есть на самом деле); безоценочное, безусловное принятие (означает
внутреннюю уверенность преподавателя в возможностях и способностях
каждого студента); эмпатия (умение видеть внутренний мир и поведение
каждого студента именно с его точки зрения). А.К. Дусавицкий [1]
прибавляет, что основными мотивами преподавателя должны стать
саморазвитие и развитие студента . Требования к субъектности
преподавателя представляются резонными, поскольку именно он
мотивирует студента своим личным примером, однако, они не являются
четкими критериями его успешности, а скорее ориентирами, идеалами к
которым следует стремиться.  Мы можем  согласиться,  вслед за
Д.Н. Узнадзе, Г.П. Щедровицким [7; 8], что для возникновения субъектности
преподавателя достаточно, чтобы у него возникла профессиональная
рефлексия, то есть, чтобы он задал себе вопрос “Как сделать учебно-
познавательную деятельность студентов более эффективной?”.

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

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


100

Г.К. Середа [6] в качестве средства субъектной организации учебно-
познавательной деятельности указывает принцип проблемности, который
опирается на  профессиональную рефлексию преподавателя.
Преподаватель проблематизирует свою деятельность, что делает ее более
эффективной, следовательно, чтобы эффективной стала деятельность
студента ее так же надо проблематизировать. Поскольку никакое знание
не может быть просто “пересажено” из одной головы в другую, а всегда
является продуктом  собственного действия обучающегося,  то
единственный путь психолого-педагогического управления учебно-
познавательной деятельностью – формирование адекватного
познавательного действия в соответствующей “задачной” ситуации.
Реализация принципа проблемности сопряжена с тремя условиями.

Первое – обучение должно быть организовано “через задачу”, т.е. путем
создания ситуации, требующей собственной мыслительной активности
студента. Второе – учебный материал организуется не как совокупность
отдельных заданий, а как система учебных задач, в которой то, что было
результатом предшествующего действия становится условием (способом)
выполнения последующего. Третье условие предполагает вынесение в
начало системы “стратегической задачи”, т.е. наиболее общей по
отношению ко всей системе частных задач. Условие реализуется в
требовании “начинать с конца”.
В качестве примера стратегической задачи при изучении языка

Г.К. Середа [6] приводит следующую: “Сколько частей речи должно быть
в языке?”. Очевидно, что ответ предполагает неколичественное, но
качественное решение: “Столько, сколько необходимо для обозначения
всех отражаемых явлений и отношений действительности”. Тогда вопрос:
“Какими средствами могут быть выражены эти явления и отношения
(предмет, действие предмета, объект этого действия, его обстоятельства,
наконец, признак предмета)?” – позволяет предельно строго очертить весь
круг необходимых частей речи.
Одним из признаков объектной позиции в организации учебно-

познавательной деятельности является “слепое” употребление научных
терминов без понимания их исходных значений. В этом смысле
преподавателям языка не следует избегать проблем “наинизшего” ранга
типа: “Почему изменение глаголов называется “спряжением”, а изменение
существительных “склонением”?” Решение такой задачи требует
этимологического анализа. Корневой оперант слова “спряжение” тот же,
что и в словах “пряжа”, “упряжь”, “запрягать” и т.д., т.е. обозначает
“объединение” некоторого множества (минимум двух) элементов. Что
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же “сопрягается” в ситуации глагольного “спряжения”? Оказывается это
местоимение впрягается в глагол: “я везу”, а “ты везешь”. В случае же
склонения одно слово “склоняется” к другому.
В качестве примера приведем также стратегическую задачу, которая

может быть поставлена в начале изучения курса лингвострановедения:
“Какие факторы влияют на особенности того или иного языка?” Очевидно,
это особенности тех стран, где данный язык используется: географическое
положение, историческое развитие, государственный строй, личностные
особенности людей, система образования, здравоохранения, питание и
т.д. Примером частной учебной задачи, подчиненной стратегической, в
данном  случае может быть: “Как географическое положение
Великобритании повлияло на английский язык?”
Итак, стратегическая задача актуализирует мыслительную деятельность

студента, ставит его в позицию субъекта учебно-познавательной
деятельности, поскольку сталкивает его с проблемой, которую необходимо
решить, в первую очередь, сформировав самостоятельный способ. Это
не означает, что преподаватель только задает на лекции вопросы, он,
безусловно, может и должен давать и правильные, развернутые ответы,
но только, если уверен, что у студента в них появилась необходимость.
Таким образом, субъектная организация учебно-познавательной

деятельности студентов предполагает реализацию принципа проблемности
в обучении, через постановку стратегической задачи и подчиненной ей
системы учебных задач, при этом результат решения предыдущей задачи
должен становиться способом решения последующей. Постановка задачи
представляет собой создание проблемной ситуации для студента, что и
актуализирует его субъектность, так как он сталкивается с необходимостью
не простого усвоения знания, но конструирования его, при этом у него
возникает и способ этого конструирования, что приводит к изменению
самого субъекта .  Такая организация учебно-познавательной
деятельности, безусловно, требует определенных усилий от преподавателя,
а также сформированности его профессиональной рефлексии, но в таких
условиях и преподаватель и студент оказываются коллегами, сотрудниками,
решающими одну проблему, что положительно сказывается на
профессиональном и личностном развитии обоих.
Перспективы научной работы заключаются в разработке систем

учебных задач для отдельных курсов, определении влияния проблемно-
ориентированного обучения на развитие личности студентов, сравнении
показателей успеваемости студентов, обучавшихся по традиционной и
проблемно-ориентированной системе.
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СЕРІЯ ТВОРІВ ФРЕНКА БАУМА
“THE WIZARD OF OZ”

ЯК ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ТЕКСТ

Іванищіва О.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Нефьодова О.Д.

Стаття присвячена питанню прецедентності серії творів американського
письменника Френка Баума “The Wizard of Oz” та реалізації нею категорії
інтертекстуальності в умовах сучасної англомовної лінгвокультури.

Ключові слова: аспект прецедентності, інтертекст, інтертекстуальність,
прецедентний текст, текст-приймач.

Иваныщива О.В. Серия произведений Фрэнка Баума “The Wizard of
Oz” как прецедентний текст. Статья посвящена вопросу прецедентности серии
произведений американского писателя Фрэнка Баума “The Wizard of Oz” и
реализации ею категории интертестуальности в условиях современной
англоязычной лингвокультуры.

Ключевые слова: аспект прецедентности, интертекст, интертекстуальность,
прецедентный текст, текст-приёмник.

Ivanyshchiva O.V. The series of books “The Wizard of Oz” by F. L. Baum as
a precedential text. The article investigates the precedential value and the intertextual
potential of “The Wizard of Oz” series by the American writer Frank Baum in the
contemporary English linguistic culture.
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Питання інтертекстуальності і прецедентності текстів є актуальним для
розвідок сучасної антропоцентричної лінгвістики з її увагою до
проблематики “Мова та культура”. Утім,  проблема  формування
прецедентних текстів та встановлення ними міжтекстових зв’язків ще не
отримала остаточного вирішення через відсутність єдиної теорії
інтертекстуальності, яка б інтегрувала когнітивні, комунікативні та
мовленнєві аспекти цих процесів.
Таким чином, актуальність дослідження зумовлена тим, що воно

проводиться в рамках антропоцентричної парадигми, котра панує в
сучасній лінгвістиці, і інтегрує положення провідних дисциплін, які
досліджують міжтекстові зв’язки,  – лінгвокультурології , теорії
прецедентного тексту, лінгвістики тексту, лінгвостилістики – на теренах
лінгвістичної теорії інтертекстуальності, що сприяє підсиленню
експланаторного потенціалу останньої. Також актуальним є вивчення
проблеми прецедентності на матеріалі тексту, який належить до дитячої
літератури, зазвичай позбавленої уваги лінгвістів, хоча саме такі тексти
мають потужний прецедентний потенціал та створюють підґрунтя для
формування лінгвокультурної компетентності мовця.
Об’єктом аналізу є прецедентність тексту “The Wizard of Oz”,

сформованого в англомовній лінгвокультурі на основі творів Ф. Баума та
їхніх адаптацій. Предметом дослідження виступають способи та засоби
вербалізації аспектів прецедентності цього тексту в англомовних текстах-
приймачах.
Метою роботи є визначення особливостей утворення і функціонування

прецедентного для англомовної лінгвокультури тексту “The Wizard of Oz”
шляхом виявлення його аспектів прецедентності, які вербалізуються при
інтертекстуальних взаємодіях з текстами-приймачами музичного,
кінематографічного, мас-медійного та інших різновидів англомовного
дискурсу.
Наукова новизна  роботи полягає у визначенні особливостей

формування та актуалізації тексту “The Wizard of Oz” як прецедентного
тексту і лінгвокультурного концепту для англомовної лінгвокультури із
позицій лінгвокультурології та теорії інтертекстуальності.
У цій роботі ми зробили спробу дослідити окремий фрагмент

глобальної текстової мережі: структуру, спосіб існування та вплив одного
прецедентного твору – казки “The Wizard of Oz” – на сучасну англомовну
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лінгвокультуру у сферах музичного, кінематографічного, мас-медійного
та інших різновидів дискурсу. Згаданий прецедентний текст сформувався
на основі низки вербальних та медійних текстів, основними з яких є серія
казок американського дитячого письменника Френка Баума, перша з яких
з’явилась у 1904 р. під назвою “The Marvelous Land of Oz”, одразу
завоювавши армію прихильників, і її екранізація 1939 р., та її адаптації
у кіно, театрі, на телебаченні, у комп’ютерних іграх тощо.
Прецедентний текст “The Wizard of Oz” існує як лінгвокультурний

концепт [3, с. 29], складова концептосфери представників англомовної
лінгвокультури [1], котрий організовано як міжфреймову мережу,
що структурує його окремі внутрішньотекстові та позатекстові аспекти
прецедентності [4, с. 8]. Базовими з таких аспектів прецедентності
є прецедентні образи персонажів (the Wizard of Oz, Dorothy, Scarecrow,
Tin Man, Cowardly Lion, the Wicked Witch, Toto), їхні атрибути (ruby slippers)
та локалізація дій (Oz, Kansas, yellow brick road). Такий лінгвокультурний
концепт вербалізується інтертекстом в різноманітних текстах-приймачах
в процесі встановлення міжтекстових відносин. Дослідження показало,
що прецедентний текст “The Wizard of Oz” є одним з найбільш цитованих
текстів в англомовній лінгвокультурі, який актуалізується в текстах-
приймачах практично будь-якого типу,  що свідчить про його
прецедентність для усіх прошарків англомовного суспільства.
Багато інтертекстуальних посилань на прецедентний текст “The Wizard

of Oz” використовується у музичному дискурсі, зокрема в текстах пісень
сучасних музичних гуртів. Так, одразу 3 приклада такого інтертексту
(2 фрази і словосполучення) знаходимо у тексті пісні “Home” гурту
“Breaking Benjamin” з альбому “Saturate” 2002 року:
Приклад 1:
Cause I’m gonna get you, // And your little dog too. // There’s a yellow
brick road // That we follow back home. // ‘Cause you know I can’t wait //
You belligerent hate // There’s no place like home [5].
Якщо в вищенаведеному прикладі інтертекст казки “The Wizard of Oz”

використовується у поетичній функції, заради прикрашення тексту,
позбавленого єдиного комунікативного значення,  то в
кінематографічному дискурсі інтертекстуальні посилання на цей текст
контекстуально важливі  та ,  поряд з  парольною,  виконують
смислоутворювальну функцію. Так, алюзією “Buckle your seat belt,
Dorothy, ‘cause Kansas is going bye-bye!” [7], з культового фантастичного
фільму “The Matrix”, антагоніст Сайфер (Cypher) у виконанні Джо
Пантолиано (Joe Pantoliano), вербалізує основну тему стрічки –
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химерність реальності – та дає зрозуміти головному герою – Нео (Neo),
якого зіграв Кіну Рівз (Keanu Reeves), що реальність, до якої той звик,
зараз для нього зникне.
Інтертекст прецедентного тексту зазвичай інтегрується до тексту-

приймача  через  концептуальну чи лінгвостилістичну схожість
контактуючих текстів. Так, наприклад, інтертекст прецедентного тексту
“The Wizard of Oz” у кінодрамі “Велетень” (“The Mighty”) 1998 року
сигналізує саме про концептуальну схожість цих творів, яка полягає в тому,
що їх персонажі мають потребу у певних фізичних органах або
властивостях характеру, надати які їм може лише надзвичайна сила:
Приклад 2:
“I don’t have no friends and I don’t need no friends. Don’t think of it as a
friendship. Think of it as a partnership. You need a brain and I need legs.
And the Wizard of Oz doesn’t live in South Cincinnati” [8].
Посилання на твір Ф. Баума знаходимо у телесеріалах, телевізійних шоу

та проектах, котрі, таким чином, привертають увагу глядача. Наприклад,
перший епізод популярного телесеріалу “90210” має назву “We are not in
Kansas Anymore”; а культовий телесеріал, лауреат премій “Еммі” та
“Золотий глобус”, “Загублені” (“Lost”) реалізує інтертекстуальні посилання
на прецедентний текст “The Wizard of Oz” у назвах двох своїх епізодів: “The
Man Behind the Curtain”, “There’s no Place Like Home”.
Посилання на прецедентний текст “The Wizard of Oz” також активно

використовуються у масовій літературі, вплив якої на англомовних читачів
не викликає сумнівів. Наприклад, у визнаному бестселері Стефані Маєр
“The Twilight Saga” у 17-ому розділі четвертого роману “Світанок”
(“Breaking the Dawn”) знаходимо наступну репліку головного героя:
Приклад 3:
“Who do I look like? The Wizard of Oz? Need a brain? Need a heart?
Go ahead, take mine. Take everything I have” [6].
Як видно з наведеного прикладу, інтертекстуальне посилання на

прецедентний текст “The Wizard of Oz” сприяє відтворенню трагізму
ситуації, набуваючи нових відтінків смислу, не притаманних контексту
вихідного твору.
Аспекти прецедентності тексту “The Wizard of Oz” і частотність їх

використання представниками англомовної лінгвокультури були
дослідженні за допомогою розробленого нами опитування, що в он-
лайн режимі проводилось у період з січня по квітень 2013 року. Результати
опитування показали, що більшість респондентів часто або рідко
(у середньому 31% і  29% відповідно) у повсякденному житті
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використовують посилання на прецедентний текст “The Wizard of Oz”,
водночас, відсоток тих, хто ніколи не чув і, відповідно, не вживає дані
фрази-посилання значно менший – у середньому,  це лише 7,5%
опитуваних.
Наприкінці процесу набуття текстом прецедентності, він може

перетворитися на символ у відповідній лінгвокультурі, а його аспекти
прецедентності, вербалізовані цитатами або алюзіями, можуть стати
прецедентними номенами [2, с. 234], які використовуються в комунікації
у форматі кліше. Аналіз показав, що серед інтертекстуальних посилань на
прецедентний текст “The Wizard of Oz”, такими прецедентними номенами
стали наступні цитати: 1) I’ll get you and your little dog too; 2) You are not
in Kansas anymore; 3) Follow the Yellow brick road; 4) Ding-dong! The
witch is dead! 5) There is no place like home.
Слід зазначити, що результати дослідження не є вичерпаними, зокрема

перспективним є проведення дискурсивного та когнітивного аналізів
процесів вербалізації міжтекстових посилань на прецедентний текст “The
Wizard of Oz”, аналіз семантичних і структурних трансформацій аспектів
прецедентності даного тексту при їх адаптації у текстах-приймачах тощо.
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АНГЛОМОВНИЙ ЖАР :
СПЕЦИФІКА ФОРМИ ТА ЗМІСТУ

Іленко М.Є. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Самохіна В.О.

Це дослідження присвячено вивченню специфіки форми та змісту
англомовного жарту на основі корпусу текстів англомовних жартів. Під час
дослідження виявлено структурні особливості англомовних жартів: стандартні
зачини, клішовані формули з перемінними, елементи мовних масок.

Ключові слова: англомовний жарт, гумор, елементи мовних масок, клішована
формула з перемінними, стандартний зачин.

Иленко М.Е. Англоязычная шутка: специфика формы и содержания.
Данное исследование посвящено изучению специфики формы и содержания
англоязычной шутки на основе корпуса текстов англоязычных шуток. Во время
исследования выявлены структурные особенности англоязычных шуток:
стандартная завязка, формулы-клише с переменными, элементы языковых масок.

Ключевые слова: англоязычная шутка, стандартная завязка, формула-клише
с переменными, элементы языковых масок, юмор.

Ilenko M.E. The English Joke: Peculiarities of Form and Content. This
research is taken up with the study of specificity of the English joke, its form and
content on the basis of a group of English and American jokes. During the research
structural peculiarities of the joke have been discovered: standard beginning, clichй
formulae with variables, language mask elements.

Key words: cliché formula, English and American joke, humour, language mask
elements, standard beginning.

Актуальність цього дослідження полягає у тому, що тенденція
комплексних досліджень мовних явищ з елементами комічного набуває
усе більшого значення у сучасній лінгвістиці. У роботі пропонуються
дедуктивно-індуктивний, функціональний методи дослідження різних видів
жарту та компонентний аналіз їх класифікації на основі внутрішньої форми.
Ця проблема є однією із центральних у лінгвостилістиці, теорії тексту та
теорії інтертекстуальності.
Об’єктом дослідження є внутрішня структура, формульна основа

жарту, що вербалізується різними мовними засобами.
Предмет дослідження складають способи та засоби вербалізації

лінгвального жарту в стандартних зачинах, формулах, елементах мовних
масок та клішованих деталях.
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Головна мета дослідження полягає у виявленні й аналізі формул жарту,
вербалізованих різними мовними засобами.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше зроблена

спроба комплексного дослідження вербалізації лінгвального жарту в
стандартних зачинах, формулах, елементах мовних масок та клішованих
деталях.
Як лінгвістичне явище жарт підпадає під сферу вивчення лінгвістики

тексту, яку можна розглядати як альтернативу для всього попереднього
теоретизування текстів, що відбиває загальні принципові установки
сучасної лінгвістики: експансіонізм, антропоцентризм, функціоналізм,
експланаторність [1, с. 267]. Усі напрямки сучасної лінгвістики
безпосередньо пов’язані з предметом цього дослідження – жартом.
Передбачувана експансіонізмом інтеграція даних інших наук приводить
до того, що лінгвістика тексту використовує відомості інших дисциплін
для більш повного аналізу й опису мовленнєвих явищ. Жарт є яскравим
прикладом фольклорної творчості того чи іншого народу, відбиваючи його
самобутність і колорит, а взаємодія лінгвістики тексту з іншими
напрямками лінгвістики, у тому числі, з фольклористикою, лише допомагає
краще зрозуміти національні  особливості  гумору [4, с.  65].
Антропоцентричність виступає обов’язковою категорією будь-якого
тексту, оскільки пізнання і відображення світу в фольклорних творах та
текстах художньої літератури спрямовано на пізнання людини. Референтом
більшості гумористичних текстів виступає людина. Компонентами
гумористичних текстів стають біографічні дані героя, реакція героя на
окремі події, його рухи, жести; опис зовнішності героя, опис внутрішнього
стану персонажа [1, с. 310].
Текст характеризується функціональною спрямованістю, орієнтацією

на досягнення визначеної заздалегідь поставленої мети. Гумористичний
текст не є винятком. Він виконує ряд прагматичних функцій: розважальну,
фатичну, перемикаючу, аттрактивну, терапевтичну, соціальну, функцію
критики [1, с. 237].
При сприйнятті комічного твору експланаторність займає важливе

місце. Міжкультурні розбіжності, особливості національного гумору
можуть викликати чималі труднощі. Провідну роль у цій ситуації грає
формульний характер жартів, котрий є своєрідним сигналом про
майбутню гумористичну ситуацію.
Однією з центральних категорій, з якою зіштовхується сучасний читач,

є інтертекстуальність. Будь-який текст – це нове сплетення посилань, цитат
минулого. Гумористичний текст також перебуває у взаємодії з текстами
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інших жанрів, піддається їхньому впливу й, у свою чергу, впливає на них.
Інтертекстуальність може діяти і в межах одного жанру. Різні види жарту
впливають також один на одного. Деякі формули можуть бути використані
у різних видах жарту, надаючи слухачам сигнал про майбутню комічну
ситуацію.
Розглядаючи жарт зі своєї позиції, кожний з напрямків сучасної

лінгвістики робить значний внесок у створення повної, цілісної картини
світу жарту. Кількість різновидів жарту численна. Усі жарти можна
розділити на три категорії: жарт ситуації; жарт лінгвістичний; жарт в інших
видах мистецтва.
Це дослідження присвячено жарту лінгвістичному. Однією з

найбільших труднощів, що постають перед теоретиком комічного, є
необхідність упорядкувати й уточнити всі поняття, пов’язані з тим чи іншим
проявом комічного, й класифікувати різні його форми. Різноманітність
точок зору, часом суперечних одна одній, не допомагає, а лише ускладнює
процес розуміння поняття “комічне”. У структурі комічного варто
розрізняти види комічного і форми вираження. Гумор, іронія і сатира
традиційно розглядаються як види комічного. Великі форми комічного
(фарс, бурлеск, травестія, пародія) і малі форми комічного варто
вважаються формами його вираження [3, с.567]. Малі фольклорні форми
комічного представлені великою різноманітністю видів. До них належать
каламбур, парадокс, афоризм, прислів’я, приказка, загадка, анекдот та ін.
Це, в основному, твори народної творчості, які вбирають в себе
своєрідність і багатство життєвого досвіду певного народу й індивідуальну
манеру автора. В основі багатьох з них лежить порушення формальної
логіки, розумових і мовних стереотипів [3, с. 643].
Найбільш простою класифікацією жартів може бути їхнє угруповання

по темах: політичні жарти, клерикальні, єврейські анекдоти, анекдоти про
представників різних національностей – ethnic jokes, сексуальні і садистські
цикли: dirty jokes, sick cycles of jokes, cruel joke cycle, Shaggy Dog Stories
та ін, нові цикли анекдотів, котрі виникли на основі фільмів, мультфільмів,
телепередач і т.ін. [4, с. 243 – 360]. Однак у всій цій строкатості можна
виділити не тільки загальні теми, але й певні закономірності структурної
будови жартів, їхній формульний характер. Для жартів є властивим
використання формул, у більшій мірі нагадуючи мовні кліше. До них
можуть бути віднесені: стандартні зачини; формули з перемінними;
елементи мовних масок; клішовані деталі [2, с. 57 – 60].
Стандартні зачини: “Knock knock”, “Who’s there?”, “Doctor, Doctor...”,

“Waiter! Waiter!”, “Mummy, Mummy. . .” та ін. Іноді стандартний зачин

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

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


110

допускає наявність перемінної в клішованій формулі. Наприклад:
“An X is a Y who does/is Z”
A vegetarian is someone who gives peas a chance.
Old + profession/never die/they just + pun
Old TV directors never die. They just fade away to black and white.
“I thought A was B until I discovered C”
I thought cirrhosis was a type of cloud until I discovered Smirnoff.
Wh-questions:
What’s the difference between an X and a Y?
...a lazy student and a fisherman?
One hates his books, the other baits his hooks.
Why is A like B? Why are false teeth like stars? – Because they both come

out at night.
When is B not a B? When is a door not a door? – When it’s a jar.
How can A do B? How can you double your money? Look at it in a mirror.
Tom Swifties:
“Get away from the dynamite, “ said Tom explosively.
“I only get Newsweek, “ said Tom timelessly.
“Let ‘s get married, “ said Tom engagingly [5, с. 108 – 352].
“Do it”: professional category + DO + IT adverb/preposition + noun phrase:
Linguists do it with their tongues. Oscar did it wildly.
Дуже близька цим жартам за своєю будовою одна з формул Graffiti:
“X rules ...OK” : Einstein rules relatively, OK. ; Queen Elizabeth rules

UK.
Дуже легко укладаються у формульні рамки лінгвістичні парадокси:
<Non-A> is a better <A> : She is better than herself.
Only <A> is truly a <Non-A> : Only gentleness is truly wild.
The <A> of the <Non-A> : The slave of freedom!
<Non-A> is <A> : The bad is good!
A <Non-A> <A>: A guiltless sinner [6,  с.215-260].
Мовна маска героя анекдоту повинна містити в собі використання

клішованих формул, виражень, умовних сигналів, що роблять героя
визнаним. Окрім мовної маски, в жартах використовуються й інші
клішовані деталі: зовнішність, одяг та інші аксесуари. Наявність кліше тільки
й надає можливість функціонування жарту у визначеному культурному і
мовному середовищі. Жарти зрозумілі слухачам тому, що їм знайомі мовні
і зовнішні характеристики персонажів і клішовані моделі побудови жарту.
Перспективою подальшої роботи у сфері дослідження є більш детальна

розробка варіативності змісту та структурних форм англомовних жартів.
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ІНТЕРВ’Ю ЯК РІЗНОВИД ДИСКУРСУ СУЧАСНИХ ЗМІ
(на матеріалі англомовного медіа-дискурсу)

Ільїна Д.О. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Легейда А.В.

У статті проводиться контрактивний аналіз комунікативних стратегій ведення
телеінтерв’ю в американському та британському медіа-дискурсі. Розглядаються
наступні типи інтерв’ю: інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-монолог, колективне інтерв’ю.

Ключові слова: інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-монолог, колективне інтерв’ю,
комунікативні стратегії ведення телеінтерв’ю, медіа-дискурс.

Ильина Д.А. Интервью как разновидность дискурса современных СМИ
(на метериале англоязычного медиа-дискурса). В статье проводится
контрастивный анализ коммуникативных стратегий ведения интервью в
американском и британском медиа-дискурсе.

Ключевые слова: интервью-диалог, интервью-монолог, коллективное
интервью, коммуникативные стратегии ведения итервью, медиа-дискурс.

Ilyina D.A. Interview as a kind of discourse of modern media (according the
material of English media discourse). In this article we hold the contrastive analysis
of the communicative strategies of conducting interview in American and British
media discourse.

Key words: collective interview, communicative strategies of conducting interview,
interview-dialogue, interview-monologue, media discourse.
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Актуальність даного дослідження зумовлена підвищенням інтересу
до ролі засобів масової комунікації у лінгвокультурних спільнотах, зокрема
дискурсу мас-медіа  в останні роки та  необхідністю визначення
лінгвокультурних розбіжностей в американському та британському медіа-
дискурсі.
Об’єктом нашого дослідження є медіа-дискурс англомовного інтерв’ю

у межах програм Larry King Live, ведучий Larry King (канал CNN), та
Hardtalk, ведучий Tim Sebastian (канал BBC).
Предметом даної роботи виступають екстралінгвістичні та лінгвістичні

комунікативні стратегії, що застосовуються ведучими американського і
британського медіа-інтерв’ю, їх контрастивний аналіз та індивідуальні
комунікативні стилі ведучих.
Мета нашого дослідження вбачаються у встановленні  низки

екстралінгвістичних і лінгвістичних стратегій американського та
британського інтерв’юерів та проведенні контрастивного аналізу з метою
виявлення культурно зумовлених розбіжностей у використанні даних
стратегій у межах одноформатних, а, отже, таких, що підлягають
порівнянню телевізійних програм Larry King Live, ведучий Larry King (канал
CNN), та Hardtalk, ведучий Tim Sebastian (канал BBC).
Наукова новизна роботи визначається тим, що вперше здійснюється

спроба контрастивного дискурсивного аналізу комунікативних стратегій
ведення інтерв’ю у рамках американського та британського медіа-
дискурсу.
Методом дослідження обрано контрастивний дискурсивний аналіз

комунікативних стратегій ведення інтерв’ю в американському та
британському медіа-дискурсі.
У сучасному розумінні, медіа-дискурс телеінтерв’ю – це складне,

динамічне явище, яке постійно розвивається під впливом соціальних та
технічних контекстів, що привертає увагу фахівців різних філологічних та
споріднених з ними дисциплін. Як результат, формується окрема галузь
мовознавства – медіа лінгвістика, в межах якої розробляється ідея медіа-
дискурсу як “багатоаспектного та багаторівневого явища, що реалізується
у діалектичній єдності мовних та недійних ознак” [9, с. 105]. Ретельно
аналізуються мовностилістичні [6, с. 63, с. 13-18] структурно-композиційні
[5, с. 70], жанрові риси медіа-повідомлень [2, с. 19; 1, с. 220-226],
акцентується увага на тісній інтегрованості вербального та невербального
аспектів медіа-повідомлень [15, с. 345-347; 16, с. 348-355], розробляються
методологічні та теоретичні засади аналізу медіа-дискурсу [9, с. 107-110;
19, с. 392].
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Оскільки природу дискурсу пов’язують з комунікативним і когнітивним
аспектами, велика кількість сучасних мовознавчих розвідок спрямована
на дослідження його лінгвокогнітивних та прагмалінгвістичних
характеристик.
Когнітивний аспект медіа-дискурсу відображає орієнтацію

на ментальні процеси учасників комунікації, що дає змогу зрозуміти
етнографічні, психологічні, соціокультурні стратегії й тактики, а також
правила породження та декодування мовлення у недійних умовах
[7, с. 49-65]. Цікаве у цьому плані є дослідження, проведене С.І. Потапенком,
у якому автор відтворює лінгвокогнітивну схему орієнтування мовної
особистості у медіа-дискурсу [11, с. 391]. Важливе значення у вивчення
когнітивного аспекту медіа-дискурсу належить розробці фреймів і
сценаріїв сприймання медіа-інформації [2, с. 20].
Прагматичний аспект медіа-дискурсу пов’язаний із ситуацією

спілкування. Він забезпечує певний ступінь зв’язності медіа-повідомленя,
його комунікативну адекватність, можливі імплікації, пресу позиції
та інтерпретації. Провідними функціями медіа-дискурсу вважають
ідеологічну та організаторську функції [13, с. 192], адже ЗМІ впливають не
лише на суспільну свідомість, а й на формування світосприйняття
у соціумі.
Функціональна спрямованість медіа-дискурсу передбачає реалізацію

його трьох основних стратегій: привернути увагу, поінформувати та
вплинути на аудиторію. Зазначені стратегії зумовлюють такі провідні риси
медіа-дискурсу, як чергування та контрастування стандартизованих та
експресивних засобів, соціальний характер комунікації, комунікативна
загально значущість і доступність та мультимодусніть, підтвердження чого
знаходимо у працях Ю.В. Крапиви [8, с. 133-137].
Експресивність медіа-дискурсу, за словами проф. М.Л. Макарова [10],

реалізується в інтенсифікації виразності повідомлюваного, “у збільшенні
сили висловлювання і спирається на комплекс психічних, соціальних та
внутрішньомовних факторів”. Досліджуючи джерела експресії у ЗМІ,
науковці все більше уваги звертають на взаємозв’язок вербальних та
невербальних засобів, наголошуючи його важливу роль у процесі
стимуляції адекватного сприйняття інформації.
Як справедливо зазначає С.І.  Сметаніна ,  “не знаючи

екстралінгвістичного контексту, суспільно-політичної та культурної
ситуації, неможливо адекватно розуміти і декодувати медіа-повідомлення”
[12, с. 383]. Соціальний характер медіа інформації полягає у досягненні
максимального взаєморозуміння,  що передбачає врахування
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психологічних особливостей та задоволення інформаційних очікувань і
потреб аудиторії, адже глядач обирає той чи інший інтернет-портал
насамперед тому, що він містить ті матеріали чи теми, які його цікавлять.
Специфіка реципієнта зумовлює й таку важливу рису медіа-дискурсу,

як комунікативна загальнозначущість і доступність. Відомо, що аудиторія
ЗМІ включає глядачів з різним типом сприйняття, досвідом, уподобаннями,
рівнем освіченості тощо,  однак вона  має й певні  типологічні
характеристики. Так, Л.В. Завгородня розглядає отримувача медіа-
інформації не як конкретну людину, а як певний соціально-психологічний
тип аудиторії [4]. З огляду на це, при створенні медіа-текстів “переважають
апробовані та типізовані мовні засоби, які будуть адекватно сприйнять
максимально широким колом орієнтованих реципієнтів” [9, с. 108].
ЗМІ постійно намагаються привернути увагу глядача до кожного

окремого повідомлення. Основний акцент у цьому процесі, з огляду на
пасивність медіа-аудиторії [14], належить графічним та візуальним засобам.
У поєднанні вербального та невербального компонентів повідомлення
реалізується така важлива риса медіа-дискурсу, як мультимодусніть.
Невербальні  засоби комунікації  стають своєрідним  фоном  для
повідомлення, яке завдяки цьому отримує додаткові експресивно-
емоційно-оцінні обертони, що допомагає закласти у свідомість реципієнта
певну ідею. Полі функціональність візуального аспекту медіа-дискурсу
зумовлена технічною, інформативною,  естетичною,  емотивною,
символічною, ілюстративною, аргументативною, характеризуючою та
іншими функціями візуалізації у медіа-повідомленні [18].
Вплив технологічного чинника на ЗМІ важко переоцінити. Стрімкий

життєвий ритм, надзвичайна прагматичність сучасного громадянина
передбачають нові вимоги до інформування: його різнобічність
комплексність, вичерпність та оперативність. Сьогодні ЗМІ володіють
найрізноманітнішими джерелами інформації у вигляді Інтернет банків
даних, де інформація мало дискретна у просторі і часі, доступна у будь-
якому куточку земної кулі, що дає змогу посилити “ефект присутності”
індивіда у світових подіях, створювати ілюзію нової реальності [17, с. 240].
Комп’ютерні технології долучаються й до покращення зв’язку між ЗМІ та
їхньою аудиторією. Інтернет-сайти формату fora.tv та bigthink.com
уможливлюють оперативне спілкування з громадянами, вивчення їхніх
інтересів шляхом зворотнього зв’язку.
Особливості телевізійного дискурсу обумовлені специфікою

телевізійної комунікації. Телевізійний дискурс відноситься переважно до
інтерактивного (діалогічного) типу дискурсу; постає як явище
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процесуальне, діяльнісне, безпосередньо співвідноситься з реальним
часом і асоціюється із усним мовленням. Інтерв’ю представляє собою
специфічний діалог, організація будується відповідно до певних правил і
закономірностей.
Висновки дослідження містять результати проведеного

компаративного аналізу медіа-інтерв’ю на  британському та
американському телевізійних каналах на  рівнях встановленого
екстралінгвістичного та лінгвістичного інструментарію.
Перспективою роботи є розглядання телеінтерв’ю як жанра у межах

дискурсу ЗМІ, який задається предметом мовлення, авторською оцінкою
і фактором адресата.
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КОНЦЕПТ МОДА
В АНГЛОМОВНОМУ ГЛЯНЦЕВОМУ ДИСКУРСІ

(на матеріалі електронних періодичних видань)

Кириченко Н.А. (Харків)
Науковий керівник:

докт. філол. наук, проф. Бондаренко Є.В.

У  статті розглядається структура  та засоби вербального втілення
національно-культурного концепту МОДА в дискурсі глянцю. Концепт
презентований у вигляді поняттєвої, аксіологічної та образної складових.

Ключові слова: дискурс глянцю, національно-культурний концепт,
понятійна, аксіологічна, образна складові концепту.

Кириченко Н.А. Концепт МОДА в глянцевом дискурсе (на материале
электронных периодических изданий). В статье рассматривается структура
и способы вербальной объективации национально-культурного концепта МОДА
в глянцевом дискурсе. Концепт представлен в виде понятийной, аксиологичной
и образной составляющих.

Ключевые слова: глянцевый дискурс, национально-культурный концепт,
понятийная, аксиологическая, ценностная составляющие концепта.

Kirichenko N.A. Concept FASHION in the Discourse of English Electronic
Glossy Magazines. The paper focuses in the issue of the structure and verbal
implementing the national-cultural concept FASHION in the discourse of glossy
magazines. The concept is featured in terms of notional, axiological and image constituents.
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Key words: discourse of glossy magazines, national-cultural concept, notional,
axiological and image constituents of the concept.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики увагу дослідників привертає
“периферія мови”, її соціо-етнокультурний, психічний, комунікативно-
прагматичний та когнітивний чинники, що уможливлює адекватне пізнання
мови. Дослідженням мови з цієї точки зору займається когнітивна
лінгвістика, одним з фокусів  якої є вербалізовані концепти, що
найяскравіше відбивають специфіку колективної свідомості певної
лінгвокультури [1; 2; 4; 8; 9].
Ця робота присвячена дослідженню структури та засобів вербального

втілення концепту МОДА в електронному англомовному дискурсі глянцю.
Об‘єктом цього дослідження є лексичні засоби втілення концепту

МОДА в дискурсі періодичних англомовних глянцевих видань.
Предметом роботи постають структурні особливості концепту МОДА,

втіленого в дискурсі періодичних англомовних глянцевих видань.
Метою дослідження є визначення лексичних форм втілення концепту

МОДА в дискурсі англомовних електронних глянцевих видань. Досягнення
мети цієї роботи передбачає розв’язання таких завдань:

• визначити глянцевий дискурс як особливий тип інституційного
дискурсу;

• описати роль концепту МОДА у формуванні дискурсу глянцевих
видань;

• виявити основні лексичні засоби втілення та структуру концепту
МОДА в дискурсі періодичних англомовних глянцевих видань
Матеріалом для роботи є 100 фрагментів лексичної об’єктивації

концепту МОДА з 400 статей англомовних електронних глянцевих видань,
а також відповідні статті у тлумачних словниках та словниках-тезаурусах
англійської мови.
Теоретичним підґрунтям дослідження слугують доробки сучасної

когнітивної лінгвістики в царині вивчення національно-культурного
концепту [1; 2; 4; 8; 9]; а також теорії дискурсу в напрямку вивчення
дискурсу глянцю як особливого типу дискурсу медійного [5].
Дискурс глянцевих видань відносимо до інституційного [3]: він владно

нав’язує читачам  певну оцінну і  когнітивну базу,  серед його
комунікативних особливостей виділяємо орієнтацію на успіх, гендерну та
вікову різноманітність, а також специфічну мову та правила спілкування з
аудиторією. Дискурс глянцевих видань є відкритим дискурсом, тобто
здатним обмінюватися концептами з іншими дискурсами [3].
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В зазначеному типі дискурсу реалізується концепт МОДА, який посідає
в цьому середовищі одне з ключових місць. Цей концепт є важливим
об’єктом лінгво-когнітивного аналізу з кількох міркувань. По-перше, із
зосередженням уваги мовознавців на дослідженні людського фактора в
мові електронних глянцевих видань [5] концепт МОДА посів своє місце як
об’єкт лінгвістичного вивчення. По-друге, багатогранний концепт МОДА
є концептом парасольковим, що охоплює всебічне знання/відчуття мовцем
смислу концепту, що вивчається [1]. По-третє, дослідження концепту
МОДА сприяє втіленню задач міжкультурної комунікації.
Концепт МОДА складається з трьох складових: поняттєвої, аксіологічної

та образної [1]. Поняттєва складова містить такі словникові визначення
концепту МОДА, як стиль певного проміжку часу, характерний еліті
суспільства (чи річ, що належить до цього стилю) [18]; форма чого-небудь
[10; 14]; бізнес створення та продажу одягу [13; 15]; особлива, але звична
манера [14]; висока соціальна позиція [14].
Щодо образної  складової  концепту МОДА,  найуживанішим

концептуальним корелятом концептуального референту МОДА є ЖИВА
ІСТОТА. Мода у свідомості носіїв мови наділяється можливістю діяти (an
extra touch of style [12]), зростати (the rise of mass fashion [17]), мати друзів
(Take in a match to cheer on top champions and friends of fashion [17]), бути
серйозною (a style that’s fresh, but still serious [12]) чи грайливою (a fun
nod to the playful fashion of the era [12]), вільною і креативною (fashion
can still be free to be creative [17]), а також агресивною і небезпечною
(Fashion victims are everywhere, especially this week in New York [16]),
тобто має усі рисами, характерні живій істоті.
Концепт МОДА широко репрезентується у термінах НАУКИ (If it didn’t

break any new ground in fashion terms, perhaps that’s deliberate [17]), яка
свідчить про ставлення мовців до моди як до серйозної царини, яка потребує
знання і вивчення. Значною є репрезентованість таких концептуальних
корелятів як СВІТ (A punk wave has taken over the fashion world [17]),
ГЕОГРАФІЧНЕ МІСЦЕ (spots at the top of the fashion[17]), КОНТЕЙНЕР (It
was that Jacobs put the fun back into fashion [17]), що вказує на глобальність
та важливість концепту МОДА для мовців. Крім цього, доказом вагомості
місця концепту МОДА у картині світу носіїв мови є частотність його
використання, меліоративна лексика (favorite, amazing, fantastic, obsessed,
cool, super, extra-special, etc.) та велика кількість мовних відповідників
(fashion, style, mode, vogue, fad, rage, craze, usage, latest style, prevailing
taste, look, trend, custom, convention, buzz, chic, dernier cri, enthusiasm,
flavor, go, etc.) [10; 13; 14; 15; 16], що належать до його аксіологічної складової.
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Однак, ставлення мовців до концепту МОДА не є однозначним.
Концепт МОДА асоціюється і з негативом, який полягає в тлумаченні його
як чогось небезпечного, що набуває таких агресивних іпостасей як
РАБОВЛАСНИК та НЕБЕЗПЕЧНА ІСТОТА (I’m not a slave to fashion [11];
Though not, of course, like an idiot fashion-victim [17]).
Семантичний простір концепту МОДА вербалізується у вигляді лексико-

семантичного поля [6]. Воно складається з ядра, представленого
найнаочнішими характеристиками, до яких належать “тиждень моди”,
“одяг”, “взуття”, “аксесуари”, “прикраси”, “косметика”, “належність до
елітарного шару суспільства”, “бренди та ім’я дизайнерів”, “велике місто”,
“краса/здоров’я”. До периферії ЛСП належать “література”, “музика”,
“живопис” та “спорт”.
Перспективою роботи вбачається використання методики

контрастивного аналізу засобів вербалізації концепту МОДА на матеріалі
різних мов та дискурсів з метою точнішого виявлення національної
специфіки концептуальної реалізації цього концепту у відповідних
лінгвокультурах.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ,
ВІДОБРАЖЕНИХ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ
ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Ковальова А.Ю. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Нестеренко О.І.

Порівняльний аналіз гендерних стереотипів відображених у фразеологізмах
французької та української мов. Дана робота присвячена аналізу відображення
гендерних стереотипів у французькій і українській фразеології, яка тісно
пов’язана з соціальним статусом жінки в суспільстві.

Ключові слова: гендер, гендерні стереотипи, фразеологізм.

Ковалева А.Ю. Сравнительный анализ гендерных стереотипив
отображенных в фразеологизмах французского и украинского языков.
Данная работа посвящена анализу отображения гендерных стереотипов
в французской и украинской фразеологии, которое тесно связано с социальным
статусом женщины в обществе.

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, фразеологизм.

Kovaleva A.U. Comparative analysis of gender stereotypes displayed in the
phraseology of French and Ukrainian languages. This work is devoted to the
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analysis of gender stereotypes displayed in French and Ukrainian phraseology which
is closely linked with the social status of women in society.

Key words: gender, gender stereotypes, fraseoligism.

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що порівняльний
аналіз фразеологізмів з гендерної позиції ще не був проведений. Об’єктом
дослідження є французькі і українські фразеологізми. Предметом
дослідження є прояв жіночого у французьких і українських фразеологізмах.
Метою цієї роботи було виявити та  порівняти концепт “жінка”
у фразеологічній системі української та французької мов.
Відповідно до мети були визначені наступні завдання:
– дослідити фразеологізми як показник національного характеру
– виявити основні закономірності гендерних асиметрій у сучасному

суспільстві
– дослідити їхній прояв у французькій і українській мовах
– проаналізувати фразеологізми які відображають гендерні стереотипи
Чоловіки та жінки є культурними продуктами своїх суспільств.

Вирішальним фактором у формуванні відмінностей є культура. За словами
Симони Бовуар: “жінкою не народжуються, нею стають” [1, c. 390].
Поняття “ґендер” увійшло у сучасну лінгвістичну парадигму значно

пізніше, ніж у інші гуманітарні науки.
У гендерному аспекті – актуальному й популярному сьогодні –

фразеологію досліджують А. Емірова [3], В. Коваль [4], В. Кравець [5],
А. Левін-Штайнманн [6] та ін. У французькій мові цією проблемою
займалися Е. Горошко [2], М. Ягело [11] та ін. Сучасна соціальна наука
розрізняє поняття стать і ґендер (gender). Перше з них традиційно
використовувалося для позначення тих анатомо-фізіологічних
особливостей людей, на основі яких людські істоти визначаються
як чоловіки та жінки. Одиниці, що описують між статеві стосунки,
які охоплюють норми поведінки, вимоги до зовнішнього вигляду
та внутрішніх якостей і які формувалися із розвитком культури та побуту
й були відбиті в усному мовленні, пізніше відтворювались автоматично.
Фразеологічні одиниці мають найбагатші можливості у вираженні

емоційного відношення людини до навколишньої його дійсності.
Фразеологія є тим джерелом, з якого можна почерпнути чи не найбільше
відомостей про функції та особистісні характеристики жінки, ставлення
до неї тощо. Фразеологізми поступово стають стереотипами культури,
оскільки у мові закріплюються саме ті образні вислови, які репрезентують
культурно-національні стереотипи й відтворюють національний менталітет.
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Результатами розвитку феміністської лінгвістики стали зафіксована
мовна нерівність у культурах різних народів, а також створення гендерно
нейтральної мовної норми, представленої в спеціальних словниках з метою
подолання “мовного сексизму”. Було встановлено, що в умовах мовного
сексизма, що також називається маскулінним дискурсом, маскулінний
гендерний тип визнаний нормою, як більш престижний.
Фемінінность і маскулінность чітко розмежовані й протиставлені

один одному. Це стосується як якісного (позитивна й негативна оцінка),
так і кількісного (домінування чоловічого як загального) аспекту.
Ці особливості ведуть до утворення гендерних асиметрій.
Ступінь андроцентризму в різних мовах неоднакова. Більшість праць

по даній проблематиці побудовано на порівнянні декількох мовних систем.
Подібно більшості інших мов, французька мова андроцентрична,

що, безсумнівно, відображається на його фразеологічному складі
У французьких та українських фразеологізмах жінка представлена

в таких ролях й якостях:
1. Перебірлива жінка. Ці фразеологізмі налічують 13 одиниць

і є присутніми в українськими фразеологізмами. Трудно дівку силувати
як парубок не захоче – Трудно парубка силувати як дівка не захоче
[7, c. 261]. Історики доводять існування жінкою права вибору, права
від небажаного нареченого, рівноправний з чоловіком. Якщо дівчині не
до вподоби наречений то вона виносили йому гарбуза: давати гарбуза
(давати відкоша), з’їсти гарбуза, піти з гарбузами, коли б вам гарбуз
покотився. У французькій мові фразеологізми цієї групи відсутні.

2. Зрадлива жінка. В українських фразеологізмах також можна виділити
таку групу, в якій жінка показується як зрадниця. “Чужинні історики”:
візантійці, араби, німці поставили нам багато свідчень, що слов’янські
жінки були вірні своїм чоловікам – усі вони дивуються такій вірності,
бо в них такого не було. Хоча фразеологізм “ускочити у гречку”
приписують таки жінкам. Припускаємо, що причиною появу такого
фразеологізму стала зрада дружини гетьмана Дорошенка з писарем Лесем
(побігла з Леськом [7, c. 183]). Фразеологізм “вскочити в гречку”
був зафіксований вже в рукописних текстах набагато раніше. Гречка
у ньому виступає не тільки як місце дії, а й предмет крадіжки. Тому й став
цей вислів зручним позначенням для “крадених” любощів. На відміну
від української фразеології ,  у французькій фразеології  не має
фразеологізмів для позначення зрадливої жінки. Це може свідчити
про вірність французьких жінок.
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3. Незаміжня дівчина.  У французькій мові  ця група налічує
6 фразеологізмів. Тут ми зустрічаємо такі вираження як avoir le cul terreux
(розм. “бути багатою, але не знатною нареченою”); coiffer sainte
Catherine, monter en graine (“залишатися старою дівою, засидітися
в дівках”). У відмінності від образливого українського залишитися в дівках,
coiffer sainte Catherine не має такого негативного забарвлення. На відміну
від французьких фразеологізмів, в українській культурі однією з вимог
до нареченої була її цнотливість. Ця група складається з 8 фразеологізмів.
ЇЇ відсутність могла легко стати причиною розлучення та бути ганьбою
для дівчини та для її родини. Як не дівка, іди до дідки [7, с. 116]. Тому
першорядним завданням для дівчини було збереження її дівочої цноти
до одруження – саме цей момент був ключовим у визначенні під час
весілля “доброчесності” дівчини: Хоч не сильна, аби двір закрасила. Хоча
більшість вчених свідчить, що втрата цноти до весілля українкам була
непритаманна.

4. Лінива жінка (налічує 17 фразеологізмів в українській мові).
П. Чубинський запевняв, що українські жінки “не страждають лінивством;
у них така велика звичка до праці, що вони не могли набути схильності
до лінощів. Причиною цього є умови життя і розподіл праці” [10, с. 12].
На нашу думку, причиною такої розбіжності тверджень П. Чубинського

і  фразеологічного фактажу є,  по-перше,  цілковите засудження
і неприйняття лінощів, а по-друге, – нечітке розмежування понять “лінива”
(Як до діла, так і сила [7, с. 224]; А спатки, що мати народила її для сну
[7, с. 232]) та “хвороблива”, “слабка” (Хирява баба – як хирява макітра
[7, с. 292]). Фразеологізми даної групи відсутні у французькій мові.

5. Хитра жінка (українська мова налічує 13 фразеологізмів). З бабою
і дідько справу програв [7, с. 187]; Била Хима Євдокима, пішла позивати;
присудили Євдокиму ще й Химу прохати [7, с. 257]. Ця група
фразеологізмів є типовою для української мови.

6. Вперта жінка. (українська мова налічує 13 фразеологізмів) – Уперта,
як свиня [7, с. 71]; Їй кажеш “овес”, а вона каже “гречка”. Аналоги
цих фразеологізмів відсутні у французькій мові.

7. Жінка, яка може за себе постояти (налічує 5 фразеологізмів).
Не плюй, бо вона й сама чвіркне [7, с. 84]; Дала не дала, а в морду не бий
[7, с. 188]; За городом левада, де зібралася громада: жінка мужа продала
за три копи без шага [7, с. 188]. Ця група є типовою для української мови.

8. Норовлива жінка (українська мова налічує 5 фразеологізмів).
Норовиста, як кобила [6, с. 72]; І не говори накриво – вона зараз на цабе
[6, с. 72]. У французькій мові відсутні фразеологізми даної групи.
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9. Сентиментальна жінка. Прощання з батьками та оселею було
найболючішим моментом українського весілля і відбите у низці
фразеологізмів: Не борони, батьку, за хату взяти. Не поборони, батьку,
хочу б за возом побігти. Прощайте, пороги, що мої походили біли ноги.
Бувайте здорові, жилі пороги. (Взагалі в українській мові ця група
включає в себе 13 фразеологізмів). Ми не знайшли аналогів цих
фразеологізмів у французькій мові.

10. Дружина, мати сімейства. До цієї групи входить 23 фразеологізми.
Виходячи заміж, жінка повинна була дбати про господарство, тому
відсутність цього вміння засуджувалася: Господиня, три городи, одна
диня (на весь город). Неощадливість на безгосподарність вважали більшою
вадою, ніж алкоголізм: Краще п’яниця ніж недбалиця. У відношеннях
з чоловіком українська жінка часто характеризується як сварлива
і криклива. Ця підгрупа включає в себе 22 фразеологізми, наприклад:
Лаяла, лаяла – насилу ціле село перелаяла [7, с. 84].
У французькій мові з одного боку жінка характеризується як femme

de bien (“шляхетна, повноважна жінка”); mère de famille (“мати сімейства;
заміжня жінка, жінка – мати; господарка”). З іншого боку, у французькій
пареміології також досить розповсюджений образ сварливої дружини
c’est sa femme qui porte les chausses/la culotte (“він у дружини
під башмаком”); chanter pouilles à son mari, chanter le coq (“пиляти
чоловіка, прагнути до домінування у будинку”). У французькій мові
до цієї групи входять 12 фразеологізми з позитивним значення
та 14 з негативним значенням.

11. Жінка-п’яниця. Це вважається окремою групою фразеологізмів,
яка є притаманною тільки українській мові, у французькій мові у нас
не має подібних фразеологізмів. Ця група містить 19 фразеологізмів.
Коваль кує, а ковалиха в корчму йде [8, с. 254]

12. Дурна жінка. В українській мові ця семантична група налічує
34 фразеологізми. Погляд на жінку як на істоту із нижчим рівнем
інтелекту,  аніж у чоловіка ,  насаджується використання таких
фразеологізмів: Перейшов на дівочий (дитячий) розум (дурний)
[7, с. 136]; У жінки волосся довге, а розум короткий [8, с. 150]. Такі ж
самі пейоративні ФО притаманні і французькій мові як les contes de
bonne femme, les histories de femme (“жіночі казки”); Marie Bon-bec
(“тріскачка, балакуха, плетуха”); allez/mêlez-vous de filer votre quenouille
(“бабі дорога від печі до порога”) характеризують жінку як недалеку
істоту, кругозір якої обмежується дозвільними плітками, а картина
світу – межами кухні. Вираз femme au bain-marie (“дурна красуня”)

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

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


125

засуджує домінування зовнішності, нехай і привабливої, над інтелектом
й особистими якостями. Але й розумна жінка не може догодити
андроцентричному “Я”, що виявлено у ФО femme de bel esprit (“мудра
жінка”). Позитивні оцінки розуму й здатностей жінки рідкі, наприклад,
стійке вираження maîtresse femme (“вольова, енергійна жінка”).
Ця семантична група налічує у французькій мові 8 фразеологізмів.

13. Розпусна жінка. Судячи з кількості й розмаїтості номінацій,
це улюблена тема для французької словотворчості (ця група налічує
21 фразеологізм).  Так існують фразеологізми femme en carte
(“зареєстрована в поліції повія”); femme de métier (розм. “розпусна
жінка”); fille perdue/publique (“вулична жінка, повія”); belle de nuit
(“нічна фея, повія, що виходить на промисел уночі”); paillasse à soldats
(прост. “солдатська підстилка, казармена повія”); poire pierreuse (прост.
“повія”). В українській мові ця група містить значну кількість ФО (а сама
24): Винувата хата, що привела Гната [7, с. 283]; Як дасть обнятися,
то дасть і поцілуватися (Як ся дасть обняти, то ся дасть і поцілувати)
[7, с. 283].

14. Пліткарка. Ця категорія є притаманної лише для українських жінок.
Ця категорія налічує 30 фразеологізмів, наприклад: Мати на кладці
(на річці) прала, та там і чула [7, с. 147].

15. В’їдлива та метушлива жінка. Ця група налічує 14 фразеологізмів.
Ця якість також притаманна суто українським жінкам, наприклад:
Тим не зичу тобі лиха, – розкажи, будь ласкав, стиха! (в’їдлива)
[7, с. 74]. Ця група фразеологізмів є притаманною для української мови.
Для того, щоб глибше зрозуміти причини деяких гендерних стереотипів,

необхідно докладніше зупинитися на  культурному,  соціальному
й психологічному аспектах поля відносин між чоловіками і жінками
як шлюб.
Сьогодні в багатьох країнах, у тому числі й у Франції, інститут шлюбу

переживає свою кризу. З’явилася нова форма відносин – цивільний шлюб,
що знайшло своє втілення в лексичному складі мови.
З огляду на широкий спектр оцінок поняття шлюбу, представляється

доцільним умовно розділити стосовні до нього ФО на дві групи й провести
порівняльний аналіз.
Перша група представлена вираженнями зі значенням “вільний,

цивільний шлюб”. Найбільш універсальний переклад для наступних ФО –
“незаконний шлюб”.

• faux ménage (букв. – “помилкове господарство”) – незаконний
шлюб;
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• faire la noce de chiens (букв. – “робити собаче весілля”). Даний
вираз носить стилістично зневажливу конотацію, маючи своєю метою
підкреслити тільки фізичну зацікавленість у партнері й засудити її.
В українській мові фразеологізмів з негативною конотацією ми

не знайшли. У наступній групі визначаються ФО зі значеннями “щасливий”
й “законний” шлюб:

• vrai ménage – “законний шлюб”;
• mariage d’amour – “шлюб по любові”;
• beau mariage – “щасливий шлюб”; bon mariage (букв. – “гарний

шлюб”) – вигідний шлюб. Даний фразеологізм говорить про те, яке
значення французи надають матеріальному благополуччю, свідчить
про їхню схильність до розрахунку й ощадливості. На це вказує й наявність
таких ФО зі значенням “шлюб з розрахунку” як mariage de raison/d`argent/
d’intérêt.
На основі проведеного дослідження, ми можемо зробити висновки,

що як більшість мов, французька і українська мови по своїй природі
андроцентричні, тобто формування картини відбувається з позицій
“чоловічого погляду”. Гендерні стереотипи одержали своє широке
відображення у французькій та українській мовах. Найпоширенішими
серед них можна вважати лідерство чоловіків у всіх сферах життя,
обмеженість і нікчемність жінок, легкодумство незаміжніх дівчат, культ
домівки, важлива роль жінки в житті сім`ї, ототожнення понять “гарний”
й “вигідний” шлюб. Незважаючи на всі зусилля французьких феміністок,
кількість і щільність гендерних асиметрій майже не змінилася за останні
п’ятдесят років. Останнє їх досягнення – залучення уваги до даної
проблематики вчених-лінгвістів. Можемо також додати, що деякі риси, які
притаманні французькому та українському суспільствах є відображені у
фразеології цих націй.
Перспективою роботи є подальший порівняльний аналіз гендерних

стереотипів відображених у фразеології української та французької мов.
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УДК 811.111’42

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ КОНТАКТОВСТАНОВЛЕННЯ
У ПОБУТОВОМУ ДИСКУРСІ

Ковальова Д.В. (Харків)
Науковий керівник: ст. викл. Шпак О.В.

Стаття присвячена вивченню тактик, що реалізують стратегії кооперації та
конфронтації на етапі встановлення контакту. У дослідженні розглядається
побутовий тип сучасного англомовного діалогічного дискурсу.

Ключові слова: діалог, інституційний дискурс, інтенція, побутовий дискурс,
стратегія конфронтації, стратегія кооперації, тактика.

Ковалева Д.В. Стратегии и тактики контактоустановления в бытовом
дискурсе. Статья посвящена изучению тактик, реализующих стратегии
кооперации и конфронтации на этапе контактоустановления в современном
англоязычном разговорном діалогическом дискурсе.

Ключевые слова: диалог, интенция, разговорный дискурс, стратегия
конфронтации, стратегия кооперации, тактика.

Kovaleva D. V. Strategies and Tactics of Establishing Contact in
Oninstitutional Dialogical Discourse. The article focuses on the analysis of tactics,
which embody strategies of cooperation and confrontation on the stage of establishing
the contact. The research deals with such type of English dialogical discourse as
noninstitutional discourse.
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Комунікативний підхід до аналізу діалогу передбачає вивчення
прагматичних аспектів його мовних одиниць, зокрема, ініціальних
висловлювань (далі ІВ), які є об’єктом нашої роботи. Ініціальні
висловлювання виступають маркерами контактовстановлення та засобами
реалізації комунікативних стратегій. Ініціальною реплікою, вслід за
К. Бобиревою, ми вважаємо будь-яке висловлювання одного з учасників
процесу спілкування, що відкриває діалогічний текст, обмежене одним
мовним ходом партнера комунікації, виражає певну комунікативну
інтенцію та переслідує якусь іллокутивну мету [1].
Уявлення про те, що мовна взаємодія – це упорядковане явище,

відображено у багатьох дослідженнях діалогічного спілкування [1; 2; 4; 5;
11], в яких спостерігається стратегічний, направлений характер мовлення
як ціленаправленої діяльності людей [3, с. 24], що свідчить про актуальність
дослідження.
Ціль статті – встановити стратегічні характеристики ІВ в англомовному

побутовому діалогічному дискурсі. Побутовий тип діалогічного дискурсу
визначається на основі низки параметрів: сфера комунікації, ступень
формальності,  специфіка  адресантно-адресатних конфігурацій.
Це спілкування, що відбувається в побутовій сфері: у родині, або на дозвіллі;
має ступінь формальності – низький або нульовий; за специфікою
адресантно-адресатних конфігурацій це – особистісно-орієнтоване
спілкування, метою якого є вирішення питань повсякденного життя мовців
[6, с. 208].
У підході до дискурсу як до процесу в центрі уваги знаходиться

концептуалізація фрагменту світу і вербалізація відповідної когнітивної
схеми як інтерактивна дискурсопороджуюча діяльність. Продуктом
концептуалізації виступає образ фрагмента світу (ситуації) – ментальна
репрезентація, вирішальна роль у формуванні якої грає комунікативний
фокус – один із елементів ситуації, який осмислюється індивідом як
найбільш комунікативно релевантний і слугує базою для наступної
когнітивної операції – формування дискурсивної стратегії [7, с. 84]. Таким
чином, стратегія виступає як мікроінтенція, що основується на осмисленні
ситуації, і визначається як складний когнітивний процес, у якому мовець
співвідносить свою комунікативну ціль із мовним вираженням за
допомогою тактик – конкретних мовних ходів, локальних риторичних
прийомів і ліній мовної поведінки [2, с. 18; 11].
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У залежності від узгодженості або неузгодженості інтенційного змісту
реплік комунікантів, основними двома типами стратегій є кооперація та
конфронтація [8]. Стратегія кооперації ґрунтується на рівнях ввічливості,
які регулюють мовне спілкування й направлені на захист і збереження
соціального “обличчя” мовця.
Стратегія конфронтації характеризується конфліктною, суперницькою

поведінкою, пов’язаною із нерівнозначністю психологічних ролей
співрозмовників і непаралельних, не співпадаючих по замислам мовних
дій, коли комуніканти намагаються досягти власної цілі і домінувати [8].
Успішність взаємодії залежить від того, наскільки узгоджені стратегії

та  тактики комунікантів ,  і  чи діють співрозмовники згідно з
конвенціональними правилами мовної  поведінки  в  ситуаціях
встановлення, підтримки та розмикання контакту. При унісонних
комунікативних цілях, коли комуніканти намагаються вступити до
спілкування та створити єдиний текст, має місце кооперація. Дисонанс,
чи протиріччя комунікативних цілей, порушує цілісність тексту та є
проявом стратегії конфронтації.
Таким чином, згідно стратегічній функції виділяємо:
– інтенційно-унісонні ІВ в інтенційній репліці виконують єдину

стратегічну функцію – встановлення контакту направлено на розвиток
гармонійних/конфронтаційних міжособистісних відносин. Наведений нижче
фрагмент репрезентує ситуацію у матримоніальному дискурсі, коли обидва
комуніканти націлені на гармонізацію їхніх стосунків. Обоє – і чоловік і
дружина охоче йдуть на контакт, діалог несе в собі цінність для обох.
(1) Meredith haven’t seen her husband for two days and now, entering the

dining-room she almost jumped. Out of a sudden he stood there – as if
nothing hasn’t happen – safe and sound.
“ You made ??the right first step.”
“There will be a second?” (Pamela Evans, “Always there”, p. 130).
– інтенційно-дисонансні ІВ в ініціальній репліці виконують різні

стратегічні функції – таке встановлення контакту, при якому один із
комунікантів настроєний на кооперацію, а інший на конфронтацію.
Прикладом може слугувати наведена нижче ситуація, в якій дружина, що
застала чоловіка п’яного вдома, не бажаючи скандалу, стримує себе та
мовчки виходить з кімнати. Чоловік був застигнутий зненацька, він йде на
конфлікт та його слова одразу несуть забарвлення захисної реакції.
(2) Jane instantly identified her husband’s presence in the room – the smell

of tobacco and alcohol was everywhere. She came to the light switch,
turned it on and her eyes saw a pathetic picture. Sid was in the chair,
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drunk and without feelings, however, the light made ??him leap and
frantically look around.
“ What the hell are you doing here? Let me a drink to my heart’s content
in my own house,” – he growled. Jane thought at first to answer him
rude, but restrained herself and pursing his lips silently left the room,
leaving a drunkard alone (Harold Robbins “Tomorrow”, p. 44).
Тактики, що реалізують стратегію кооперації/конфронтації на етапі

контактовстановлення,  основуються на  дотриманні/порушенні
конверсаційних норм і стратегій позитивної й негативної ввічливості [10].
До стратегії кооперації на етапі контактовстановлення у побутовому
дискурсі належать тактики: тактика висловлення запрошення, тактика
звертання на ім’я, тактика лагідного звертання або звертання на прізвисько,
тактика ввічливого привертання уваги, тактика поздоровлення, тактика
використання конверсаційних норм, тактика залучення до дії, тактика
інформування, тактика піклування (висловлення уваги), тактика пропозиції
(пропонування), тактика комунікативного подарунку, тактика компліменту,
тактика залучення (спонукання) до спілкування, тактика застереження,
тактика утішання, тактика вживання фразеологізмів, тактика з’ясування
стану справ.
Стратегії конфронтації на етапі контактовстановлення у побутовому

дискурсі належать тактики, що несуть в собі негативне емоційне
забарвлення і націлені на внесення дисгармонії у стосунки, а саме: тактика
обурення, тактика сперечання, тактика відмови від спілкування, тактика
ігнорування, тактика демонстрування неповаги, тактика незадоволення.
Отже,  провідними тактиками стратегії  кооперації  на  етапі

контактовстановлення у побутовому дискурсі виявлено тактики
піклування (висловлення уваги), компліменту та з’ясування стану справ,
використання  конверсаційних норм  та  тактика  пропозиції
(пропонування), що характеризує цей тип спілкування як доволі
етикетизований дискурс, але зорієнтований на сумісну діяльність,
особистісну зацікавленість адресанта в успішному ході справ адресата
та на досягнення практичних результатів роботи. Провідними тактиками
стратегії конфронтації на етапі контактовстановлення у побутовому
дискурсі виявлено тактику сперечання, тактики обурення та ігнорування
і тактику відмови від спілкування, що характеризує цей тип спілкування,
як доволі конфліктний дискурс, зорієнтований на внесення дисгармонії
у стосунки, з’ясування відносин. Значний відсоток тактик, що реалізують
стратегію конфронтації характеризує побутовий дискурс як досить
конфліктогенний.
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Вищевикладене дає підставу вважати, що засоби мовної поведінки
відображають мовні стратегії, слугують немовним цілям і організують
спілкування як гармонічне або конфронтаційне. Перспективою роботи
вважаємо вивчення стратегічних характеристик контактовстановлення в
інших типах дискурсу.
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ПРИЙОМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ
ЯК ЗАСІБ ПЕРСУАЗИВНОГО ВПЛИВУ

У ЦИТАТНІЙ МОВІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ

Козир Т.Г. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Паповянц Е.Г.

Стаття присвячена розгляду прийомів раціональної аргументації, що
допомагають адресанту зробити цитатний текст більш впливовим та авторитетним
для адресата.

Ключові слова: аргументативний прийом, аргументативний фокус,
персуазивність.

Козырь  Т.Г.  Приемы  рациональной  аргументации  как  способ
персуазивного влияния в цитатной речи современной англоязычной
прессы. Статья посвящена рассмотрению приемов рациональной аргументации,
которые помогают адресанту сделать цитатный текст более убедительным и
авторитетным для адресата.

Ключевые слова: аргументативный прием, аргументативный фокус,
персуазивность.

Kozyr T.G. Methods of rational argumentation as a means of persuasive
influence in the quotation discourse of modern British and American press.
The article deals with the techniques of rational argumentation which help the addresser
to make the quotation more persuasive and authoritative for the addressee.

Key words: argumentative technique, argumentative focus, persuasiveness.

Внаслідок зростання ролі інформаційних технологій у сучасному
суспільстві та посилення інтересу до проблем комунікативного впливу на
масову свідомість особливої актуальності набувають лінгвістичні
дослідження масово-інформаційного дискурсу як ефективного медіуму
переконувально-спонукальної комунікації [1]. Оскільки вербальний вплив
за своєю сутністю є стратегічним процесом з метою формування та
регуляції поведінки людини, особливе місце у лінгвістичних розвідках цього
напряму посідає теорія аргументації.
Вищесказане зумовлює актуальність дослідження, що присвячене

аналізу аргументативних аспектів  цитації ,  як константного,
поліфункціонального компоненту сучасного англомовного газетно-
публіцистичного дискурсу.
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Новизна дослідження полягає у виявленні особливостей стратегії
аргументації у цитатній мові,  що характеризується унікальним
впливаючим та аргументативним потенціалом. Це дало можливість
інвентаризації  прийомів  раціональної  аргументації  як засобу
персуазивного впливу у цитатній мові.
Об’єкт дослідження становить комунікативний тип цитації, що реалізує

аргументативно-персуазивну функцію.
Предметом дослідження є система вербальних засобів та прийомів,

що створюють аргументативний фокус в цитатних фрагментах
англомовного газетно-публіцистичного дискурсу.
Мета роботи полягає у виявленні аргументативно-персуазивного

потенціалу цитації на матеріалі сучасної британської та американської
преси.
Аналіз  аргументативних прийомів  є необхідною складовою

прагмалінгвістичних особливостей цитатного дискурсу. Рішення
персуазивних завдань у цитатному дискурсі спирається на різні прийоми
аргументації, як раціональні, так і емоційні. Серед раціональних прийомів,
які є предметом аналізу статті, найбільш вживаними в цитатних фрагментах
є доказ від протилежного, прийом контрастування або протиставлення,
інтерпретація причинно-наслідкових зв’язків, прийом заперечення.
У коментарях соціально-політичних подій можна відзначити ряд

випадків застосування доказу від протилежного. Використання
ірраціональних аргументів відкриває перспективу аналізу альтернативних
варіантів у результаті проведення паралелей між раціональним і
неприпустимим  варіантом  вирішення проблеми,  що ілюструє
нижченаведений приклад:

The US is flooding Europe with subsidized biofuels that threaten to destroy
Europe’s domestic refining market, Elliott Mannis, the head of the biofuel
company D1 Oils said yesterday as its shares lost a third of their value:
“If the company had closed the facility [at Bromborough] it would have
been a big blow to the hopes of the biodiesel industry in the UK.“ (The
Guardian, Mar. 8, 2008)
Президент британської компанії, що займається виробництвом

біопалива, говорить про раціональність рішення щодо відмови закриття
одного зі своїх заводів через можливі деструктивні наслідки такого кроку.
Значний потенціал мовленнєвого впливу містить цитація, що базується

на прийомі  контрастування, або протиставлення, що вважається
концептуальною основою аргументативного дискурсу. Протиставлення
в аргументації може бути представлене бінарними структурами, до складу
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яких входять словосполучення ”by contrast”, ”in my view”, ”on the contrary”,
які забезпечують контраюнкцію, а також може бути реалізований за
допомогою антонімічних семантичних опозицій. В цитаціях з орієнтацією
на персуазивність, процедура контрастування в більшості випадків
спирається на семантичні відносини ”традиційне – нетрадиційне” і
”ретроспективне – перспективне”, експлікуючи домінування логічного
характеру аргументації. Перше протиставлення має фактичну базу, друга
опозиція характеризує часову упорядкованість.

Obama in his message in three sentences said: “When I took office we
were losing nearly 800,000 jobs a month and were mired in Iraq. Today
I believe that as a nation we are moving forward again. But we have
much more to do to get folks back to work and make middle class secure
again.” (The Washington Post, Sept. 27, 2012)
У вищенаведеному цитатному фрагменті, прийом контрастування

реалізується за  допомогою антонімічної  семантичної  опозиції
“ретроспективне-перспективне”, оскільки порівнюється економічна
ситуація в США на початку та наприкінці першого строку президентського
правління Барака Обами.
Аргументативний прийом контрастування відрізняється найбільшою

ефективністю, коли цитація стосується соціальних аспектів. У таких
випадках аргументативно-персуазивна цитація може виступати складовою
частиною механізму розвінчання ідеологічної політики конкурентів.
Аргументативно-персуазивна цитація також допомагає інтерпретувати

причинно-наслідкові зв’язки, що обумовлюють специфічні характеристики
референтної ситуації. Чужі висловлювання з таким функціональним
призначенням, як правило, включають експліцитне перелічення можливих
причин утворення даної референтної ситуації:

But Abson claims big companies have more than just technical reasons
for being slower of the mark with fuel cells than he hopes to be. “The big
manufacturers cannot enter the market so soon because the critical mass
required for their technology would require them to make millions of
units,” he says. “The other problem is they don’t want to, because that
would show the public it could have the technology sooner. What would
companies then do with their existing plan to build internal combustion
engine cars?” (The Independent, Jan. 12, 2009)
Одним із конституентів аргументації є прийом заперечення. Основний

потенціал заперечення пов’язаний з його здатністю створювати
аргументативний фокус [3, c. 10]. Арсенал мовних засобів вираження
заперечення надзвичайно різноманітний. Перш за все, це традиційний
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синтаксичний спосіб вираження заперечення, тобто заперечна частка
”not”, проте вона часто відходить на другий план, поступаючись не
категоріальним засобам вираження заперечення (наприклад, дієслова із
заперечними семами dispute, question, etc; дієслова із заперечною
імплікацією deny, contest, refute; іменники, прислівники та прикметники
із заперечними префіксами indisputably, unavoidably, undeniably,
undoubtedly, anti-public) [2, с. 8].
На особливу увагу заслуговують випадки комбінування різних способів

вираження заперечення з метою більш ефективної аргументації:
Barack Obama said:”I say this with some sorrow. I am not now, nor have
ever been antigovernment, or even anti big government. As I say, and will
say again, what government has caused, government can cure; what
government has done, government can undo; what government has screwed
up, government can unscrew up.” (The Sunday Times, Apr. 14, 2008)
У вищенаведеній цитаті аргументація здійснюється:
1) шляхом протиставлення завдяки вживанню заперечного префікса anti;
2) за рахунок контрадикторного скорочення, а саме приєднання

заперечного префікса до слів, які вже вживалися (undo, unscrew);
3) за рахунок заперечних часток not, nor;
4) контекстного протиставлення дієслів cause – cure, з існуючими між

ними причинно-наслідковими зв’язками.
Перспективу дослідження вбачаємо в тому, що його результати можуть

бути використані  у розробці  потенційної  моделі  ефективного
комунікативного процесу.
Таким чином, у створенні аргументативно-персуазивного потенціалу

цитації провідну роль відіграють аргументативні прийоми, що спрямовані
на раціональну сферу свідомості адресата з метою доказу обґрунтованості
певної світоглядної орієнтації аргументатора.
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У даній статті розглядається взаємодія вербальних і невербальних компонентів
на різних етапах кінодискурсу. Шляхом збору та аналізу фактичного матеріалу
була виявлена частотність вживання кінесичних, проксемічних та просодичних
засобів на кожному етапі комунікації у кінодискурсі.

Ключові слова: вербальні компоненти, дискурс, кінесика, кінодискурс,
невербальні компоненти, проксеміка, просодика.

Кокорева  М.А. Особенности функционирования вербальных  и
невербальных средств на различных этапах дискурсивного взаимодействия.
В данной статье рассматривается взаимодействие вербальных и невербальных
компонентов на разных этапах кинодискурса. Путем сбора и анализа фактического
материала выявлена частотность употребления невербальных средств на каждом
этапе кинодискурса.

Ключевые слова: вербальные компоненты, дискурс, кинесика, кинодискурс,
невербальные компоненты, проксемика, просодика.

Kokoreva M.A. The Peculiarities of Functioning of Verbal and Nonverbal
Means at Different Stages of The Discursive Interaction. This article examines
the interaction of verbal and nonverbal components at different stages of cinema
discourse. By collecting and analyzing factual materials it was detected frequency of
use kinesic, proxemic and prosodic components of communication at every stage of
cinema discourse.

Key words: cinema discourse, discourse, kinesics, nonverbal components,
prosodics, proxemics, verbal components.

Актуальність проблеми цього дослідження обумовлена загальним
підходом до спілкування як до єдності вербальних і невербальних засобів
комунікації. Вивчення взаємодії кінесики, проксеміки та просодики з
вербальними засобами забезпечує комплексний аналіз вживання цих
компонентів в діалогічному дискурсі. Наукова новизна вбачається у
розширенні та узагальненні особливостей знань про невербальні
компоненти та їх комбінування з вербальними в кінодискурсі. Об’єктом
дослідження є невербальні та вербальні компоненти кінодискурсу.
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Предметом дослідження є особливості функціонування вербальних і
невербальних засобів на різних етапах кінодискурсу. Мета даної дипломної
роботи – виявлення і встановлення закономірності вживання засобів
невербальних компонентів на кожному етапі дискурсивної взаємодії та
особливостей їх функціонування з вербальними компонентами в
англомовному кінодискурсі.
Існує багато чітких і загальноприйнятих визначень поняття “дискурс”,

що охоплює всі випадки його вживання, ми розглянемо основні визначення
цього терміну.
У широкому сенсі дискурс є складною комунікативною подією, яка

відбувається між мовцем і слухачем у процесі комунікативної дії в
означеному часовому, просторовому контексті. Ця комунікативна дія може
бути мовною, письмовою, мати вербальні і невербальні компоненти. А у
вузькому сенсі, дискурс – це поєднана послідовність мовних одиниць, що
створюється мовцем для слухача у визначений час, у визначеному місці,
з визначеною метою [4, с. 52]. Також за визначенням Т.А. Ван Дейка,
“дискурс – це суттєва складова соціокультурної взаємодії, характерні риси
якого – цілі, інтереси і стилі” [5, с. 46].
Науковці також розглядають дискурс як мовлення, занурене в життя

[2, с. 136-137].
Сучасна лінгвістика виділяє різноманіття видів дискурсу, котрі

за своїми функціями, жанрами та передачею інформації відрізняються
один від одного. Однією з найповніших класифікацій дискурсів
є класифікація Г.Г. Почепцова. Він виокремлює теле- і радіодискурси,
газетний, театральний, кінодискурс, літературний дискурс, дискурс
у сфері паблік рілейшнз (ПР), рекламний дискурс, політичний, релігійний
(фідеїстичний) дискурси [24, с. 271]. У нашому дослідженні ми розглянули
кінодискурс.
Зарецька А.Н. стверджує, що “кінодискурс” – це зв’язний текст, який є

вербальним компонентом фільму,  в сукупності з невербальними
компонентами – аудіовізуальним рядом цього фільму та іншими
значущими для смислової завершеності фільму екстралінгвістичними
факторами,  такими як креолізованного утворення, що володіє
властивостями цілісності, зв’язності, інформативності, комунікативно-
прагматичної  спрямованості ,  медійні  та  створені  колективно
диференційованим автором для перегляду реципієнтом повідомлення
(кіноглядачем) [9, с. 8].
Кінодискурс виражається за допомогою вербальних та невербальних

(в тому числі кінематографічних) знаків.
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Вербальні компоненти застосовуються для позначення знаків, слів
і процесів оперування знаками і словами [28, с. 25]. До невербальних
компонентів комунікації відноситься набір компонентів немовного
характеру (міміка, жести), що створюються в результаті фізичної (а саме –
моторно-вокалічної) діяльності  мовця під час комунікації  та
використовуються ним поряд з вербальними засобами і набувають
комунікативно значущого характеру у процесі спілкування і мають
функціонально-динамічний характер [27, с. 215]. Невербальна комунікація,
а саме мова міміки і жестів людини – це індикатори її внутрішнього
душевного стану, думок, емоцій і бажань, адже практично ніхто не може
сказати що-небудь без інтонації, міміки і жестів. Саме це відрізняє
невербальну комунікацію від вербальної.
Невербальна комунікація здійснюється за допомогою декількох систем,

серед котрих екстра- та паралінгвістика, кінесика, окулесіка, аускультація,
гаптіка, гастіка, ольфакція, проксеміка, просодика, хронеміка, системологія
[14, с. 22]. Розглянемо основні із них.

1. Кінесика – найбільша система, що включає в себе різні рухи – пози,
ходу, жести та міміку (наука про жести і жестові рухи, про жестові процеси
і жестові системи) [14, с. 25].

2. Проксеміка – наука про простір комунікації, його структуру та
функції. Ця система включає в себе дистанцію, орієнтацію і кут
спілкування, розташування особистих речей, територіальність, тимчасову
організацію ситуації [14, с. 30].

3. Просодика – система фонетичних засобів (акценти, мелізи, тембр,
мелодика, уривчастість, ритміка, інтонація, гучність, паузація, тональність,
силовий наголос, тривалість), фіксується на письмі системою допоміжних
знаків або діакритикою [14, с. 37].
Характер і частотність використання невербальних компонентів

варіюються в процесі спілкування залежно від фази діалогічного дискурсу.
У теорії мовленнєвого спілкування комунікативна ситуація складається з
трьох фаз, а саме: 1) ініціальна фаза – зав’язування контакту, 2) змістова
фаза – підтримування контакту; 3) завершальна фаза – припинення контакту
[28, с. 26].
Кожний етап спілкування має свої характерні невербальні і вербальні

компоненти. На ініціальному етапі провідне місце займають кінесичні
засоби (72% від суцільної вибірки прикладів), проксемічні компоненти –
14%, просодичні – 14%. З точки зору кінесичних засобів на ініціальному
етапі відзначається переважна кількість таких НВК як: зоровий контакт, що
становить 29%, потискання рук – 29% та посмішку – 14%. Стосовно
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вербальних компонентів, то на ініціальному етапі часто зустрічаються такі
привітальні слова: hello, hi, welcome to…, hey, pleased to meet you; або
виголошуються ім’я комунікантів в якості вітання.
У якості змістового етапу позитивно спрямованого спілкування

проаналізовано приклади світських бесід, для яких є характерним широкий
діапазон лексичних та синтаксичних вербальних засобів, адже кожна
світська бесіда має свою тему. Стосовно невербальних компонентів, то на
цьому етапі кінесичні засоби (50%) включають в себе зоровий контакт
(33%) та посмішку (17%). Проксемічні компоненти складають 33%
невербальних компонентів, а просодичні компоненти – 17%.
Змістовий етап негативно спрямованого спілкування представлений

сценами сварок між комунікантами. На цьому етапі спілкування
кінесичні засоби становлять 56%, що складають погляди (22%) та жести
(34%). Проксемічні компоненти нараховують 11%, а просодичні – 33%.
Для такого спілкування є характерна нецензурна лексика, через яку
комуніканти передають свої емоції, свою злість і агресію по відношенню
один до одного.
Для завершального етапу спілкування характерною лексикою є слова

“Goodbye” або “I’m leaving”. Щодо невербальних компонентів, то
кінесичні засоби нараховують 70%, де зоровий контакт становить 14%,
доторкання – 42%, посмішка – 14%. Проксемічні параметри складають
15% і просодичні також – 15%.
Перспективою дослідження є вивчення взаємодії вербальних і

невербальних компонентів у різних ситуаціях кінодискурсу.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

НОСІЇВ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

Колесниченко А.Ю. (Харків)
Науковий керівник: викл. Андрущенко А.О.

У статті розглядається проблема навчання учнів граматики французької мови.
Автор уточнює сутність та складові франкомовної граматичної компетенції учнів
і визначає етапи її формування.

Ключові слова: франкомовна граматична компетенція, компетентнісний
підхід, учень.

Колесниченко А.Ю .  Особенности формирования иностранной
грамматической компетенции носителей словянских языков. В статье
рассматривается проблема обучения учеников грамматике французского языка.
Автор уточняет сущность и составляющие франкоязычной грамматической
компетенции учеников и определяет этапы её формирования.

Ключевые слова:  франкоязычная грамматическая компетенция,
компетентностный подход, ученик.

Kolesnychenko A. Features of the formation of grammar competence of
native Slavic speakers. The article deals with the problem of teaching French grammar
to pupils . The author determines the essence and the components of French grammar
competence of pupils . The stages of its formation are also determined.

Key words: competence approach, French grammar competence, pupil.

Актуальність даного дослідження полягає у необхідності вивчення
граматики для повноцінного розуміння та відтворення мови. Об’єктом
дослідження є формування граматичної компетенції носіїв слов’янських
мов. Предметом дослідження стала іншомовна компетенція.
Без знання граматики людина не зможе повністю розуміти мовлення

інших і побудувати власне мовлення таким чином, щоб її зрозуміли. Інакше
кажучи, незнання граматики може стати тією перепоною, що ускладнить
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чи унеможливить процес комунікації. Таким чином, в контексті успішного
навчання французької мови особливої актуальності набуває проблема
формування французької граматичної компетенції учнів.
Проблема  навчання граматики французької  мови знаходить

відображення в роботах Н. Гальськової [1], І. Зимньої [2], О. Коломінової
[3], З. Никитенко [4], С. Ніколаєвої [5] С. Романа [6] та інших науковців.
Так, психологічні основи навчання іноземної мови стають предметом
дослідження С. Романа [6].
Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу висвітлюється

в працях О. Глузмана [7], Т. Сорочан [8], М. Степка [9].
Мета дослідження – визначити етапи формування франкомовної

граматичної компетенції учнів. Досягнення мети даної розвідки вимагає
уточнення сутності поняття „франкомовна граматична компетенція”, що
має здійснюватися через аналіз змісту такої його базової категорії, як
„компетенція”.
Слід зазначити, що в науковій літературі існує дві близьких за змістом

категорії – „компетенція” та „компетентність”. За О. Глузманом,
компетентність являє собою ключове поняття, що поєднує інтелектуальний
і навичковий складники освіти [7]. На думку В. Болотова, компетентність,
виступаючи результатом навчання, не прямо витікає з нього, а є наслідком
саморозвитку індивіда, узагальненням особистісного досвіду та досвіду
діяльності [10, c. 17].
Натомість, компетенція зазвичай розуміється як:
• динамічне суміщення знання, розуміння, навичок та здібностей

(М. Степко);
• здатність і готовність фахівця якісно виконувати функціональні

завдання професійної діяльності (В. Лєснова, М. Семенов).
Під компетентністю варто розуміти систему компетенцій особистості,

що взаємодоповнюють і підсилюють одна одну [11, c. 5]. Поділяючи
позицію В. Лєснової, зазначимо, що компетентність є категорією, більш
широкою по відношенню до компетенції. З огляду на вищевикладене, під
компетенцією розуміємо здатність особистості до здійснення певної
діяльності, що формується на основі накопичення людиною певних знань,
умінь і практичного досвіду. Граматична компетенція передбачає
внутрішнє невербалізоване знання граматичної системи мови, знання
морфологічної та синтаксичної системи мови (типології форм), а також
набору правил [12, c. 73].
Кінцевою метою формування граматичної компетенції є практичне

засвоєння учнями граматичної будови мови (системи мовних одиниць) і
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правил її використання у процесі комунікації. Важливого значення
в контексті формування граматичної компетенції набуває завдання
збагачення мовного багажу учнів якомога більшою кількістю граматичних
конструкцій. Важливість такого завдання зумовлюється принаймні двома
причинами. По-перше, використання різних граматичних конструкцій
сприяє розвитку мислення учня, розумових здібностей та є запорукою
його інтелектуального зростання. По-друге, використання граматичних
конструкцій на практиці сприятиме підвищенню рівня правильності
мовлення, що є ознакою культури мовлення в цілому та сформованості
мовної особистості. Утім, варто зазначити, при навчанні учнів граматиці
варто уникати зарозумілості при формулюванні правил та великої кількості
виключень, використовуючи при цьому найпростіші для сприйняття
й розуміння правила з обов’язковою опорою на рідну мову.
Таким чином, під франкомовною граматичною компетенцією учнів

розуміється здатність учнів до розпізнавання, правильної побудови та
використання у процесі комунікації граматичних конструкцій французької
мови. Основою для формування компетенції є розуміння граматичних
конструкцій і досвід їх використання, що набувається на уроках французької
мови.
Загальна характеристика іншомовної граматичної компетенції учнів

передбачає визначення складових компетенції, що тісно пов’язане зі
з’ясуванням ознак оволодіння учнями граматичною системою мови.
Показниками усвідомленого оволодіння граматичною системою
іноземної мови є такі ознаки: 1) порівняння учнем висловлювань, які вона
сприймає і породжує; 2) прагнення учня знайти в  мові  певні
закономірності, наприклад: використання допоміжних дієслів avoir, être
в утворенні часових форм дієслова (J’ai déjà acheté de la viande et du
pain hier. Elle a dit qu’elle avait acheté de la viande et du pain hier);
3) уміння аналізувати граматичний матеріал на рівні граматичної
абстракції, проявом чого у навчанні іноземної мови є здібності учнів
користуватися різними символами, наприклад використання шкали часу
або малюнків відображаючих прислівники часу (toujours, d’habitude,
parfois, jamais); 4) уміння синтезувати граматичний матеріал, тобто
будувати висловлювання з окремих елементів, наприклад, розташувати
слова в правильному порядку в реченні, скласти діалог з поданих фраз;
5) усвідомлені дії з граматичним матеріалом, в результаті чого формуються
теоретичні узагальнення, які складають основу теоретичних понять;
6) пошук граматичного правила і вміння сформулювати його; відтворення
граматичного правила за допомогою прикладів шляхом знайдення
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закономірностей, наприклад: Je vais lire ce texte. Il va regarder ce film.
Nous allons faire cet exerсice. Vous allez préparer le déjeuner. Ils vont écrire
la dictée. Після читання граматичних речень учень усвідомлює
необхiдність вживання дієслова aller при утворенні Futur Immédiat; 7) творчі
дії з граматичним матеріалом (творчі письмові завдання, проектні роботи;
складання мозкової карти, відтворювання діалогу, тощо.)
Процес формування граматичної  компетенції  може бути

представлений трьома етапами. Першим етапом виступає мотиваційний
етап, сутність якого полягає в стимулюванні потреби в пізнанні граматичної
структури. Інтерес до ознайомлення з новою структурою має бути
результатом усвідомлення учнями недостатності знань для виконання
поставленого завдання. На когнітивному етапі відбувається ознайомлення
та  автоматизація дій учнів  із новою граматичною структурою.
Автоматизація передбачає пояснення граматичної структури та
відпрацювання (закріплення) в свідомості учня її особливостей шляхом
виконання репродуктивно комунікативних вправ. Третій етап – етап
реалізації – передбачає надання учням можливостей використовувати
набуті  знання в процесі  спілкування,  ознакою якого виступає
непідготовленість мовлення.
У процесі вивчення граматичного аспекту французької мови учень

повинен глибоко усвідомити і вміти розкривати взаємозв’язки між
лексичною та граматичною системами, розвивати в собі навички
самостійного аналізу мовних фактів.
Безперечно, матеріал статті не вичерпує всіх аспектів проблеми, що

розглядається. Перспективи подальших наукових пошуків у даному
напрямку полягають у визначенні можливостей використання ігрової
діяльності у формуванні франкомовної граматичної компетенції учнів.
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ТРАДИЦІЯ МОВНОЇ КРИТИКИ
В ЛІТЕРАТУРІ АВСТРІЇ ХХ СТ.

Коломієць Ю.С. (Харків)
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Стаття присвячена дослідженню елементів критики мови в творчості Артура
Шніцлера та Гуго фон Гофмансталя на фоні філософських робіт Фріца Маутнера
та Людвіга Вітгенштейна. Проведено порівняльний аналіз цих теорій.
Охарактеризовано ставлення до мови австрійських письменників початку ХХ ст.
Проведено аналіз змісту та специфіки критики мови в оповіданні Артура
Шніцлера “Я” та “Листі Лорда Чандоса” Г.Ф. Гофмансталя.

Ключові слова: Вітгенштейн, віденський модерн, Гофмансталь, критика мови,
Маутнер, “мовний скепсис”, філософія мови, Шніцлер.

Коломиец Ю.С. Традиция языковой критики в литературе Австрии
ХХ ст. Статья посвящена исследованию элементов критики языка в творчестве
Артура Шницлера и Гуго фон Гофмансталя на фоне философских работ Фрица
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Маутнера и Людвига Витгенштейна. Проведен сравнительный анализ этих теорий.
Охарактеризовано отношение к языку австрийских писателей начала ХХ века.
Проведен анализ содержания и специфики критики языка в рассказе Артура
Шницлера “Я” и “ Письме Лорда Чандоса” Гуго фон Гофмансталя.

Ключевые слова: Витгенштейн, венский модерн, Гофмансталь, критика
языки, Маутнер, философия мови, Шницлер, “языковой скепсис”.

Kolomiets Yulia. The tradition in the language criticism in the Austrian
literature of the 20-th century. The article deals with the language criticism of
Arthur Schnitzler and Hugo von Hofmannsthal at the background of Fritz Mauthner
and Ludwig Wittgenstein’s philosophical works. It is determined to the term of language
of the authors of 20-th century. The analysis of the content and specification of the
language criticism in the work by A.Schnitzler “I” and in the “Letter of Lord Chandos”
by Hugo von Hoffmannsthal is made.

Keywords: Hofmannsthal, Mauthner, language skepticism, Schnitzler, philosophy
of language, the Viennese modern, Wittgenstein.

Критика мови є однією з центральних світоглядних характеристик
австрійської філософії і літератури ХХ ст. Саме Австрія стала батьківщиною
цієї традиції і саме в австрійській літературі народилися найвідоміші її
зразки. Традиційно класичним текстом літератури “мовного скепсису”
вважається “Лист” Гуго фон Гофмансталя, який співставляється із теорією
Людвіга Вітгенштейна. Дане дослідження є спробою довести рівноцінність
значно менше відомого твору Артура Шніцлера “Я” і “Листа” як зразків
літератури мовної критики. На додаток, філософський контекст зазначених
текстів розширюється теорією Фріца Маутнера. У необхідності такого
доповнення полягає актуальність даного дослідження.
Предметом вивчення є “мовний скепсис” у творах Г. фон Гофмансталя

і А. Шніцлера в контексті австрійської філософії критики мови початку
ХХ ст. Об’єктом дослідження є “Beiträge zur Kritik der Sprache” (“Вступ до
критики мови”, 1901-02 р.) Ф. Маутнера, “Tractatus Logico-Philosophicus”,
(“Логіко-філософський трактат”, 1921 р.) Л. Вітгенштейна, “Ich” (“Я”,
1917 р.) А. Шніцлера, “Ein Brief des Lord Chandos” (“Лист Лорда Чандоса”,
1902 р.) Г. фон Гофмасталя. Метою – проаналізувати тексти А. Шніцлера
і Г. фон Гофмансталя і виявити їхній світоглядний потенціал під кутом
зору “лінгвістичного повороту”.
Наукова новизна роботи полягає в співставленні критики мови

А. Шніцлера в новелі “Я” та Г. фон Гофмасталя в “Листі” з філософськими
поглядами класиків філософської критики мови Ф. Маутнера та
Л. Вітгенштейна та виявленні взаємозв’язків між цими текстами.
Однією із найвагоміших культурних “революцій” минулого сторіччя

був “лінгвістичний поворот” (engl.: linguistic turn). Від початку ХХ сторіччя
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стали очевидними намагання філософів, лінгвістів і літературознавців
прискіпливіше придивитися до мови як засобу спілкування та інструменту
пізнання навколишнього світу.
Важливу роль у лінгвістичному переформатуванні філософсько-

естетичної думки відіграли австрійські філософи мови, насамперед
Ф. Маутнер і Л. Вітгенштейн, які започаткували своєрідну “традицію критики
мови” або “мовного скепсису” в філософії і надихнули письменників різних
напрямів на активну рефлексію мовної проблематики в літературі.
У наведена нижче таблиця відображає основні положення філософії

мови Ф. Маутнера і Л. Вітгенштейна у порівнянні.
Таблиця 1

Порівняльна характеристика поглядів
Ф. Маутнера та Л. Вітгенштейна

Фріц Маутнер Людвіг Вітгенштейн
(1849-1923) (1889-1951)

Мова інструмент пізнання повний опис
навколишнього
середовища

Функція мови відображає позицію відображає
радикального основоположення
скептицизму відносно теорії відносності
можливості пізнання
світу саме в силу
обумовленості
останнім мовою

Слово не слова повідомляють спосіб передачі
нам розуміння світу, мислення
а наша індивідуальна
орієнтація в світі дає
нам розуміння слів

Логіка не є наукою, тому що не є теорією,
її предмет, поняття, є а натомість
тільки ідеал відображенням світу

Критика мови відчуження мислення вся філософія
і мови

Центральний природна мова мова і світ
об’єкт критики
Уточнення застосування застосування
значення слів в конкретній ситуації в конкретній ситуації
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Перша хвиля “критики мови” в австрійській літературі припала
на початок ХХ ст. після виходу в світ фундаментальних праць Ф. Маутнера
і Л. Вітгенштейна. У царині літератури майже паралельно відбулися схожі
світоглядні зміни, що знаменувалися насамперед появою двох текстів
представників Віденського модерну – “Листа лорда Чандоса” Г. фон
Гофмансталя і “Я” Артура Шніцлера, які стали ключовими зразками
критичної рефлексії мови в літературі.
Друга хвиля австрійського “мовного скепсису” пов’язана із новим

відкриттям філософії Л. Вітгенштейна після Другої світової війни, тобто
в час, коли німецькомовні діячі культури почали активно обговорювати
роль мови у формуванні свідомості і шукати шляхи естетичного
відродження дискредитованої націонал-соціалізмом німецької мови.
Рецепція насамперед “пізнього” Л. Вітгенштейна (“Філософські
дослідження” (1953)) стала поштовхом до появи неоавангардистських
експериментальних течій в літературі (від конкретної – візуальної,
акустичної – поезії Віденської групи до п’єс П. Гандке). Незгасний інтерес
до мови з боку літераторів досі продовжує надихати їх на нові й нові мовні
експерименти і рефлексії [1, с. 19].
У новелі “Я”, одній з найкращих новел А. Шніцлера, центральною темою

є внутрішня розщепленість людини, криза “я”, яку австрійські теоретики
(Е. Мах, Ф. Маутнер і Л. Віттгенштейн) свого часу вже намагалися
обґрунтувати шляхом емпіріокритицизму та критики мови.
Редукуючи мову до функції “називання” – вдома і на роботі головний

герой новели чіпляє таблички усім людям і речам – герой торує шлях
до самого себе, символічно прикріплюючи табличку з написом “Я”
на самого себе. Алогічний вчинок, адже напис мав би виглядати як “Губер”,
оскільки для інших він називається саме так. Проте такий хід є, на нашу
думку, не випадковим, а засвідчує намагання А. Шніцлера підкреслити
єдино можливий шлях світосприйняття – суб’єктивний. Крім цього цей
епізод сигналізує також втрату власної ідентичності через втрату контролю
над мовою.

“Лист Лорда Чандоса” Г. фон Гофансталя є фіктивним посланням лорда
Чандоса до свого друга Ф. Бекона, котрий цікавиться чому лорд не надто
часто йому пише. Не дивлячись на те, що Г. фон Гофмансталь датував цей
фіктивний лист “22 серпня 1603 року” [2, с. 19], пояснення лорда все-таки
є типовим для досвіду початку ХХ ст., адже в листі відображене сприйняття
хаотичного світу, в якому речі розпадаються и немає жодної можливості
з’єднати їх до одного цілого. Роз’єднаність фактів, байдужість спостерігача
до всесвіту є характерним явищем для мистецтва модернізму, відповідає
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досвідові, узагальненому Л. Вітгенштейном у концепції факту. Судження
навмисне вибрані таким чином, аби справити враження роз’єднаності,
підкреслити фрагментарність дійсності.
У “Листі лорда Чандоса” створений образ сучасного художника, котрий

болісно шукає порятунку. В. Йєнс називає “Лист” “свідоцтвом про
народження модернізму”. В свою чергу Ф. Маутнер відчував у відчайдушних
зізнаннях гофмансталівського героя відлуння своєї “Критики мови”. Г. фон
Гофмансталь прощається зі своїм героєм на порозі авангардизму, в той
момент, коли лорд Чандос відчуває приближення “чарівних слів”, про які
він говорить, що саме вони могли б “подолати тих херувимів, в яких він не
вірує”. Це, безперечно, ключове місце “Листа”. Йдеться про біблійних
херувимів з вогненними мечами, котрі оберігають двері Раю, вони
перешкоджають поверненню вигнаного людства до шляху життя.
Г. фон Гофмансталь у “Листі лорда Чандоса” максимально ясно

висловив стан всеосяжного релятивізму, що стало на рубежі століть
сприйматися як визначна якість життя. Йшлося у листі саме про сенс.
Сховавшись за вигаданою фігурою лорда Чандоса, який звернувся
до філософа Ф. Бекона, Г. фон Гофмансталь писав про неможливість
пояснити навіть дитині, що таке правда; про втрачену визначеність простих
понять “добре”, “погано”, про неможливість пояснення таких слів,
як “ідеал” і “душа” [2, с. 78].
Критичне ставлення до мови і визнання нездатності нею користуватися

у “Листі” Г. фон Гофмансталя парадоксальним чином розходяться
із старанно виписаною автором пишною риторикою персонажа, та ще й
стилізованою під епістолярний жанр XVII cт. Цей факт свідчить про те, що
“Лист лорда Чандоса” є для Г. фон Гофмансталя в першу чергу площиною
для власних роздумів над філософсько-естетичними відкриттями
Віденського модерну.
А. Шніцлеру вдалося уникнути цього розходження, очевидно, тому

що він обрав персонажний модус оповіді, який дозволяє зазирнути
у свідомість героя, на акцентуючи увагу на зовнішніх факторах. Втім
А. Шніцлер, як і Г. фон Гофмансталь, залишається вірним своєму стилю,
у цьому випадку зображенню психологічних глибин внутрішнього “я”
[1, с. 378].
Отже,  ми дійшли висновку, що традиція “мовного скепсису”

в австрійській літературі ХХ ст. має свої певні індивідуальні особливості.
Значення мови для А. Шніцлера дійсно схоже з поглядами Ф. Маутнера.
Це значення полягає в тому, що вони допускають можливість осягнення
істини мови. А. Шніцлер, як і Ф. Маутнер, вважає, що мова є не просто
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засобом спілкування, а створеним спеціальним світом [3, с. 19]. Цей світ
повинен включати в себе головні поняття дійсності. Саме тому, його герой
розвішував таблички на усі предмети, котрі його оточували. А. Шніцлер
звертає увагу не тільки на раціональний, але й на “естетичний” бік мови,
вказуючи на подвійний характер слів, на можливість для кожного з них
виступати і як поняття, і як метафора. У другому значенні слова можуть
служити для передачі настрою і неповторно індивідуальних переживань.
Так само і він сприймає мову як сукупність метафор, сприймає її настільки
ж неповторно індивідуально. Правда, в цьому випадку немає ніякого
об’єктивного раціонального критерію, щоб говорити про “розуміння”.
Перспективним можна вважати дослідження творчості представників

другої хвилі австрійської літератури “мовного скепсису” в контексті
рецепції “пізнього” Л. Вітгенштейна.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ
И КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

(на примере произведений Бернара Вербера)

Кораблёва В.П. (Луганск)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Зверева М.А.

У статті поставлено завдання розглянути ФО з точки зору комунікативно-
прагматичного та структурно-семантичного аспекту їх функціонування у
художньому творі.

Ключові слова: комунікативно-прагматична функція, фразеологізм,
фразеологічний зворот, фразеологічна одиниця, семантичні трансформації,
стилістичні особливості.

Кораблёва В.П. Структурно-семантический и коммуникативно-
прагматический аспект функционирования фразеологических единиц
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в художественных текстах (на примере произведений Бернара Вербера).
В статье поставлена задача рассмотреть ФЕ с точки зрения коммуникативно-
прагматического и структурно-семантического аспекта их функционирования
в художественном произведении.

Ключевые слова: коммуникативно-прагматическая функция, фразеологизм,
фразеологическая единица , фразеологический оборот, семантические
трансформации, стилистические особенности.

Korabliova V.P. Structural-semantic and communicative-pragmatic aspect
of idioms operation in the texts (based on works of art of Bernard Werber).

To analyse idioms in terms of communicative, pragmatic, structural and semantic
aspects of their functioning in works of art.

Keywords: idiom, communicative and pragmatic function, phraseological unit,
semantic transformation, stylistic features.

Фразеологические единицы – устойчивые сочетания, которые активно
исследуются отечественными и зарубежными лингвистами. По мнению
А.В. Кунина, ФЕ заполняют лакуны в лексической системе языка, которая
не может полностью обеспечить наименование познанных человеком
новых сторон действительности.
Во многих случаях ФЕ является единственным обозначением

предметов, процессов, состояний, свойств. Их издавна считают одной из
специфических черт каждого языка. Как языковая единица вышестоящей
организации ФЕ способна полнее передать то или иное понятие, чем слово.
Ведь, обозначая предмет или лицо, признак, способ действия, ФЕ дает
еще и дополнительную информацию о них. Кроме того, фразеологическое
выражение гораздо экспрессивнее лексического, ведь оно часто имеет
образный или сравнительный характер [1].
Актуальность исследования обусловлена важностью теоретического

осмысления и практической типизации структурных и семантических
особенностей фразеологизмов в художественных произведениях, их
важными экспрессивно-стилистическими функциями в текстах.
Научная новизна заключается в том, что осуществлен семантический

анализ фразеологизмов в произведениях Бернара Вербера, раскрыты
особенности их структурных трансформаций в контексте, в результате
которых была определена комбинаторика семантических признаков
в структуре значения фразеологических единиц, а также были выявлены
коммуникативные особенности и прагматическая нагрузка в конкретных
текстах.
Объект исследования: фразеологизмы как единицы художественного

текста.
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Предмет исследования: структурно-семантические и коммуникативно-
прагматические особенности ФЕ ,  как основных факторов  их
функционирования в художественной литературе.
Цель исследования заключается в выявлении специфики использования

фразеологических единиц в художественных произведениях, раскрыть их
потенциал со структурной точки зрения, выявить коммуникативный аспект
и прагматическое значение в литературе.
Лексические обороты являются очень гибкими трансформациями,

которые тонко передают настроение писателя, тем самым характеризуя
персонажей, ситуацию [4].
Фразеологизм обладает рядом особенностей, отличающих его как от

слова, так и от свободного словесного комплекса. Эти особенности
в основном сводятся к следующему:
ФО присуща  устойчивость употребления,  хотя частотность

употребления различных единиц может значительно колебаться.
ФО в отличие от свободного словесного комплекса не создается в речи

говорящего, а воспроизводится в готовом виде.
ФО обладает особой семантической структурой, которая присуща

только ей, как раздельно оформленной единице языка [2].
Значение фразеологических единиц тесно связано с фоновыми

знаниями и практическим опытом языковой личности, с культурно-
историческими традициями народа [3].
В произведениях Бернара Вербера фразеологизмы обладают большой

коммуникативной значимостью, как носители материальной и духовной
культуры. С одной стороны, фразеологизмы представляют собой
вербальные образования, имеющие форму замкнутого предложения и
обладают относительной коммуникативной автономией,  что
предопределяет функционирование фразеологической единицы как
самостоятельного текста  (высказывания),  которое представляет
завершенный фрагмент общения и несущий когнитивные,
информационные, психологические и социальные нагрузки в конкретном
акте коммуникации [5; 10].
В произведениях Бернара Вербера присутствует огромное количество

фразеологических единиц:
Lorsque le Sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt (Proverbe

chinois) – когда мудрец указывает на месяц дурак смотрит на палец.
Коммуникативно-прагматическая функция пословицы раскрывает
следующий смысл: нужно уметь читать между строк, понимать скрытый
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смысл сказанного, быть расторопным  в любой ситуации, чтобы
не выглядеть глупо.

Lorsque le Sage explique que son doigt n’a aucune importance et que
c’est la lane qui est intéressante, l’imbécile écoute le Sage et trouve qu’il
parle vraiment bien (Variante moderne de ce proverbe) – когда мудрец
объясняет, что палец не имеет значения, а то, что действительно интересно,
так это месяц, дурак его слушает и находит, что мудрец говорит красивые
вещи. – Можно добавить, что иногда мы не замечаем очевидных вещей и
делаем те же ошибки.

Lorsque le Sage exige de l’imbécile qu’il regarde cette “bon sang de
lune”, l’imbécile a peur mais ne lève pas la tete (Variante très moderne de ce
proverbe) – Когда мудрец требует, чтобы дурак все-таки посмотрел на
этот чертов месяц, дурак боится, но не поднимает головы. Надо отметить,
что эта интерпретация имеет саркастический оттенок. Эта пословица несет
следующий скрытый прагматический смысл, выраженный автором в
тексте: мы часто не делаем выводов из своих же ошибок и “наступаем на
те же грабли”.

Lorsque le Sage finalement renonce à parler de la lune et lance la
conversation sur son doigt qui après tout semble intéresser l’imbécile, ce
dernier se dit que le Sage est un homme qui sait se faire comprendre et parler
de tout les sujets, meme les plus incongrus. Comme les doigts (Variante plus
moderne d’un proverbe dudit) – Когда мудрец наконец отказывается
разговаривать о месяце и останавливает разговор о пальце, который так
интересует дурака, последний говорит, что мудрец – это человек, который
знает как объясниться и говорить на все темы, даже на неуместные. Даже
о пальце. – Данная пословица является продолжением предыдущей,
которая также несет иронический оттенок.
Говоря о наличии в ФО своей семантики, следует сказать и о том, что

подобное значение имеет каждое полнозначное слово. В этом проявляется
общее, а вместе с тем и различие слова и фразеологизма. В структурно-
семантическом плане фразеологические единицы являются более
сложными образованиями, чем слова, так как значение фразеологизма
выражается не одним словом, а обязательным сочетанием двух или
нескольких компонентов. Компонентами фразеологизма выступают слова-
прототипы с присущими им формами словоизменения, способны
функционировать и вне фразеологических единиц.
Что касается произведений Бернара Вербера, то наибольшую

распространенность в них приобрели структурно-семантические
преобразования. Писатель удачно комбинирует компонентный состав и
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положение фразеологической единицы. Для усиления экспрессивности
смыслового выделения компонентов  Бернар Вербер использует
синтаксическую инверсию или даже языковую игру.  Такие
преобразования достаточно часто встречаются в текстах Вербера.
Примером структурного преобразования фразеологических единиц могут
служить следующие пословицы, отражающие реалии повседневной жизни:

L’amour rend aveugle – l’amour nous donne une vision différente (любовь
ослепляет – любовь дает другое видение; писатель осуществил
перефразировку и расширил смысл);

L’appétit vient en mangeant – l’appétit vien en ne mengeant pas (аппетит
приходит с едой – аппетит приходит на пустой желудок; происходит игра
слов: перефразировки и замена значения).
Сегодня насущной необходимостью становится разработка модели

комплексного лингвистического анализа текста с привлечением данных
других областей лингвистики, таких как теории речевых актов и жанров,
стилистика, философия и эстетика языка, психология.
Вывод: таким образом, наблюдаем, что ФЕ с каждым днем становятся

неотъемлемой частью общения, которая дает возможность делать язык
интереснее, эмоционально выразительнее, лексически и структурно
насыщеннее.
Перспектива: исследования заключается в изучении и анализе

эффективного использования фразеологизмов  в  контексте
художественного произведения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЧАСНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ЛЕКСИКИ

В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Коритна Н.В. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Кривенко В.П.

У статті представлені результати дослідження сучасної молодіжної лексики
в німецькій мові на прикладі німецькомовних журналів, встановлено найголовніші
особливості та приведено запозичення слів з інших мов.

Ключові слова: запозичення, лексичні одиниці, молодіжний сленг,
неологізми, соціолект, сучасна молодіжна лексика.

Корытная Н.В. Характеристика современной молодежной лексики
в немецком языке. В статье представлены результаты исследования современной
молодежной лексики в немецком языке на примере немецкоязычных журналов,
установлены самые главные особенности и приведены заимствованияслов с других
языков.

Ключевые слова: заимствования, лексические единицы, молодежный сленг,
неологизмы, современная молодежная лексика, социолект.
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Korytna N.W. Characteristics of Modern Youth Vocabulary in German.
This article is devoted to research of modern youth vocabulary in German by giving
an example of German magazines. The most important features are established and
borrowings from other languages are given.

Key words: borrowings, lexical units, modern youth vocabulary, neologisms,
social dialect, youth slang.

Надзвичайно цікавою темою для дослідження є сучасна молодіжна
лексика в німецькій мові, процеси та особливості її розвитку.
Процес оновлення словникового складу німецької мови, як і будь-якого

іншого, – це неперервний процес. Мова – складне і багатогранне суспільне
явище, яке є засобом людської комунікації і знаходиться в постійному
русі. За останній період у німецькій мові накопичилося чимало нових
слів, лексика збагатилася новими значеннями, а інші слова, навпаки,
втратили свою актуальність. Пропоноване дослідження присвячене
проблемі збагачення словникового запасу сучасної німецької мови новими
лексичними одиницями у різноманітних сферах: наука, техніка, освіта,
інформаційні технології (комп’ютер та інтернет), телекомунікації та ЗМІ.
Сленг представляє складність для перекладу, тому що деякі сленгізми

можуть бути незафіксованими у словниках, враховуючи таку їх ознаку, як
недовговічність та можливу тенденцію до зникненню. Вибір засобів
вираження в мові перекладу залежить безпосередньо від з’ясування
значення слова у контексті. Остаточний варіант перекладу повинен
передавати не тільки значеннєві відтінки слова, але й експресивно-
стилістичну забарвленість слова.
Актуальність проблематики визначається, передусім, підвищеною

увагою сучасної лінгвістики до вивчення неологізмів сучасної німецької
мови з використанням інтернет-ресурсів, основних тенденцій виникнення
та інтеграції неологізмів, їх лексикографічного опрацювання.
Мета дослідження – дати загальну характеристику сучасній молодіжній

лексиці в німецькій мові, знайти спільні та відмінні риси між німецькою та
українською мовами.
Об’єктом дослідження є сучасна молодіжна лексика німецької мови.

Предметом роботи є процеси та особливості в німецькій молодіжній лексиці.
Наукова цінність роботи полягає в тому, що була досліджена сучасна

молодіжна лексика німецької мови, були визначені сфери вживання
неологізмів та досліджені лексичні одиниці з періодичних видань.
Практична цінність дослідження полягає в тому, що загальні висновки
можуть бути використані в теоретичних курсах і спецкурсах по лексикології,
у викладанні мовних дисциплін.
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Матеріалом дослідження послугували 600 лексичних одиниць,
отриманих методом загальної вибірки із німецькомовних журналів.
Німецька молодіжна лексика стала об’єктом досліджень таких лінгвістів,

як Степанова М.Д. [12], Девкін В.Д. [1], [2], Комісаров В.Н. [4], Розен Є.В. [6],
Шемчук Ю.М. [7], [8],Шевелева Л.В. [11], Еманн Г.[9], Ольшанський І.Г. [5].
Мова – дзеркало суспільства, розвиток якого відображається у ній

численними лексичними одиницями, які визначають суспільні зв’язки,
відносини та зміни, що спричиняють лексичні інновації та перетворення у
мові. А молодіжний сленг як засіб спілкування посідає відповідне місце в
загальній системі національної мови. Спочатку слід дати визначення
поняттю “молодіжний сленг”. Отже, під молодіжним сленгом прийнято
розуміти соціолект людей у віці 12–25 років, що виник із протиставлення
себе не стільки старшому поколінню, скільки офіційній системі.
Необхідно зазначити, що молодіжний сленг являє собою найцікавіший

лінгвістичний феномен, існування якого обмежене не тільки певними
віковими, але й соціальними, часовими і просторовими рамками.
Вживаючи в своїй мові сленг, молоді люди хочуть виразити своє

критичне, іронічне відношення до цінностей старшого покоління, проявити
свою незалежність,  самоутвердитися, завоювати популярність в
молодіжному оточенні, а також намагатися певним чином звернути на
себе увагу.
У  результаті  нашого дослідження було встановлено,  що

найголовнішими особливостями молодіжної мови є:
- зміщення значення:

- fundamental – allgemeiner Superlativ für Dinge, Überzeugungen
und Einstellungen im Sinne von „super, klasse, prima“;

- Eisbeutel – abwertend für gefühlskalter Mensch;
- розширення значення:

- fett – super, sehr, gut / schön, voll in Ordnung;
- hämmern – hart arbeiten;

- звуження значення:
- Lotter – Spaßvogel, Witzbold;
- tricky – durchtrieben, trickreiche Person;

- інверсії значення:
- Massage – heftige Abreibung, Schlägerei;
- Korkenknaller – müder Witz, schlappe Unterhaltung;

- зміни слів:
- bläken – schreien, jähzornig brüllen;
- Randalo –Schlägertyp; Person, die auf Randale aus ist;
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- утворення нових слів:
- alken, picheln, Kolben zwitschern – sich hemmungslos betrinken;
- Heizkeks – Person, die auf Partys die Stimmung anheizt;

- спрощення:
- aso – ach so;
- Proggi – Programm (= Anleihe aus dem Internet);

- утворення найвищої ступені порівняння:
- Superbirne – Personmithoher / wenig Denkintelligenz;
- Das war ein mega spitzen klasse Konzert;

- звукове онімечення:
- abcoolen – das Gemüt beruhigen;
- Workmän – hart arbeitende männliche Person; 

- вербалізація іменників:
- müllen – quatschen, dummes Zeug daherreden;
- zoffen – streiten, sich ausgiebig zanken;

- креативна гра слів:
- hoppeldihopp – flink, schnell, geschwind, flott;
- doppeldidoch – Verstärkung von „doch“, „ja“;

- інтернаціоналізми:
- Mattsche – „Blackout“, kurzzeitige Schwächephase, plötzlicher

Aussetzer;
- Supporter – Eltern [9, с. 8].

Було проведено практичний аналіз текстів [9 ] та встановлено, що деякі
сленгізми запозичені з:

- англійської мови: Mopping – Menschen am Arbeitsplatz verachten,
schlecht behandeln, erniedrigen, schikanieren; Cartoon – satirische Geschichte
als Comicstrip oder Kurzfim; Karsting – Vorsprechen, vorsingen oder
vortanzen; City – Altstadt oder Geschäftszentrum; Chow – Darstellung; Laser
Chow – Lichtdarstellung; Shopping-Center – modernes Einkaufszentrum;
Crash – Zusammenstoß (Autounfall); Designer – Entwerfer; Clinch (in Clinch
sein) – mit jemandem in Streit sein; Wooky! – Super! Klasse! Sorry!;

- французької мови: die Courage – Beherztheit, unerschrocken; die
Annonce – Zeitungsanzeige; der Chef – Abteilungsleiter oder Betriebsleiter;
die Karriere – bedeutende erfolgreiche Laufbahn; das Bistro – kleine
Gaststätte; das Dessert – Nachspeise; das Prestige – das Ansehen; der Clou –
Höhepunkt; das Dessous – Frauenunterwäsche; die Clique – Freundeskreis
junger Leute;

- італійської мови: prestissito, presto, rapido – sehr schnell; subito – sehr
schnell; rasanto – jählings; der Tifoso – der Fußballfanatiker; der Antipasto –
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die Vorspeise; zero problemo – alles klar, alles easy, null Problem;
- іспанської мови: der Macho, der Gaucho – harter Junge / Mann, der

stolz auf seine Männlichkeit ist; der Amigo – der Freund; die Tapas – die
leichte Vorspeise; die Savanne – der Krähwinkel;

- японської мови: der Karoshi – der Infarkt, der Insult [3].
В молодіжній мові з’явився новий напрямок – “Kanakisch”. Слово

“Kanaker” полінезійського походження і при перекладі означає “людина”.
В Німеччині із слова “Kanaker” утворилось слово “Kanake” з пейоративним
відтінком, яке означає усіх емігрантів. Словниковий запас цього напрямку
стрімко розширився і сягнув 300 слів. Ось деякі приклади: weisstu – weißtdu;
Alder – Alter (im Sinne von Freund, Kumpel); isch schwör – ich schwöre;
weisstu wieisch mein – du verstehst, wie ich es meine [10].
Таким чином, у результаті даного дослідження було визначено

найголовніші риси сучасної молодіжної лексики в німецькій мові. Було
також встановлено, що вивчення сленгу німецької молоді набуває все
більшої актуальності, допомагає людям краще уявити особливості
і своєрідність менталітету німецької молоді. В молодіжній мові весь час
відбуваються зміни. І тому приведені вище приклади вказують лише на
деякі особливості молодіжного сленгу. В цілому, необхідно з впевненістю
заявити, що не тільки англіцизми міцно закріпилися в сучасній молодіжній
лексиці німецької мови. В ній з’явились запозичення з французької,
італійської, іспанської, японської, а також турецької мов, які вплинули та
продовжують впливати на розвиток сучасної молодіжної лексики німецької
мови.
Отже, можна зробити висновок про те, що сучасна німецька мова

являє собою так званий “живий механізм”, який здатен відчувати,
реагувати та вбирати в себе все, що відбувається навколо. А перспективою
дослідження є виявлення нових лексичних одиниць сучасної молодіжної
лексики та їх особливостей.
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ПРИНЦИП НЕВВІЧЛИВОСТІ В ЛІНГВІСТИЦІ

Корнієнко А.С. (Харків)
Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Легейда А.В.

У статті проводиться аналіз феномену неввічливості як комунікативного
принципу та стратегій, за допомогою яких перший фігурує у англомовному
кінодискурсі. У роботі інтерпретуються поняття неввічливість та стратегії
неввічливості у межах кінодискурсу за моделлю Дж. Кульпепера. У статті
наводиться інструментарій конфлікторозгортаючих та конфліктоврегулюючих
стратегій у кінодискурсі.

Ключові слова:  кінодискурс,  комунікативний конфлікт,
конфлікторозгортаюча стратегія, конфліктоврегулююча стратегія, принцип
неввічливості, стратегія неввічливості,

Корниенко А.С. Принцип невежливости в лингвистике. В статье
проводится анализ феномена невежливости как коммуникативного принципа
и стратегий, с помощью которых первый фигурирует  в англоязычном
кинодискурсе. В исследовании интерпретируются понятия невежливость
и стратегии невежливости в рамках кинодискурса по модели Дж. Кульпепера.
В статье  устанавливается инструментарий конфликтопорождающих
и конфликтопрекращающих стратегий в кинодискурсе.
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Ключевые слова:  кинодискурс,  коммуникативный конфликт,
конфликтопорождающая стратегия, конфликтопрекращающая стратегия,
принцип невежливости, стратегия невежливости.

Kornienko A. S. Impoliteness principle in linguistics. The article presents
the analysis of impoliteness phenomenon as communicative principle and strategies
with the help of which the former is represented in Anglo-American cinema discourse.
Impoliteness phenomenon and impoliteness strategies in the framework of cinema
discourse are analyzed in this research after J. Culpeper’s model. The set of conflict-
provoking strategies and conflict-resloving strategies in cinema discourse is suggested
in the paper.

Key words: impoliteness principle, cinema discourse, impoliteness strategy,
communicative conflict, conflict-provoking strategy, conflict-resolving strategy.

Дане дослідження присвячується контрастивному функціональному
аналізу використання конфлікторозгортаючих та конфліктоврегулюючих
стратегій для ініціалізації та врегулювання комунікативного конфлікту у
англомовному кінодискурсі.
Актуальність даного дослідження зумовлена  підвищенням

зацікавленості до факторів мовленнєвої поведінки, що спрямовують
комунікативну ситуацію в конфліктне русло, та кооперативно спрямованих
дискурсивних засобів врегулювання комунікативного конфлікту, що є
одними з найсуттєвіших проблем дослідження лінгвістичного сьогодення.
Об’єктом нашої роботи є комунікативні стратегії, спрямовані на

розгортання та врегулювання комунікативного конфлікту в англомовному
діалогічному кінодискурсі.
Предметом  даної  роботи виступають прагмадискурсивні

характеристики конфлікторозгортаючих та конфліктоврегулюючих
стратегій у англомовному діалогічному кінодискурсі.
Ступінь дослідженості даної лінгвістичної проблеми, на наш погляд,

виявляється недостатньою,  адже конфлікторозгортаючі  та
конфліктврегулюючі стратегії у кіно дискурсі у своїй дискурсивній єдності
ще не становили об’єкт окремого функціонального аналізу.
Мета дослідження: виявити та проаналізувати функціонування

комунікативних конфлікторозгортаючих та конфліктоврегулюючих
стратегій англомовному діалогічному кінодискурсі.
Наукова новизна роботи визначається, на нашу думку, тим, що було

вперше зроблено спробу здійснити комплексний аналіз стратегій
розгортання та врегулювання комунікативного конфлікту з позицій
функціонально спектру, а також уточнити класифікацію методів
розгортання комунікативного конфлікту.
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Матеріалом  дослідження слугували фрагменти діалогічного
англомовного кінодискурсу, обрані методом суцільної вибірки, що
містять конфлікторозгортаючі та конфліктоврегулюючі комунікативні
стратегії.
Феномен конфлікту існував відколи з’явились перші спільноти

людей. У ході історичного розвитку, втім, значно змінилась сутність
конфліктів у суспільному житті людини – візичні та збройні протистояння
змінила “холодна війна”, а наприкінці ХХ ст. Значної питомої ваги
набули “інформаційні” та “психологічні” війни [2]. Певних змін зазнає
і ставлення до конфлікту; це необов’язково погано; це те, з чим можна
працювати.
У психології існує декілька визначень конфлікту :
1) зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одне з одним

тенденцій, окремо взятого епізоду у свідомості, у міжособистісних
взаємодіях або міжособистісних відносинах індивідів або груп людей,
пов’язане з негативними емоційними переживаннями;

2) зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, поглядів
опонентів чи суб’єктів взаємодії;

3) вид спілкування, в основі якого лежать різноманітні реальні чи
ілюзорні, об’єктивні чи суб’єктивні і у різній мірі освідомлювані
протиріччя у цілях особистостей, що спілкуються, при спробах їхнього
вирішення на фоні емоційних станів [3].
Услід за І.Є. Фроловою ми розуміємо конфлікт як поєднання цих трьох

визначень, а саме як зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів,
позицій, поглядів суб’єктів взаємодії, в основі якого лежить протиріччя;
наявність заперечного зворотнього зв’язку – загальний закон його
структури; конфлікт відображує діалектичний закон єдності та боротьби
протилежностей [1].
Конфлікт виконує 3 функції:
- діагностичну (виявлення протиріч);
- нормоутворюючу (саме конфлікт вказує на межі допустимих варіацій

у поведінці; одночасно в процесі конфліктних взаємодій складаються норми
врегулювання одних конфліктів та уникнення інших) [4].
Проблема аналізу конфлікту постає в лінгвістиці в руслі вивчення

конфліктної мовленнєвої взаємодії (КМВ), яку І.Є. Фролова визначає як
тип мовленнєвої взаємодії, що спрямований на порушення гармонії
міжсуб’єктних стосунків шляхом здійснення загрозливих для адресата
мовленнєвих дій [2].
Найбільш поширеними об’єктами аналізу постають:
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- комунікативні невдачі – порушення успішності акту комунікації
через повне або часткове непорозуміння вербалізованого повідомлення
партнерами по комунікації;

- комунікативні конфлікти – конфлікти комунікативних настанов у
діалогічній мовленнєвій взаємодії, наслідками яких є можливе, але не
обов’язкове виникнення конфлікта в міжособистісних стосунках
комунікантів;

- вербальна агресія – комунікативна стратегія, спрямована на
ображення та заподіяння шкоди іншій живій істоті, що не прагне такого
ставлення.
Основними формами її виявлення за Ю.В. Щербініною [4] є:

ображення; погроза; груба вимога; груба відмова; вороже зауваження;
осуд; глузування; скарга; виказ/наклеп; плітка; сварка.

- порушення правил мовленнєвої поведінки – дослідження типових
мовно-мовленнєвих проявів дотримання або порушення принципів теорій
комунікативної співпраці та ввічливості [2].
В нашій роботі ми фокусуємося на проблемі комунікативного

конфлікту, оскільки дослідження проводиться в рамках діалогічного
дискурсу, та вербальної агресії, оскільки одиницею нашого дослідження є
комунікативна стратегія.
Протягом останніх 20 років теорії ввічливості концентрувалися на

вивченні застосування комунікативних стратегій для підтримки соцільної
гармонії .  Дж.  Кульпепер надає великого значення стратегіям
“неввічливості”, використання яких у мові носить протилежну функцію –
призвести до соціального розладу [5]. Дані стратегії орієнтованні на напади
на обличче співрозмовника, на емоціонально чутливий концепт індивіда.
Дж. Кулпепер виділяє наступні стратегії неввічливості [5]:
1) відкриті стратегії (загроза обличчю виражається прямо, недвозначно

та стиснуто за умов, де потреби обличчя не є мітигованими або
мінімізованими. Важливо не плутати цю стратегію зі стратегією
ввічливості П. Браун та С. Левінсона, що виправдовує себе лише за певних
обставин, наприклад, коли потреби обличчя усуваються за умов крайньої
необхідності та загроза обличчю слухача є найменшою (наприклад:
“come in” або “do sit down”), або коли мовець займає значно вище
положення, ніж слухач (наприклад: “Stop complaining”, наказ батька
дитині). В усіх цих випадках на кін поставлені незначні потреби обличчя
співрозмовника, і, що є навіть більш важливим, атака обличчя слухача
не є наміром  мовця,  тоді як у випадку стратегії  неввічливості
переслідується саме ця інтенція);
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2) стратегії позитивної неввічливості (використання стратегій задля
нанесення шкоди потребам позитивного обличчя адресата);

3) стратегії негативної неввічливості (використання стратегій задля
нанесення шкоди потребам негативного обличчя адресата);

4) сарказм та глузування (загроза обличчю адресата виконується за
допомогою використання стратегій ввічливості, що є однозначно
нещирими і залишаються лише засобами зовнішнього виразу);

5) уникання ввічливості (запобігання використанню стратегій
ввічливості у випадках, де це є необхідним (наприклад: не подякувати за
подарунок).
Дж. Кулпепер, за прикладом П. Браун та С. Левінсона, пропонує

“поради” стратегій позитивної та негативної неввічливості. Оскільки наше
дослідження спирається на аналіз конфліктних ситуацій з точки зору
засобів, що використовуються як для їхнього розв’язання, так і для
врегулювання, ми вважаємо можливим ввести літерне позначення
стратегій неввічливості за аналогією з позначенням стратегій ввічливості:
Позитивна неввічливість містить наступні “поради” [5, с. 350] (пер.

наш – А. К.):
(НП1) “Ігноруй, нехтуй”
(НП2) “Виключай з певного виду діяльності”
(НП3) “Відокремлюйся”
(НП4) “Будь незацікавленним, байдужим, не виявляй співчуття”
(НП5) “Вживай недоречні особистісні маркери”
(НП6) “Висловлюйся незрозуміло або приховуючи зміст”
(НП7) “Шукай незгод”
(НП8) “Примушуй почуватися незручно”
(НП9) “Використовуй нецензурні вирази”
(НП10) “Використовуй образливі звертання”
До стратегій негативної неввічливості відносяться:
(НН1) “Залякуй”
(НН2) “Поводься спогорда, виявляй зневагу, висміюй”
(НН3) “Потрапляй до комунікативного простору співрозмовника”
(НН4) “Експліцитно пов’язуй співрозмовника з негативним аспектом”
(НН5) “Нагадуй про зобов’язання”
Перспективою цього дослідження є детальний аналіз стратегій

врегулювання та розгортання конфлікту у різних жанрах кінодискурсу та
проведення компаративного аналізу отриманого стратегічного
інструментарію.
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КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

Кочерга К.С. (Харків)
Науковий керівник:

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

У статті окреслені поняття контролю, тестового завдання, комп’ютерного
контролю знань. Сформовані основні напрямки для напрацювань у створенні
стандартизованого програмного продукту, його будови та складових частин.
Визначені можливості комп’ютерного контролю адаптуватися до форматів
тестових завдань. Проаналізовані переваги і недоліки його впровадження.

Ключові слова: комп’ютерний контроль знань, контроль, перевірка,
програмне забезпечення, програмно-технічні засоби, тест, тестове завдання.

Кочерга К.С. Компьютерное тестирование. В статье определены понятия
контроля, тестового задания и компьютерного контроля знаний. Сформированы
основные направления для исследований в создании стандартизированного
программного продукта, его строение и составные части. Обозначены
возможности компьютерного контроля адаптироваться к форматам тестовых
заданий. Проанализированы преимущества и недостатки его внедрения.

Ключевые слова: компьютерный контроль знаний, контроль, проверка,
программное обеспечение, программно-технические средства, тест, тестовое
задание.

Kocherga K.S. Computer monitoring. The paper contains definitions of the
concepts of monitoring, a test task and computer monitoring of knowledge. It identifies
principal directions for research which deals with creation of standardized software
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product, its structure and constituent parts. Possibilities of computer monitoring to
adjust to different formats of test tasks are also studied. Advantages and disadvantages
of computer monitoring implementation are discussed.

Key words: check, computer monitoring of knowledge, hardware, monitoring,
software, test, test task.

Важливою складовою реформування вітчизняної освітньої галузі є
впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають
викликам сучасного інформаційного суспільства та забезпечують високий
рівень якості освіти. Вдосконалення форм і методів контролю навчальних
досягнень дозволяє підвищити якість освіти, реалізувати зворотній зв’язок
у навчанні, забезпечити можливість оперативного регулювання та
корегування навчального процесу.
Одним із механізмів, що забезпечують вдосконалення методів контролю,

є інформаційні комп’ютерні технології, зокрема комп’ютерне тестування.
Відомий широкому світовому загалу, теоретик в царині тестології, видатний
російський науковець В.С. Аванесов стверджує: “Серед засобів об’єктивного
контролю найбільш науково-обґрунтованим є метод тестування із
залученням технічних засобів....” [1, с. 5]. Українська дослідниця в галузі
тестології І. Булах переконана, що: “Ми стоїмо на порозі технічної революції
в освіті, коли впровадження нової педагогіки, психології, інформатики,
кібернетики й нових зразків персональної комп’ютерної техніки стане
нормою” [2, с. 3]. Науковець наголошує, що комп’ютерне тестування
успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи
контролю навчання: принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки
знань; принцип системності перевірки й оцінки знань; принцип
тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності навчання;
принцип однаковості вимог викладачів до студентів, учителів до учнів.
Об’єкт нашої статті є комп’ютерне тестування, як метод здійснення

вхідного, поточного, проміжного так і підсумкового контролю.
Предмет дослідження програмно-технічні засоби та їх можливості

адаптації до форматів тестових завдань.
Відсутність чіткої дефініції понять: комп’ютерний контроль знань,

педагогічний тестовий контроль знань та комп’ютерне тестування знань
спонукали нас до проведення розвідки, аналізу існуючих досліджень
та формулювання власних визначень цих понять, що і стало новизною
нашої статті.
Відсутність єдиних напрацювань, стандартів, методик з програмного

забезпечення та баз тестових завдань обумовлених рядом об’єктивних та
суб’єктивних причин і ризиків, визначають актуальність статті.
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Енциклопедичні довідники не містять вичерпної дефініції поняття
комп’ютерний контроль знань, ми спробували дати визначення цьому
поняттю.
Педагогічний контроль знань, є організацією зворотного зв’язку між

викладачем та учнем для отримання та фіксації підсумків навчально-
виховного процесу. Під час комп’ютерного контролю знань такий зв’язок
відбувається автоматизовано за допомогою системи програмно-технічних
засобів.
Отже, визначаємо, комп’ютерний контроль знань – це автоматизований

процес вимірювань, за допомогою системи програмно-технічних засобів,
які здатні організувати мережевий зворотній зв’язок, між викладачем та
учнем, для отримання підсумків навчального процесу, реалізованих
об’єктивною перевіркою та оцінюванням здобутих знань, умінь і навичок
та фіксацією отриманих результатів .
Метою комп’ютерного тестування є незалежний, неупереджений та

прозорий контроль знань студентів/учнів. За його допомогою вирішують
завдання з оцінювання рівня знань, встановлення їх відповідності вимогам
державних освітніх стандартів; використовують отримані результати для
ревізування і корегування навчального процесу та розробляють заходи
щодо підвищення якості навчання.
Об’єктивний контроль знань під час комп’ютерного тестування

досягається за рахунок двох складових: якісно створеного тесту та дієздатної
системи програмно-технічних засобів.
Дієздатність системи програмно-технічних засобів залежить від

функціональності кожної її одиниці (ПК – персональний комп’ютер) та
визначається підтримкою:

-  роботи в одній з операційних систем Windows ХР, Vista, 7, 8, або
Linux;

-  надійного, двостороннього автоматичного зв’язку в локальній
мережі або Internet;

-  програмного забезпечення для проведення тестування.
Окреслені складові комп’ютерного контролю постійно знаходяться

в  прогресуючому,  динамічному розвитку.  Тому серед фахівців
з  тестології  та  комп’ютерного програмування відсутнє єдине,
стандартизоване бачення зі створення якісного тесту та програмного
продукту для його реалізації.
Провівши аналіз сучасної науково-методичної літератури [3–6]

доходимо до висновку,  що сучасне програмне забезпечення має
відповідати цілій низці вимог:
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-  зручність, легкість та простота використання. Вони забезпечуються
будовою програми, привабливістю та зрозумілістю інтерфейсу (вигляд на
екрані монітора);

-  здатність адаптуватись, яка визначається роботою в різних мережах,
з різними типами операційних систем; роботою з різними форматами
файлів (текстові, графічні, відео та аудіо);

-  функціональність. В широкому значенні її розуміють як здатність
програми виконувати різноманітні функції; у вузькому як можливість
оперувати різними форматами тестових завдань;

-  універсальність. Дієздатність незалежно від навчальної дисципліни.
Відсутність обмежень за кількістю завдань. Використання різних режимів
тестування (навчальний – тестованому надаються відомості про допущені
помилки, можливість дізнатись вірну відповідь та пройти спочатку увесь
тест; вільний – розв’язувати легкі завдання, збережений час використати
на завдання підвищеної складності; штрафний – зняття балів за хибні
відповіді; монопольний – на протязі усього тесту на екрані монітора
відображається лише інтерфейс програми тестування, відсутня можливість
запуску інших програм.). Подання завдання у суворій послідовності
(просте, складне, підвищеної складності) або у випадковому порядку;

-  налаштування обмежень. Обмеження часу на проходження тесту,
розв’язання окремого завдання. Встановлення дозволеної кількості
перенавантаження операційної системи.  Заборона  тестованому
самостійно переривати тест. Встановлення максимальної кількості
помилок, після якої проходження тесту автоматично припиняється. Дозвіл/
заборона відкривати назву навчальної теми/розділу, до якої відноситься
завдання;

-  захищеність. Розмежовування прав адміністратора (контролюючої
особи) та користувача (екзаменованого), для запобігання доступу
користувача до банку відповідей. Випадковий вибір тестових питань з
відповідних розділів, зміна черговості питань у тесті й черговості відповідей
у питаннях, щоб студент/учень у кожній спробі одержував щоразу інший
варіант тесту;

- неупереджене оцінювання отриманих відповідей, математичний
аналіз результатів. Налаштування шкали оцінювання (зараховано/не
зараховано, 5-ти, 10-ти, 12-ти, 100 бальна система);

- автоматичний аналіз та складання протоколу проведеного тестування.
Відомості про використаний час на складання тесту, кількість допущених
помилок, кількість отриманих балів за тест/конкретне тестове завдання,
кількість нерозв’язаних завдань. Побудова зведеної таблиці результатів на
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особу/групу, що склала тест. Порівняльний аналіз результатів різних
навчальних груп. Збереження отриманих результатів;

- створення власних та забезпечення взаємодії з існуючими базами
тестових завдань.
Ефективність комп’ютерного тестування залежить від варіативності та

різноманітності створених тестових завдань; способів їх застосування;
ступеня адаптації випробовуваних до системи контролю; можливість
системи розпізнавати відповіді, або дії особи під час вирішення завдань;
можливостей програмного забезпечення працювати з  різними
форматами тестових завдань; додаткових можливостей програми з
використання графічних, фото, аудіо, відео файлів.
Інноваційні технологічні процеси в освіті мають своїх прихильників та

супротивників. Схвально відносяться до прогресивних течій в освітніх
процесах керівники вищих ланок управління, спеціалісти з програмного
забезпечення, особи, які мають навички роботи на ПК, особистості які
мають прагнення до самовдосконалення.
Супротивниками інновацій є керівники середньої ланки; освітяни, які

в силу різних причин, не мають достатніх навичок та досвіду роботи з ПК;
особи, які мають власну зацікавленість у безпосередньому контакті з
випробовуваним в процесі контролю знань.
Як перспективний напрямок сучасного освітнього процесу

комп’ютерне тестування стає однією із складових діагностики знань. Воно
розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних
досягнень, є альтернативою традиційним методам перевірки, може
проводитись з урахуванням різних видів (поточного, проміжного,
підсумкового) та форм (індивідуального або колективного) контролю, як
інструменту оперативного керування.
Запорукою широкого впровадження такого виду контролю має бути

наукове обґрунтування, потужна психолого-педагогічна і матеріально-
технічна база.
Його впровадження сприятиме:
- систематичному відстеженню якості та динаміки навчальних

досягнень;
- отриманню статистично достовірної картини індивідуального

прогресу кожного учня/студента;
- створенню регіонального комп’ютерного банку даних навчальних

досягнень за тривалий час навчання;
- можливості творчого і практичного застосування знань, умінь і

навичок;
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При впровадженні комп’ютерного тестування слід враховувати не лише
переваги, але й ризики, які його супроводжують. Серед останніх слід
відмітити такі: відсутність безпосереднього контакту з учнем під час
тестування підвищує ймовірність впливу випадкових факторів на результат
оцінювання; комп’ютерне тестування з ряду навчальних предметів (мова,
література) не дасть картину глибинного розуміння предмету.
Створення загальної  методики комп’ютерного тестування це

майбутній, об’ємний проект, що вміщуватиме велику кількість наукових
розвідок і трактатів, для урівноваження, “зведення до спільного
знаменника”, співвідношень між якісним продуктом тестових завдань та
інструментарієм з його реалізації.
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УДК 811. 111’ 42

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЬОВОГО НАСЛІДУВАННЯ
В АСПЕКТІ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

Кривенкова О.В. (Харків)
 Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Самохіна В.О.

Стаття присвячена розгляду проблем теорії інтертекстуальності, зокрема,
стилізації як одного з видів запозичення в анекдоті. Розглянуто основні види
стилізації, які допомагають зробити текст більш насиченим, забарвленим та
емоційним.

Ключові слова: анекдот, інтертекстуальність, стилізація.

Кривенкова О.В. Особенности стилистического подражания в аспекте
интертекстуальности. Статья посвящена рассмотрению проблем теории
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интертекстуальности, в частности, стилизации как одного из видов заимствований
в анекдоте. Рассмотрены основные виды стилизации, которые помогают сделать
текст более насыщенным, стилистически окрашенным и эмоциональным.

Ключевые слова: анекдот, интертекстуальность, стилизация.

Krivenkova O.V. Peculiarities of Stylistic Imitation in the Aspect of
Intertextuality. The article deals with the issues concerning the theory of
intertextuality, in particular, stylization as one of the forms of borrowings in jokes.
We consider the main types of stylization that help to make а text more satiate,
colorful and emotional.

Key words: anecdote, intertextuality, stylization.

Актуальність цього дослідження полягає у підвищеному інтересі
сучасних лінгвістичних досліджень до ігрового потенціалу мови, а також у
тому, що проблема розуміння комічного тексту стоїть достатньо гостро в
сучасному суспільстві.
Об’єктом дослідження є сучасний англомовний фольклорний жарт як

текстово-дискурсивний продукт свідомої ,  інтенціональної ,
лінгвокреативної діяльності індивіда.

 Предметом дослідження є інтертекстуальна взаємодія англомовних
жартів з прецедентними феноменами – прецедентними текстами,
фрагментами текстів, прецедентними іменами тощо.
Метою дослідження є вияв і класифікація інтертекстуальних зв’язків у

тексті сучасного англомовного наративного жарту.
Інтертекстуальність означає текстову інтеракцію, породжену всередині

конкретного тексту. Сприймаючий його суб’єкт розуміє феномен
інтертекстуальності як індикатор того, як цей текст інтерпретує історію і
вміщує її в собі. Інтертекстуально збагачена мова, що викликає відчуття
dejа vu, звернена до текстів минулого, а значить, до історії [1, с. 38]. Якщо
прийняти розуміння інтертекстуальності як асоціативної взаємодії текстів,
“текстової інтеракції” (Ю. Крістєва), то інтертекстуальність (інтертекст),
що характеризуються за принципом ex contrario, – це:

1) не всі екстратекстуальні зв’язки тексту, а лише його зв’язки з іншими
текстами, що робить неприйнятними твердження: а) інтертекстуальні (або,
за Верноном Робінзоном “інтертекстури” як віднесення тексту до явищ
дійсності за межами інтерпретованого тексту: історичним подіям, текстам,
звичаям, цінностям, ролям, законам і системам (це визначення явно
ототожнює “інтертекстуру” та референцію); б) інтертекстуального аналізу
як визначення способу, яким текст конфігурує та реконфігурує феномени
екстратекстуального світу;
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2) взаємодія не двох, а двох і більше текстів, що виключає кількісне
обмеження інтертекстуальності інтеракцією двох текстів;

3) не текст, не жанр, що ставлять під сумнів адекватність трактування
перевидання, перекладу, адаптації як типів інтертекстуальності [1, с. 39-40].
Як визначає В.О. Самохіна, інтертекстуальність як вираження текстової

відкритості в широкий дискурсивний простір притаманна всім словесним
жанрам, у тому числі, і фольклорним [2, с. 402-403]. Текст жарту також
інтертекстуальний: його творці, безумовно, знайомі з культурно-
семіотичною спадщиною. Вони ґрунтуються на історії людської культури,
її переосмисленні, а в жарті це знаходить прояв у поєднанні розважальності
і надерудованості [там само].
Одним із видів запозичення в тексті жарту є стилізація. Використання

прийому стилізації як одного із засобів інтертекстуальності сприяє вирішенню
творчих завдань, допомагає авторам через художні тексти, створені ними в
такий спосіб, повідомити про свої естетичні уподобання та ідеологічні
установки, світосприйняття, емоційну домінанту. Стилізація доводить факт
наявності інтертекстуальності в жарті та виконує функцію креативної гри.
Використання адресантом стилізації в анекдоті вимагає від нього досконалого
знання народної мови. У тексті анекдоту стилізація має ігровий характер. Як
цілі стилізації, так і засоби її здійснення, досить неоднорідні.
Залежно від цього виділяються такі її види:
1. Стилізація жанрова, за допомогою якої адресант наслідує улюблені

жанри народної словесності (байки, прислів’я, казки, тости і т. ін.), засоби
вираження (казковий зачин, мораль у кінці анекдоту тощо):
а) Стилізація під загадку – один з найпоширеніших інтертекстуальних

прийомів у англомовних жартах:
(1) What is red, green, blue, yellow, purple and orange?

An Italian all dressed up! [3];
(2) What is black, has white eyes and knocks on glass?

A black in a microwave! [3].
У прикладах (1), (2) на ефекті обманутого очікування іронічно

висміюються деякі етнічні групи, в них виражається насмішкувато-оцінне
відношення адресанта  до цих націй на  підґрунті  комічного
переусвідомлювання запитання.
б) Стилізація під казку:

(3) “Mama”, said little Linda, “Do all fairy tales begin with” Once upon a
time?
No, darling, said mama grimly. Sometimes they begin, “My love, I will be
detained at the office pretty late tonight” [1].
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Гумористичний ефект досягається порушенням пресупозиції:
використання слів fairy tale і once upon a time наштовхують адресата на
казковий жанр; між тим, експлозивна частина виявляється повністю
протилежною інтродуктивній і реалізує комічну дію.
в) Стилізація під байку:

(4) A crow was sitting on a tree, doing nothing all day. A small rabbit saw
the crow, and asked him, “Can I also sit like you and do nothing all day
long?” The crow answered: “Sure, why not”. So, the rabbit sat on the
ground below the crow, and rested. All of a sudden, a fox appeared,
jumped on the rabbit and ate it.
Management Lesson: To be sitting and doing nothing, you must be sitting
very, very high up [1].
У моралі цього жарту – іронічний комічний двозначний висновок,

натяк на високопосадовців, які нічого не роблять. Пор.: to sit very high –
гра слів – 1) букв. – сидіти високо; 2) займати високе положення.

2. Значний інтерес викликає стилізація, яка має на меті відтворення
різних соціально-мовленнєвих стилів як відгалужень та різновидів
розмовно-побутового мовлення народу. Так, зустрічаються анекдоти, які
написані як стилізації розповіді. У діалогічних анекдотах помітне місце
відведене реченням розмовного характеру, які виділяються своєрідним
порядком слів, уживанням просторічної лексики:
(5) Do you read Poe?

Naw – I read pretty good [2].
Два лінгвістичних засоби створюють комічний ефект у цьому анекдоті:

пароніми – Poe і poor та naw – шиболет (діалектичне вимовляння) і
одночасно гра слів: no і now.
Стилізація має на меті відтворити мовні особливості людей, що

відносяться до різних соціальних прошарків або національностей. Пор.:
(6) A Washington car conductor, born in London and still a cockney, has

succeeded in extracting thrills from the alphabet-imparting excitement
to the names of the national capitol’s streets. On a recent Sunday morning
he was calling the streets thus:
“Haitch!”
“High!”
“Jay!”
“Kay!”
“Hell!”
At this point three prim ladied picked up their prayer-books and left the
car [4].
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Прийом буквального розуміння слова Hell, яке кондуктор-кокні
вимовив, називаючи зупинку і використовуючи шиболет, спровокував
комізм ситуації.
Таким чином, стилізація в жарті вносить багато різноманіття та новизни і

у більшості випадків виступає як випробуваний прийом створення комічного.
Перспективами цієї роботи є подальше дослідження способів прояву

інтертекстуальності в сучасному англомовному жарті, а саме його
особливостей стильового наслідування та функціонування.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ
ЗАСОБАМИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

(гендерний аспект)

Кривобабко С.М. (Харків)
Науковий керівник:

канд. філол. наук, ст. викл. Віротченко С.А.

Стаття присвячена дослідженню особливостей вираження негативних емоцій
у невербальній поведінці чоловіків та жінок. Аналіз здійснюється на основі
англомовних художніх текстів У.С. Моема з урахуванням гендерного аспекту.

Ключові слова: кінесика, невербальна комунікація, проксеміка, просодика.
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Кривобабко С.Н. Особенности выражения отрицательных эмоций
средствами невербальной коммуникации (гендерный аспект). Статья
посвящена исследованию особенностей выражения отрицательных эмоций в
невербальном поведении мужчин и женщин. Анализ проводится на основе
англоязычных художественных текстов У.С. Моэма с учетом гендерного аспекта.

Ключевые слова: кинесика, невербальная коммуникация, проксемика,
просодика.

Kryvobabko S.N. Peculiarities of the expressing negative emotions by means
of nonverbal communication. The article covers the investigation of peculiarities of
expressing negative emotions in men’s and women’s nonverbal behaviour. The analysis
is carried out on the basis of English novels by W.S. Maugham taking into account
gender aspect.

Key words: kinesics, nonverbal communication, prosody, proxemics.

Актуальність цієї роботи зумовлена підвищеною увагою сучасної
лінгвістики до вивчення невербальної комунікації, за допомогою якої
здійснюється більша частина комунікації. У минулому сторіччі це питання
спочатку викликало інтерес вчених в галузі психології. Останнім часом
вивченням  цього питання починають займатися лінгвісти та
психолінгвісти.
Об’єктом дослідження є невербальні компоненти комунікації.
Предметом дослідження є особливості вираження негативних емоцій

засобами невербальної комунікації.
Мета роботи – визначення невербальних компонентів комунікації, які

відображають негативні емоційні реакції чоловіків та жінок в процесі
комунікації.
Перспективами цього дослідження є подальше вивчення невербальних

компонентів комунікації, які супроводжують мовлення та акцентують
вербальні висловлювання.
Невербальна комунікація одна з найбільш цікавих тем у лінгвістичних

дослідженнях. Науковими дослідженнями доведено, що саме за рахунок
невербальних засобів відбувається від 40 до 80% комунікації. 55%
повідомлень сприймається через вираз обличчя, позу, жести, а 38% –
через інтонацію та модуляцію голосу [3, с. 93]. Несловесні засоби не тільки
дублюють, підсилюють чи замінюють мовну комунікацію, але й
підтверджують або заперечують інформацію, доповнюють зміст
висловлювання, акцентують особливо важливі моменти спілкування,
контролюють та регулюють цей процес.
До невербальних засобів комунікації відносяться: проксеміка, кінесика

та просодика. Проксеміка – це організація простору і часу спілкування,
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що об’єднує такі характеристики, як відстань між комунікантами, їх
векторну спрямованість, час, тактильний контакт. Кінесика включає в себе
жести та міміку, а просодика описує різноманітні голосові характеристики
(тембр, гучність голосу, інтонація та інші) [2, с. 42].
Невербальна комунікація залежить від різних факторів, в тому числі від

гендерних відносин, які фіксуються в мові у вигляді культурно
обумовлених стереотипів, що позначають мовну поведінку людини та
процеси її соціалізації. Невербальна поведінка комунікантів пронизана
гендерними відносинами, а їх роль в соціумі визначається певною
культурою і відповідає гендерним стереотипам, прийнятим в цьому
суспільстві [1, с. 62].
Не менш важливим для вираження невербальних компонентів

комунікації є і емоційний фактор. Прояв емоцій є невід’ємною частиною
комунікативного акту та характеризує не тільки емоційний стан мовця,
але також його ставлення до слухача [4, с. 19].
В результаті дослідження, що проводилося з урахуванням гендерного

принципу, виділено групи негативних емоцій та засоби їх вираження, тобто
компоненти невербальної комунікації, притаманні жінкам та чоловікам.
Серед прикладів, які відображають негативні емоції чоловіків,

спостерігається наступна класифікація: 1) злість/гнів (38%); 2) страх/
знервованість (32,4%); 3) обурення/образа (20%); 4) відчай (10%).
При розгляді даних жіночої групи відмічаємо інший порядок прояву

негативних емоційних реакцій: 1) страх/знервованість (38%); 2) відчай
(24%); 3) злість/гнів (20%); 4) обурення/образа (18%).
Отримані дані свідчать про те, що вираження емоцій злості/гніву за

допомогою компонентів невербальної комунікації, переважає у чоловічій
групі (чоловіки – 38%, жінки – 20%). Різниця спостерігається при
використанні  мімічних компонентів  невербальної  комунікації ,
які переважають у чоловічій групі прикладів (37% – чоловіки, 27% –
жінки).
При відображенні міміки чоловіків виділяється опис: 1) всього обличчя

в цілому (face twisted with anger, face contorted with anger, his face shone
with hatred); 2) очей і бровей (his green eyes flashed fire, eyes were flashed
with rage, bloodshot eyes, his eyebrows grow fiercely); 3) губ (his mouth set
in a grim line, his lips tightened); 4) рухи щелепи та підборіддя (cheekbones
moved, his jaw thrust out):
(1)Mildred had seen Philip angry before, but never as furious as now. He

came forward to her chair, pale, his eyes were flashed with rage.
“Are you in love with Griffiths?” he asked suddenly (1, с. 364).
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Комунікативна ситуація описує пережиту чоловіком емоцію гніву, яка
проявляється на його обличчі. Мімічний компонент невербальної
комунікації представлено очима, що сяють від злості (his eyes were flashed
with rage).
У прикладах жіночої групи при вираженні негативної емоційної реакції

злості/гніву переважають просодичні компоненти невербальної
комунікації: відображається ступінь гучності та різкості голосу, описується
емоційний стан комуніканта (said furiously, she snapped, cried in a high
shrill voice, she yelled, her tone was full with fury):
(2) But having made up her mind to lose the two lodgers, the Frau Professor

could not resist the satisfaction of giving rein to the ill-temper she had
curbed so long. She was free now to say anything she liked to Cеcilie.
“I have written to your uncle, Cеcilie, to take you away. I cannot have
you in my house any longer. You’re shameless. Shameless,” – she cried in
a high shrill voice (1, c. 126).
У цій комунікативній ситуації емоція гніву у комуніканта-жінки

викликана її негативним ставленням до непристойної поведінки іншої
учасниці комунікації. Емоція виражена невербально за допомогою
номінації просодичного компоненту (she cried in a high shrill voice), який
описує висоту та силу голосу, передає сильну негативну емоційну реакцію.
Негативні емоційні реакції знервованості/страху значно переважають

у жіночій групі прикладів (жінки – 38%, чоловіки – 32,4%). Різниця у
використанні невербальних компонентів комунікації в чоловічій та жіночій
групах спостерігається серед мімічних та жестових компонентів.
У чоловічій групі переважають мімічні компоненти (41% – чоловіки,

30% – жінки), які описують нахмурені брови комуніканта (worried frown,
brow puckered in dismay); його блукаючий погляд (his eyes roved) та
активність м’язів обличчя (his cheekbones moved, his jaw set):
(3) Putting his hands behind his back Colonel MacAndrew was walking

about the room:
– I think it’s a much greater problem than most of us realize, – he said
with a worried frown (4, с. 26).
Комунікативна ситуація свідчить про знервованість чоловіка, це

пов’язано з проблемами в родині його сестри. У тексті прикладу мімічний
компонент представлено фразою (with a worried frown).
У жіночій групі переважають жестові компоненти невербальної

комунікації (жінки – 36%, чоловіки – 22%), до яких можна віднести такі
групи: 1) індивідуальні звички, які людина використовує для зняття
внутрішньої напруги (bit her nails/lips); 2) тілесні жести (her knees shaking,
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she was quaking, trembling all over, moved her shoulders, trembling fingers);
3) рухи, які направлені на якийсь предмет (made handkerchief into a little
ball and passed it from hand to hand, running her fingers over pleats of her
dress, dabbed her palms nervously with a handkerchief).
(4) Avice Crichton was sitting in front of Julia dabbing her palms nervously

with a handkerchief : “Pleased to meet you Mrs. Lambert. It’s kind of you
to call on me (3, с. 130).
Контекст прикладу показує, що жінка-комунікант 1 має труднощі

у спілкуванні з комунікантом 2. Вона вимушена ретельно підбирати кожне
слово, думати про ефект, який можуть спричинити її слова. В наслідок
цього жінка-комунікант 1 переживає емоційну реакцію знервованості,
і для того, щоб зняти внутрішню напругу, вона потирає долоні хустинкою.
У тексті прикладу цей жест представлено фразою (dabbing her palms
nervously with a handkerchief).
У групі негативних емоційних реакцій обурення/образи відзначається

перевага чоловічих прикладів (20% – чоловіки, 18% – жінки). Різниця
відмічається у просодичних та мімічних компонентах невербальної
комунікації. Просодична складова переважає у чоловічих прикладах
(чоловіки – 30%, жінки – 25%) і виражає різні голосові характеристики
(висота або гучність голосу, тембр), різкі, грубі, іноді саркастичні інтонації,
і вказує на емоційне забарвлення голосу: (said in a rough, tense voice, said
sarcastically, his voice was full of resentment, indignation).
(5)– Strickland can’t work with anyone else in the studio – said Stroeve.

– Damn it all, it is your studio!
– He wouldn’t let me to get out.
– But why didn’t tell him to go to hell?! – my voice was full of indignation
(4, c. 56).
Контекст даної ситуації свідчить про те, що комуніканти мають різні

думки про людину, яку вони обговорюють, внаслідок чого комунікант 2
виражає емоційну реакцію обурення, яка передається невербально за
допомогою номінації  просодичного компоненту невербальної
комунікації: (voice was full of indignation).
У жіночій групі прикладів емоції цієї групи більш яскраво представлені

мімічними компонентами невербальної комунікації (58,3% – жінки, 43,2% –
чоловіки): raised her eyebrows, her chin wobbled, she eyed her sternly, her
eyebrows were frowning, her eyes darted angry flashes, pouted her lips:
(6)”Speaking without passion or prejudice,” she said, still looking at herself

in the glass, when Evie placed the breakfast tray on her bed, “would you
say I was by way of being a good-looking woman, Evie?”
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“I must know what I’m letting myself in for before answering that
question.”
“Hold your silly tongue,” said Julia and eyed her sternly (3, с. 151-152).
Аналіз контексту прикладу свідчить про те, що слова комуніканта 2

ображають комуніканта 1, і в результаті цього комунікант 1 переживає
емоцію образи, яка виражена за допомогою номінації мімічного
компоненту (eyed her sternly), що описує суворий, пильний погляд
комуніканта, та який в свою чергу є не тільки засобом передачі емоційної
реакції, але і показує ставлення жінки-комуніканта 1 до іншого учасника
комунікативного акту.
При розгляді прикладів, які виражають емоцію відчаю перевага

спостерігається у жіночій групі (жінки – 20%, чоловіки – 10%). Різницю
становлять мімічні та жестові компоненти невербальної комунікації. У
чоловічій групі переважають жестові компоненти (45% – чоловіки, 30% –
жінки). Серед жестових компонентів виділяється опис жестів рук (wringing
his hands, wave arms excitedly), рухів голови (painfully shook his hand,
weary shake of the head):
(7) – He is ill – said the Frenchman

– Why didn’t he write and tell me? How stupid of me to quarrel with him.
We must go to him at once. He can have no one to look after him. – Dirk
wrung his hands.
But we discovered that none of us knew how to find him. Stroeve grew
more and more distressed (4, с. 55).
Представлений у цьому комунікативному акті жестовий компонент

невербальної комунікації (wrung his hands), є засобом прояву емоції
відчаю, яка викликана розгубленістю комуніканта-чоловіка та його
неспроможністю знайти вихід із ситуації.
У жіночій групі прикладів спостерігається наступна ситуація. Тут

переважають мімічні компоненти невербальної комунікації (43% – жінки,
28% – чоловіки), які описують не тільки нещасні, розпачливі погляди (look
of despair in her eyes), але і таку фізіологічну реакцію комуніканта, як
сльози (her eyes were full with tears, her eyes blinded by tears):
(8) “I’m not going, Walter. It’s monstrous to ask me.”

“Then I shall not go either. I shall immediately file my petition. I’m afraid
you’ve thought me a bigger fool than I am. I’ve got all the proof necessary.”
Kitty was sitting at the floor, her eyes blinded by tears. She tried to hide
her face but the large tears flowed down her cheeks (2, с. 50).
Емоційна реакція відчаю описана за допомогою номінації мімічного

компоненту невербальної комунікації (her eyes blinded by tears). Аналіз
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ситуації показує, що жінка має прийняти складне рішення, яке може навіть
загрожувати її життю.
Отже, саме невербальні засоби передають міжособистісні настанови

та акцентують вербальні висловлювання. Якщо досконало пізнати всі
невербальні сигнали можна зрозуміти справжні почуття співрозмовника,
пізнати його потаємні думки, а отже, зрозуміти, чи нудно йому з вами, чи
бреше він або говорить правду.
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ДИСКУРСИВНА ОСОБИСТІСТЬ БАТЬКА
В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ РОДИННОМУ ДИСКУРСІ:

ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ

Крикливець О.М. (Харків)
Науковий керівник: докт. філол. наук, проф. Солощук Л.В.

Стаття присвячена дослідженню функцій та місця вербальних і невербальних
компонентів комунікації, які використовує батько як дискурсивна особистість у
сучасному англомовному родинному дискурсі.

Ключові слова: вербальний компонент комуникації, дискурсивна особистість,
невербальний компонент комуникації, родинний дискурс.
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Крикливец О.Н. Дискурсивная личность  отца в  современном
англоязычном семейном дискурсе: вербальные и невербальне аспекты.
Статья посвящена исследованию функций и места вербальних и невербальних
компонентов коммуникации, которые использует отец как дискурсивная личность
в современном англоязычном семейном дискурсе.

Ключевые слова: вербальный компонент коммуникации, дискурсивная
личность, невербальный компонент коммуникации, семейный дискурс.

Krycklyvets O.N. Father as the Discursive Personality in Modern English
Family Discourse: Verbal and Non-verbal Aspects. The article is dedicated to the
investigation of the functions and place of verbal and nonverbal components of
communication which are used by father as the discursive personality in the modern
English family discourse.

Key words: discursive personality, family discourse, nonverbal communicative
component, verbal communicative component.

Актуальність дослідження вербальних і невербальних компонентів
комунікації, які використовує батько як дискурсивна особистість у
сучасному англомовному родинному дискурсі, визначається значущістю
дослідження функціонування різних кодових систем, їхньої взаємодії та
смислового навантаження у різних типах дискурсу,  включаючи
англомовний родинний дискурс.
Метою цього дослідження є виявлення особливостей взаємодії

вербальних та невербальних компонентів комунікації у сучасному
англомовному родинному дискурсі, доведення значущості цих понять в
загальному процесі родинної комунікації між такими дискурсивними
особистостями, як “батько” та “діти”.
Об’єктом дослідження є вербальні та невербальні компоненти

комунікації, які використовуються у комунікативній діяльності батька в
сучасному англомовному родинному дискурсі.
Предметом дослідження є особливості взаємодії вербальних та

невербальних компонентів у комунікативній діяльності батька як
дискурсивної особистості у сучасному англомовному родинному
дискурсі.
Завдання цього дослідження полягають у визначенні особливостей

функціонування вербальних та невербальних компонентів комунікації у
дискурсивній діяльності батька у кооперативному та конфліктному типах
діалогічного родинного дискурсу.
Невербальні компоненти комунікації можуть нести певне емоційне

навантаження, негативне чи позитивне, що значно впливає на результат
обміну інформацією. Визначаючи невербальні компоненти комунікації

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

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


181

(далі – НВК) як одну з важливих складових дискурсу, доречно навести їх
класифікацію, яка використовується у цій роботі, адже існують різні підходи
до їхнього трактування. Сьогодні вивчення невербальних компонентів
комунікації входить у коло пріоритетів лінгвістики, про що свідчить поява
доволі великої кількості дослідницьких робіт, автори яких центральним
об’єктом дослідження обирають безпосередньо невербальні компоненти
комунікації (І.Н. Горєлов, Г.В. Колшанський, Г.Ю. Крейдлін, В.В. Богданов,
Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, В. Біркенбіл, К.У. Геворкян, І.О. Гоффман,
Н.Л. Грейдіна, Н.Р. Григорян, І.М. Колегаєва, І.П. Попік, В.О. Лабунська,
Н.Б. Мечковська, З.З. Чанишева, І.І. Сєрякова, О.А. Янова, Г.І. Барташева,
Т.О. Анохіна, Л.Є. Петровська, Т.А. Крисанова) [7].
Отже, існує три види невербальних компонентів комунікації: кінесика,

просодика та проксеміка [5]. Кінесика – це спосіб комунікації за допомогою
рухів тіла й жестів і виразу обличчя співрозмовника. Вона є культурно
обумовленою системою поведінки, що засвоюються шляхом імітації
рольових моделей. Оскільки таке поводження засвоюється, головним чином,
несвідомо, більшість людей не усвідомлюють, що активно користуються
складною системою жестів й рухів. У число невербальних фізичних способів
комунікації входять жести й пози. До кінесики відносять міміку та жести,
які не тільки підсилюють вербальне висловлення, але можуть також і
заміняти його [3, с. 45]. Підсистеми кінесичних НВК є домінуючими. Ядрами
цих підсистем, як було зазначено вище, виступають такі комунікативні
компоненти, як міміка й жести. Саме їм зі всієї системи НВК відводиться
центральна роль у процесі комунікації, про що свідчить високий рівень
вживаності номінацій цих типів НВК для репрезентації різних емоцій та
інформативного обміну у сучасному англомовному дискурсі, як у
кооперативно спрямованому, так і у конфліктно спрямованому видах
дискурсу [7]. Проксемічна складова як невербальний комунікативний
компонент у діалогічному дискурсі позначає комунікативно значущі зміни
особистого простору в межах загального комунікативного простору, якою
оперує дискурсивна особистість для здійснення чи посилення ефективності
комунікативного впливу та досягнення певної комунікативної мети [9,
с. 112]. Проксемічна складова як невербальний комунікативний компонент
у діалогічному дискурсі позначає комунікативно значущі зміни особистого
простору в межах загального комунікативного простору, якою оперує
дискурсивна особистість для здійснення чи посилення ефективності
комунікативного впливу та досягнення певної комунікативної мети [5].
Проксемічна складова взаємодіє з вербальними компонентами комунікації
переважно за координативним принципом, при цьому розширюється
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базова комунікативно значуща інформація, збільшується ефективність
комунікації з точки зору збереження часу та забезпечення впевненості в
тому, що адресат адекватно сприйме інформацію.
Важливою складовою процесу комунікації є дискурсивна особистість.

Дискурсивна особистість складається з особистості мовної, яка, 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 його течію, тобто дискурсивна особистість здатна до
переходу від одного типу дискурсивних відношень до іншого [6].
Комунікативне оточення – це комунікативні партнери дискурсивної

особистості, з якими вона вступає у комунікативні відношення протягом
свого життя. Кількість їх необмежена і залежить від соціальної та
комунікативної активності особистості. Комунікативне оточення не є
однорідним з огляду на стосунки, що пов’язують дискурсивну особистість
з комунікативними партнерами. Комунікативне оточення, центром якого
є дискурсивна особистість, можна уявити у вигляді сфери, яка складається
з трьох зон: ядерної (члени родини, близькі друзі та колеги), маргінальної
(далекі родичі, знайомі, колеги, контакти з якими є менш частотними та
регулярними) та периферійної (партнери, з якими відбуваються випадкові
комунікативні контакти через різноманітності суспільно-соціального життя
індивіда [6, с. 5].
Функціонування НВК та їхня взаємодія з вербальною складовою

варіюються в особистісно орієнтованому (побутовому) типі дискурсу
кооперативної або конфліктної спрямованості та статусно орієнтованому
(діловому) типі дискурсу. Настанову на кооперативність у парентальному
дискурсі розглядаємо як стратегічне завдання досягти прийнятного для
обох сторін рішення.  У  парентальному дискурсі  ініціаторами
кооперативного спілкування здебільшого виступають батьки. У разі
дотримання кооперативних тактик спілкування вони в змозі перевести
будь-який діалог у кооперативну площину або підтримувати його в
кооперативному руслі:
1) Until the Boss said, “Now you go on and go to bed, Son. Get your sleep,

Son.
Get ready to pour on them next Saturday”. And he laid his arm across the
shoulder of the boy [14, с. 148].
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У наведеному прикладі можна спостерігати, що обидва учасники
комунікативного акту знаходяться у близьких родинних стосунках. Вони є
позитивно налаштованими один до одного, про що свідчить використання
батьком кінесичного компоненту комунікації під час вербального
висловлення, що підкреслює його ставлення до свого сина.
2) “That is rather the purpose of the exercise.” She looked at him smiling,

but he ignored her gesture.
“But it is dangerously easy to blister in this heat. You should protect your
skin”, he answered trying to look strict [12, с. 67].
У цьому прикладі ми спостерігаємо, як донька за допомогою

посмішки намагається налаштувати співрозмовника-батька на
кооперативний характер спілкування, а той, в свою чергу, намагається
виглядати суворим.
Конфліктно-спрямований тип дискурсу між батьком та дітьми

характеризується розбіжністю інтенцій учасників комунікації у родинному
конфліктно спрямованому дискурс, що є джерелом конфлікту та визначає
мовленнєву поведінку партнерів. Для нього характерні низький ступінь
орієнтації на інтереси іншої сторони та високий ступінь орієнтації на
особисті інтереси. Невербальні знаки в інтеграції з вербальними можуть
сприяти конфліктній ситуаціїї та непорозумінню у спілкуванні. У
наведеному нижче прикладі співрозмовники, спілкуючись вербально, за
допомогою невербальних компонентів виражають ситуативну напругу, про
що свідчить напружений погляд Френка та саркастичний тон його батька,
що в результаті приводить комунікантів до конфлікту:
3) “They will if you don’t object,” Frank countered quickly, his dark eyes

fixed on Paddy’s face. “But I do object. You’re the only one working at the
moment and we need the money you bring in, you know that.” “But I’ll be
paid in the army!” Paddy laughed sarcastically. “The soldier’s shilling’
eh?” [11, с. 79].
Застосовуючи невербальний канал, співрозмовники підтверджують

конфліктно спрямований тип спілкування. У разі вживання лише
вербального каналу спілкування можливо було б уникнути конфліктного
розвитку діалогу.
4) He knocked…

“Who is it?” Jessie snapped belligerently.
“Me. Your father. I want to talk to you”.
“I have no father. Go away”.
“Please, Jess, open up. Is Paula there?”
“No,” Paula retorted through the door. “Leave us alone!” [12, с. 36].
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У прикладі, запропонованому вище, доньки за допомогою просодичних
невербальних компонентів, проявляють неприязнь до свого батька,
налаштованість на конфліктно-спрямовану комунікацію. У цілому,
комунікативна ситуація має негативне забарвлення через ворожість доньок
до свого батька. Отже, міжособистісні стосунки у дискурсі сімейного
спілкування можуть часто базуватися на підґрунті конфлікту, який
виражається вербально або невербально і залежить як від зовнішніх, так і
внутрішніх факторів.
Невербальні компоненти комунікації, вступаючи у взаємодію із

вербальними висловленнями, відіграють важливу роль в організації як
кооперативної родинної комунікації, так і родинного спілкування
конфліктного характеру.
Отже, кооперативність чи конфліктність комунікації у родинному

дискурсі значною мірою відображається у невербальній сфері, тому що
учасники цього типу дискурсу зазвичай знаходяться в близьких стосунках
і можуть передавати чи отримувати часткову інформацію без вербальної
діяльності. Таким чином, проаналізувавши вербальних та невербальних
компонентів комунікації у сучасному англомовному родинному дискурсі,
ми дійшли висновку, що використання цих компонентів дискурсивною
особистістю батька визначає як конфліктність спілкування, так і його
кооперативну направленість.
Перспективами дослідження є вивчення та аналіз взаємодії вербальних

та невербальних компонентів комунікації, які використовує мати як
дискурсивна особистість у сучасному англомовному родинному дискурсі.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ
АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Крисак Л.В. (Вінниця)
Науковий керівник: канд. філол. наук, проф. Бех П.О.

У статті розглянуті сучасні тенденції в процесі навчання майбутніх медиків
англомовного діалогічного мовлення, проаналізовані технології професійно
орієнтованого навчання іноземній мові у медичному вищому навчальному
закладі.

Ключові слова: англомовне діалогічне мовлення, інформаційні технології,
професійно орієнтоване навчання, сучасні тенденції.

Крысак Л.В. Современные тенденции обучения будущих медиков
англоязычной диалогической речи. В статье рассмотрены современные
тенденции в процессе обучения будущих медиков англоязычной диалогической
речи, проанализированы технологии профессионально ориентированного
обучения иностранному языку в медицинском высшем учебном заведении.
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Ключевые слова: англоязычная диалогическая речь, информационные
технологии, профессионально ориентированное обучение, современные тенденции.

Krysak L.V. Modern trends of training future physicians English dialogue
speech. The author describes the modern trends in training future physicians English
dialogue speech, analyzes the technology professionally oriented foreign language
teaching in medical schools.

Key words: English dialogue speech, information technology, modern trends,
professionally oriented training.

Стратегічно важливим орієнтиром у викладанні іноземної мови (ІМ)
за професійним спрямуванням є удосконалення методики навчання ІМ
з використанням новітніх досягнень науки, техніки та інформаційних
технологій, що забезпечить створення передумов для ефективної інтеграції
у світовий економічний, політичний та освітній простір, а також професійне
зростання й підвищення конкурентоспроможності випускників вищих
навчальних закладів на ринку праці.
Актуальність даного дослідження визначається соціальним

замовленням суспільства на фахівців медичної сфери, які б володіли
англомовним діалогічним мовленням (АДМ), необхідністю створення
нових навчально-методичних комплексів для навчання АДМ та потребою
в розробці відповідної науково обґрунтованої методики.
Метою даної роботи є огляд сучасних тенденцій в процесі навчання

майбутніх медиків англомовного діалогічного мовлення.
Об’єктом дослідження є процес навчання студентів медичних

спеціальностей АДМ. Предметом дослідження виступає розробка
методики навчання майбутніх медиків АДМ з урахуванням сучасних
тенденцій при викладанні іноземної мови професійного спрямування.
Новизна роботи зумовлена авторським підходом до аналізу сучасних

тенденцій навчання майбутніх медичних працівників англомовного
діалогічного мовлення.
Під професійно орієнтованим розуміється навчання, яке ґрунтується

на врахуванні потреб студентів у вивченні ІМ, зумовленими особливостями
їхньої майбутньої професії чи спеціальності. Водночас професійно
орієнтоване навчання ІМ майбутніх медиків не зводиться лише до вивчення
“мови для спеціальних цілей”. Професійно спрямована медична англійська
мова є інтегрованим предметом, навчання якого поєднує в собі цикли
навчання граматики, лексики, орфографії та пунктуації класичної
англійської мови, а також вивчення граматики, лексики та стилістики
медичної англійської мови. Курс пов’язаний із клінічними дисциплінами
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та загальним медичним циклом, адже неможливо викладати студентам
тему медичного фаху, не маючи уявлення про її зміст.
У медичних вищих навчальних закладах (ВНЗ) програма розрахована

на два роки: на першому курсі студенти вивчають предмет “Іноземна
мова”, а на другому – “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.
Виявлення та визначення базових засад для викладання на різних
факультетах за різними фахами, такими як лікувальна справа, стоматологія,
фармація, медична психологія, педіатрія має принципове значення як для
ефективної організації навчального матеріалу, так і для результативної
методики його введення, закріплення та активізації. Таким чином, чітко
окреслена міждисциплінарна стратегія впливатиме на організацію
навчального процесу в цілому, де раціонально підібраний мовний
матеріал, методика його подачі, а на їхній основі – коректна організація
навчального процесу, позитивно впливатиме на знання студентів,
підвищенню їхньої мотивації до вивчення ІМ [1, с. 50].
Сучасна підготовка фахівця-медика повинна бути зорієнтована на

оволодіння ним ІМ, що передбачає ситуативне та адекватне користування
мовленням як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах
професійного спілкування. Володіння іноземною мовою для медичного
спеціаліста стає його вагомою особистісною характеристикою, що
передбачає здатність вступати до ділової комунікації.
У професійній діяльності лікарів серед чотирьох різновидів іншомовної

мовленнєвої діяльності найважливішим у фаховому іншомовному
спілкуванні є діалогічне мовлення. Лікар є не тільки лідером спілкування,
що володіє стратегією і тактиками ведення діалогу, але і реципієнтом. Тому
він повинен адекватно сприймати інформацію і вміти правильно реагувати
на мовну поведінку пацієнта. Мова лікаря в процесі спілкування з
пацієнтом являє собою більш кодифікований варіант літературної мови.
Серед технологій професійно орієнтованого навчання ІМ студентів

медичних спеціальностей провідними є ігрові сценарії, які мають змогу
моделювати фахові комунікативно-мовленнєві ситуації та формувати у
студентів професійні якості. Одним із ефективних засобів формування у
студентів-медиків професійно орієнтованої англомовної компетенції в
діалогічному мовленні є рольові ігри, в ході яких процес навчання
англійської мови максимально наближається до реальної професійної
діяльності лікаря. Використання рольових ігор дозволяє урізноманітнити
заняття, дає можливість студентам виявити мовленнєву самостійність,
реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички. Учасники
рольових ігор можуть виконувати різноманітні ролі (лікар, пацієнт, родичі
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хворого, колеги), при цьому головним завданням є вирішення конкретної
проблемної професійної ситуації. Саме такі завдання відкривають
можливості використання ІМ для вирішення професійних завдань, а також
для повсякденного спілкування. Створюючи проблемні ситуації,
викладачеві треба слідкувати, щоб завдання відповідали рівню наявних
знань та інтелектуальних можливостей студентів, не були стереотипними,
відображали реальні ситуації професійної діяльності, а також були пов’язані
з темою заняття та граматикою, яка була опрацьована. Виконуючи такі
завдання, студенти можуть практично осмислити інформацію, активізувати
лексичний та граматичний матеріали. Корисним видом діяльності є
проведення дискусій, диспутів, драматизацій англійською мовою, тематика
яких може бути різноманітною. Доцільно створювати професійно-
орієнтовані дискусії, прив’язуючи їх до майбутньої спеціальності та
застосовуючи відповідну медичну термінологію [2, с. 29].
За відсутності реальних умов професійної англомовної комунікації

великого значення набуває використання таких засобів навчання, які б
максимально наблизили процес вивчення мови до ситуацій реального та
професійного спілкування. В цьому контексті провідними виступають
інформаційно-комунікаційні технології, що відкривають для вивчення ІМ
нові можливості, серед яких більша наочність через використання звуку
та анімації, різноманітні прийоми візуалізації вимови, інтенсифікація та
індивідуалізація навчального процесу, доступ до фахових джерел та
словників різних типів, реальна комунікація з носіями мови засобами
мережі Інтернет [3, с.69].
Перспективу подальшого наукового дослідження ми вбачаємо в

урахуванні вище зазначених тенденцій при розробці та апробації методики
навчання студентів медичних спеціальностей англомовного діалогічного
мовлення.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
КОНЦЕПТА “NATIONAL IDENTITY”
ПОСРЕДСТВОМ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кулешова Е.В. (Алексеевка, Россия)
Научный руководитель:

канд. филол. наук, доц. Афанасьева О.В.

Статья посвящена вопросам рассмотрения концепта “National Identity”,
вербализированного посредством фразеологических оборотов английского языка,
в состав которых входят антропонимы. В статье анализируются отдельные
примеры контекстного употребления фразеологизмов, что позволяет установить
не только денотативное, но и коннотативное значение каждого отдельного
выражения, а также выявить общую оценку описываемой общности.

Ключевые слова: антропоним, нация, общество, оценка, раса, фразеологизм

Кулешова О.В. Особливості репрезентації концепту “NATIONAL
IDENTITY” через фразенологізми англійської мови. Стаття присвячена
розгляду питань концепту “National Identity”, вербалізованого за допомогою
фразеологічних оборотів англійської мови, до складу яких входять антропоніми.
У статті аналізуються не тільки денотативне, але і коннотативне значення кожного
окремого вислову, а також виявляється загальна оцінка описуваної спільності.

Ключові слова: антропонім, нація, оцінка, раса, суспільство, фразеологізм.

Kuleshova E.V. The Representation of the Concept the “NATIONAL
IDENTITY” by Means of Phraseological Units. The article is devoted to the
consideration of the “National Identity” concept verbalized by means of phraseological
units containing anthroponyms. In this article some examples of phraseological units
used within certain contests which allow to determine not only denotative but also a
connotative meaning of each expression and to identify an overall assessment of the
described community.

Key words: anthroponomy, assessment, national identity, phraseological units,
society.

Настоящая статья посвящена выявлению средств фразеологической
репрезентации концептосферы “SOCIETY” на материале английского языка
на основе лежащих в их основе концептуальных структур, контекстной
реализации их смыслов, механизмов формирования актуального значения
фразеологических единиц.
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На фоне активного развития когнитивной лингвистики в области анализа
лексических единиц фразеологические средства репрезентации концептов
остаются недостаточно изученными, это связанно с тем фактом, что данное
направление в лингвистике обусловило новый взгляд на фразеологизм,
который стал восприниматься как не только языковой знак, передающий
информацию, но и знак, хранящий и воспроизводящий культурные устои
народа; как знак, вся семантика которого “предстает в проблесках
культуры” [4, с. 114]. Изучение категории оценки в рамках когнитивного
подхода детерминируется спецификой взаимодействия культуры и языка.
Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом

лингвистов к изучению когнитивной структуры, и определяется
существенной ролью, которую оценочность играет в  семантике
фразеологизмов. Актуальность также продиктована необходимостью
изучения языковых средств репрезентации концептосферы “SOCIETY” в
английском языке.
Объектом исследования являются фразеологизмы, репрезентирующие

концептосферу “SOCIETY”, отличающуюся своей культурной
маркированностью и универсальностью и объединяющую все средства
её объективации, которые содержат духовный смысл и способы их
контекстной репрезентации.
Предметом исследования выступает механизм  формирования

концептуальных структур, а также связи концептосферы “SOCIETY” с
другими концептами в английской языковой картине мира.
В соответствии с выбранным объектом цель работы состоит в

выявлении особенностей оценочной категоризации в представлении
концепта “National Identity”, как одного из компонентов концептосферы
“SOCIETY” посредством фразеологических оборотов английского языка.
Научная значимость работы заключается в том, что на материале

английского языка проведено исследование концепта “National Identity”,
как составной части концептосферы “SOCIETY” вербализированной
посредством фразеологизмов с учетом его понятийной, образной и
аксиологической составляющих. Концепт “National Identity” до сих пор
не подвергался концептуальному анализу в рамках когнитивно-
дискурсивного подхода. Недостаточная изученность концептов, с точки
зрения фразеологии обусловлена сложностью исследования соотношения
фразеологического значения и ментальных процессов, связанных с
пониманием ФЕ.
Рассмотрение концептосферы “SOCIETY” в целом неразрывно

связанно с изучением различных общностей людей, одной из которых
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является нация. Для нашего исследования крайне важным является то,
что нация – это историческая общность людей, складывающаяся в
процессе формирования общности не только территории, языка, но
этнических особенностей культуры и характера, что позволяет воссоздать
портрет представителя отдельной нации [2, с. 421].
Анализ фактического материала показал, что в английском языке одним

из  средств  вербализации концепта  “National Identity” служат
фразеологические обороты, в состав которых входят антропонимы.
Напомним, что антропонимы – единичное имя собственное или

совокупность имён собственных, идентифицирующих человека. В более
широком смысле это имя любой персоны: вымышленной или реальной
[3, с. 27].
Отмечено, что имя собственное в составе фразеологического оборота

зачастую становится метафоричным и несет в себе добавочное значение,
при этом антропонимы приобретают новое семантическое значение и
как следствие меняют коннотативное. Имена собственные в составе
фразеологизмов имеют особое значение, зачастую именно они выполняют
функции характеристики явления,  описываемого данным
фразеологическим оборотом.
Примером вербализации концепта “National Identity” может служить

фразеологизм John Bull, который используется для обозначения
представителей английской нации – “англичане”. На основе анализа
фактического материала можно отметить, что имя собственное John
является одним из наиболее распространенных в англоговорящих странах
(ср. русский антропоним “Иван”, используемый для называния
“среднестатистического россиянина”).
Фразеологический оборот John Bull возник по имени простоватого,

но самоуверенного и деловитого фермера в памфлете английского
публициста Джона Арбетнота “История Джона Булля” (John Arbuthnot,
”The History of John Bull”) [13, с. 421], позднее была создана карикатурная
публикация этого героя, который изображался как полный, средних лет
мужчина, а в настоящее время данное изображение используется для
иллюстрации типичного англичанина, как и само выражение.
Данное выражение несет ироническое значение, что показывают

следующие примеры:
1. By some he is called... “a thoroughbred Englishman”, by some, “a genuine

John Bull”... [8, c. 421];
2. “You have only to try, son of John Bull,” replied the colonel [16, c. 89].
Приведенные примеры показывают, что данное выражение представляет
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типичного англичанина, отражая при этом многие, наиболее типичные
национальные черты (честность, благородство, чопорность). В примере 2
данный фразеологический оборот используется для обозначения
национальной принадлежности. Кроме того, на основе анализа примеров
можно считать, что данный фразеологизм несет в целом нейтральную
оценку, несмотря на то, что в его употреблении прослеживается ироничное
отношение к представителям английской нации.
Для обозначения принадлежности к американской национальности

используется фразеологический оборот Uncle Sam, который содержит
антропоним Sam. Считается, что появление выражения Uncle Sam связано
с мясником Сэмюэлем Уилсоном (англ. Samuel Wilson), поставлявшим
провизию на нью-йоркскую военную базу Трой. Уилсон (англ. Wilson)
маркировал бочки с мясом буквами U.S., имея в виду Соединённые Штаты
(англ. United States), а солдаты в шутку говорили, что мясо прибыло от
Дяди Сэма (англ. Uncle Sam) (ODNB, 2004:573). Впоследствии данное
выражение стало олицетворять и людей в целом, проживающих на
территории США, например:
3. …the young John Bulls should get to know young Uncle Sams – but nine

out of ten of the people on these islands simply cannot afford it [1, c. 421];
4. But that Uncle Sam would ever call them to serve in his army and even to

go far across seas to a shadowy—to them, far off land, among a strange
people; speaking a strange language, had never occurred to most of
them even in dreams [2, c. 682];

5. It was not merely during the three hours and a half which Uncle
Sam claimed as his share of my daily life that this wretched numbness
held possession of me [12, c. 87].
Приведенные примеры иллюстрируют значение этого фразеологизма,

как “американцы”, при этом, как нам представляется, ироничное
употребление данного фразеологического оборота, не влечет за собой
его отрицательной оценки. В примере 4 можно проследить открытое
превосходство американцев над народами Южной Америки, отсюда, как
нам представляется, происходит изменение коннотативного значения, и
оценка становится негативной.
Для называния жителей Канады по аналогии с фразеологизмами John

Bull и Uncle Sam в XIX появилось выражение Johnny Canuck, до сих пор
определенной единой теории его происхождения не было принято. На
сегодняшний день наиболее признанной всё же является гипотеза о том,
что в основе данного фразеологизма топоним Canada (“can”ada+.-”uc”;
-uc – суффикс имен существительных в алгонкино-ритванской языковой
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семье, т.е. семьи индейских языков Северной Америки) и антропоним
Johnny, который является уменьшительно-ласкательной формой от John,
одного из наиболее распространенных имен собственных в английском
языке.
Также существует и карикатурный герой Johnny Canuck ,

олицетворяющий образ канадца. В феврале 1942 года карикатурист Лео
Бейчел (англ. Leo Bachle) в свои 15 лет создал этот образ для журнала
“Dime Comics”, в котором он также опубликовал свои комментарии по
поводу создания данного образа: “I drew Johnny Canuck and he had my
face, and everybody at my school (Danforth Tech) read it, and I was popular.
I drew the teachers, and all the kids read the books to see whose name I was
going to mention.” [5, с. 12]
Можно сказать, что данный фразеологический оборот, репрезентирует

образ “канадца” и описывает особенности менталитета данного народа,
так например:
6. Heroes such as Johnny Canuck, Nelvana of the Northern Lights and

others enjoyed a vogue during the war, supported by the enthusiastic
readership of Canada’s overseas military force [10, с. 5];

7.  I confess to reading Johnny Canuck’s thoughts on the revitalization of
the Defence Public Affairs branch with some perplexity [6, с. 7].
Приведенные примеры отражают семантическое значение данного

фразеологизма – “канадцы”, отражая их наиболее типичные национальные
особенности, а также ироничность употребления данного фразеологизма.
Также в английском языке используются фразеологические обороты,

в состав которых входят антропонимы для репрезентации значения расовой
принадлежности в составе концепта “National Identity”.
Так, например фразеологический оборот Jim Crow используется

американскими расистами по отношению к негроидной расе. Этот
фразеологизм состоит из антропонима Jim и зоонима Crow. Лексема Jim
является нейтральной, сообщает, что речь идёт о представителе мужского
пола, англоговорящей страны. Зооним сrow (рус. ворона) в классической
английской мифологии обладал негативной коннотацией. Данная птица
воспринималась как “приспешник дьявола”, её миграции в середине лета
интерпретировались как путешествие в загробный мир, а её чёрное
оперение представало как “дьявольская отметина”. Возможно, именно
цвет оперения стал основой метафоричного переноса на представителей
негроидной расы, при этом негативное коннотативное значение зоонима
сохраняется при переносе. Произошло данное выражение от названия
песни Т. Райса, исполнявшейся в негритянском шоу:
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 “Come, listen, all you girls and boys, I’m just from Tuckahoe;
 I’m going to sing a little song, My name’s Jim Crow…” [14, с. 11]
Для более детального рассмотрения особенностей употребления

данного фразеологического оборота обратимся к примерам:
8. In France, too, the Negro troops, themselves segregated into Jim Crow

regiments, had been received by the masses of the people with far more
of a spirit of fraternity than they had ever known in the United States
[9, с. 168];

9. These Jim Crows are getting on my nerves [7, с. 372];
10. Jim Crow, moreover, was seen executing his world-renowned dance,

in gingerbread [11, с. 164].
В примере 8 данный фразеологизм представляет большую социальную

группу, объединенную принадлежностью к одной расе, кроме того для
того чтобы показать масштаб данной общности используется лексема
regiments (рус. полк), при этом прослеживается нейтральная оценка
употребления данного фразеологизма. Пример 9 демонстрирует ярко-
выраженное негативное значение данного выражения, которое
усиливается при помощи лексемы get on my nerves, в данном контексте
наблюдается резкая расовая нетерпимость к неграм, что ведет к негативной
оценки представителей данной расы. Так, на основе анализа примеров,
можно утверждать, что данное выражение, употребляемое по отношению
к негроидной расе, в большинстве случаев, как и зооним crow несет в
себе ярко выраженную негативную оценку говорящего.
На основании данного исследования можно придти к выводу, что в

английском языке зачастую для передачи значения расовой или
национальной принадлежности используются фразеологические обороты,
в состав которых входят антропонимы. При этом имя собственное
полностью утрачивает свое лексическое значение,  становится
метафоричным, его семантическое значение определяется только в
контексте фразеологизма. Что касается коннотативного значения, то оно
тоже определяется ко всему выражению и в рамках контекста. В
большинстве случаев прослеживается ироничное употребление данных
фразеологических оборотов по отношению к различным группам
общества. При этом дать однозначную оценку общности, представленной
фразеологическим оборотом вне зависимости от контекста, по нашему
мнению, сложно, т.к. её основания могут изменяться от ситуации к
ситуации, от одного субъекта высказывания к другому, от одной
социально-культурной обстановке к другой.
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МОВНЕ ВТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
У ДИСКУРСІ ГЛАМУРУ

Кулініч Я.Ю. (Харків)
Науковий керiвник:

докт. фiлол. наук, проф. Бондаренко Є.В.

Стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій, характерних для
англомовного та російськомовного дискурсу гламуру. Розглядаються основні
тактики, що реалізують обрані для дослідження комунікативні стратегії та
аналізуються типові засоби їх вербалізації.

Ключові слова: дискурс гламуру, комунікативна стратегія, комунікативна
тактика.

Кулинич Я.Ю. Языковая объективация коммуникативных стратегий
в дискурсе гламура. Статья посвящена исследованию коммуникативных
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стратегий, характерных для англоязычного и русскоязычного дискурса гламура.
Рассматриваются основные тактики, реализующие избранные для исследования
коммуникативные  стратегии и анализируются типичные средства  их
вербализации.

Ключевые  слова:  дискурс гламура ,  коммуникативная стратегия,
коммуникативная тактика.

Kulinich I.I. Linguistic implementation of communicative strategies in
glamour discourse. The article is focused on the issue of communicative strategies in
English and Russian glamour discourse. Main tactics which implement the strategies
chosen for the research are featured by typical means of their verbalization.

Key words: communicative strategy, communicative tactics, glamour discourse.

Дискурс гламуру є невід’ємною частиною масової культури та складним
мовленнєво-когнітивним явищем [2], у зв’язку з чим актуалізується питання
про його сутнісну специфіку. Дискурс гламуру упредметнюється у жанрі
глянцевих видань, тексти яких розповсюджують ідеологію гламуру –
спеціальні види дозвілля, культуру поведінки, стиль моди, – зображаючи
ідеальний у розумінні читача стиль життя [3]. Актуальність роботи
визначається вирішальною роллю ЗМІ в формуванні суспільної думки, а
також урахуванням впливу специфічного типу мислення (когніції) людини
на характер породжуваних нею текстів. Об’єктом дослідження виступають
лексичні та синтаксичні засоби реалізації комунікативних стратегій в
англомовному та російськомовному дискурсі гламуру. Предметом
дослідження є характеристики комунікативних стратегій в сучасному
англомовному та російськомовному дискурсі гламуру. Метою дослідження
є виявлення засобів мовного втілення комунікативних стратегій у дискурсі
гламуру.
Мета роботи зумовлює необхідність вирішення таких завдань: виявити

найбільш характерні  комунікативні  стратегії  англомовного та
російськомовного дискурсу гламуру; визначити типові тактики та мовні
засоби втілення стратегій в зазначеному типі дискурсу.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній вперше визначені

основні засоби вербалізації базових стратегій дискурсу англо- і
російськомовних глянцевих видань.
У нашому дослідженні аналіз стратегій, що характерні для дискурсу

гламуру, здійснюється в межах теорії мовленнєвих актів [4] та семантико-
стилістичного методу дослідження [1] на матеріалі англомовних та
російськомовних видань (Allure, Cosmopolitan, Glamour, Harper’s Bazaar,
Joy, Maxim, Esquire, People).
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Аналіз емпіричного матеріалу дозволив визначити такі типові
комунікативні стратегії.
Стратегія маніпуляції у англомовному дискурсі гламуру реалізується

завдяки використанню таких тактик:
1. Піклування про адресата
Straight from my brain (and closet!) to yours: five pieces of wisdom for

rocking your look this spring (Glamour, Mar. 2013, p. 66). Тактика реалізується
шляхом демонстрування своєрідного зближення між читачем та
адресатом, для опису чого використовується зевгма (straight from my brain
(and closet!) to yours) та метафори (rocking your look, five pieces of wisdom).

2. Ідентифікація наслідування (ототожнення однієї людини з іншою
шляхом копіювання та наслідування)

Want to give a sweet evening dress some extra va-va-voom? Do as these
stars did and choose one with edgy V-neckline (People, Nov. 2008, p. 109).
Тактика  втілюється за  рахунок використання ономатопеїчного
оказіоналізму va-va-voom, який алітерований зі складним словом
V-neckline.

3. Моделювання цінностей
Stars spend big bucks for their outfits, but you can play copycat at a

fraction of the cost (People Style Watch, Apr. 2008, p. 39). Тактика втілюється
в директиві (play copycat) та у використанні антитези (spend big bucks – at
a fraction of the cost).

4. Імунізація: висловлювання знаменитостей/спеціалістів/пересічної
людини:

“Affordable luxury…my brand is designed to cover all your beauty needs,
from gorgeous color to the perfect makeup brush.” Sonia Kashuk (People
Style Watch, Oct. 2008, p. 17). У прикладі демонструється прийом імунізації:
використання антитези (affordable – luxury) підкріплюється промісивом
(to cover all your beauty needs).
Інформативна стратегія сучасного англомовного дискурсу гламуру

реалізується через залучення таких тактик:
1. Інформування про продукт
•  Повідомлення назви товару
Every day may be a good curl day with L’Oreal Paris Ever Curl. This

sulfate-free curl care regimen is designed for all curl types as identified by
the experts at Naturally Curly.com (Glamour, Apr. 2013, p. 31). Тут гіпербола
(ever curl) підкріплюється промісивом (designed for all curl types) та
асертивом (every day may be a good curl day).

• Інформування про об’єктивні властивості товару
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Discover the hold of a longwear in the luxury of a lipstick. Color that
grabs hold of you and doesn’t let go (Harper’s Bazaar, May 2011, p. 11).
У прикладі наявними є директив (Discover) та персоніфікація (hold of
a longwear, color that grabs hold of you and doesn’t let go).

2. Інформування про адресанта:
• Повідомлення назви сайту
Forget reconnecting with that jerk who used to cheat off you in fourth

grade and reach out to the only one who has ever really understood you –
Maxim magazine! Friend us at facebook.com/maximmagazin, and we’ll hit
you up with all kind of fun links to videos of red-hot photo shoots, monkeys
falling off bicycles, and things so bizarre we can not legally name them in
print (Maxim, July 2012, p. 20). Автори рекламують глянцеве видання,
використовуючи дисфемізм (jerk), антитезу (used to cheat off you/has ever
really understood you) та повідомляють назву сайту через директив (Friend
us at facebook.com/maximmagazin), промісив, що вербалізується в ідіомі
(hit you up) та асертив, що об’єктивується в гіперболі (things so bizarre we
can not legally name them).

3. Інформування про адресата
• Гендерна адресованість
It’s fun to fantasize about what gorgeous gown you’d rock on (Seventeen,

Jan. 2013, p. 74). Висловлення є прикладом асертиву, що базується на
алітерації (fun/fantasize, gorgeous/gown).
У російськомовному дискурсі гламуру стратегію маніпуляції втілюють

такі тактики:
1. Створення ефекту “ореолу” шляхом використання яскравого заголовку
ВСЕ В АЖУРЕ (Joy, янв. 2013, с. 110).
Вираз все в ажуре, що у розмовному стилі означає “все добре, все

просто чудово” привертає увагу читача, стаючи преамбулою до подальшої
розповіді про те, що “мереживо займає лідерські позиції в питаннях
спокуси”. Тактика базується на використанні мовної гри з лексемою ажур,
що використовується у прямому значенні “мереживо”, а також у
переносному: “ажур” – “ідеальний порядок”.

2. Створення позитивних емоцій, гарного настрою у адресата
В этот праздник ты будешь сиять и покорять сердца всех

окружающих своими роскошными нарядами.  Ведь JOY всегда
подскажет, как подобрать модные комплекты… (Joy, янв. 2013, с. 102).
У прикладі у адресатів створюють гарний настрій через промісив (будешь
сиять, покорять сердца роскошными нарядами) та асертив (JOY всегда
подскажет).
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3. Демонстрація обізнаності та інтересу до проблем адресата
Накануне новогодних вечеринок тебе просто необходим роскошный

наряд. Платья, расшитые золотистыми и черными пайетками,
сверкающие блузы, коктейльные наряды с волнами шифона и гроздьями
кристаллов, соблазнительные кружева – все это зарядит праздничным
настроением и поможет выглядеть шикарно (Joy, дек. 2012, с. 109).
Переліком речей (платья, блузы, наряды, кристаллы, кружева), що
асоціюються зі святковим виглядом, вживанням асертиву (тебе просто
необходим роскошный наряд) та промісиву (зарядит праздничным
настроением, поможет выглядеть шикарно) читача налаштовують на
виконання певних дій (придбання відповідних вбрань).

4. Обіцянка
Парикмахеры предлагают закрутить осенний роман с длинными

волосами. Ошеломляющий объем, вызывающей высоты хвост и
ослепительно сияющие локоны – ты влюбишься в эти гламурные образы,
а твой МЧ влюбится в тебя (Cosmopolitan, окт. 2012, с. 168). Тактика
реалізується через використання гри слів (закрутить осенний роман с
длинными волосами – закрутить локоны) та гіперболізацію в епітетах
(ошеломляющий, вызывающей высоты,  ослепительный).  Ефект
підкріплюється промісивом (ты влюбишься, МЧ влюбится).

5. Показ спільності поглядів адресанта та читача
В январе мы начинаем новую жизнь и ни в чем себе не отказываем. Наши

новинки тебе понравятся! (Joy янв. 2013, с. 132). Асертив (ни в чем себе не
отказываем) виконує роль директива, вказуючи на те, як треба жити.

6. Підлабузництво
Не для всех представление о рае ассоциируется с белоснежными

пляжами и изумрудными холмами. Дети асфальтовых джунглей не
могут спокойно засыпать, не слыша шума бурлящей ночной жизни
города (Cosmopolitan, окт. 2012, с. 144). Автори глянцевих видань
підлещуються до переважної більшості адресатів, що живуть у великих
містах, через вживання метафори (дети асфальтовых джунглей), що
поетизує спосіб життя міського мешканця, а також асертиву (не могут
спокойно засыпать, не слыша шума бурлящей ночной жизни).
Інформативна стратегія сучасного російськомовного дискурсу

гламуру втілюється у таких тактиках:
1. Інформування про продукт
• Інформування про об’єктивні властивості товару
Восстановите поврежденные волосы с новым чудо-продуктом.

Несмываемый эликсир Break Fix TM разглаживает как шелк, укрепляет
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как цемент (Allure, дек. 2012, с. 18). Інформуючи про властивості товару,
використовуються директив (Восстановите) та асертив (разглаживает),
вплив яких інтенсифікується використанням перифразу (эликсир – чудо-
продукт) та антитези, що базується на гіперболізованому порівнянні
(разглаживает как шелк/укрепляет как цемент).

Глубокие винные оттенки опьяняют своей изысканной роскошью с
первого взгляда (Сosmopolitan, окт. 2012, с. 158). Тактика реалізується через
вживання плеоназму (изысканная роскошь), метафори (оттенки
опьяняют), що підкріплюються асертивом (опьяняют с первого взгляда).

2. Інформування про адресанта
• Повідомлення назви торгової марки
(55) Сверхобъем. Сверхразделение. Взгляд на миллион. Ведь вы этого

достойны. L’Oreal Paris (Glamour, апр. 2013, с. 126). Тактика реалізується
шляхом використання гіпербол (Сверхобъем. Сверхразделение, Взгляд
на миллион) та асертиву (вы этого достойны).

3. Інформування про адресата:
• Соціальний статус
Чувствуете превосходство над коллегами? Мы расскажем, как из

девушки с характером не превратиться в задиру с манией величия
(Glamour, апр. 2013, с. 113). Тактика базується на прийомі градації (девушка
с характером – задира с манией величия).
Таким чином, в межах маніпулятивної стратегії англомовних та

російськомовних глянцевих видань виокремлені тактики створення
позитивних емоцій; піклування про адресата; залучення адресата до
співпраці; обіцянки; моделювання інтересів; показу спільності поглядів;
підлабузництва; моделювання цінностей; ідентифікації наслідування та
імунізації . Стратегія інформування реалізується через тактики
інформування про продукт, про адресанта та адресата. Ці тактики мають
такі засоби реалізації: прагматичні (дискурсивними маркерами слугують
висловлення-асертиви, промісиви та директиви) та стилістичні (лексичні
засоби – метафора, гіпербола, персоніфікація, метонімія, оксиморон,
дисфемізм, антитеза, ідіома, градація, перифраз, порівняння, плеоназм,
антономазія, зевгма, оказіоналізм, запозичення, модальні слова, мовна
гра; морфологічні – використання абревіатури, скорочень, складних слів).
Фонетичними засобами створення жанру глянцю є алітерація, римування,
вживання омофонів.
Перспективним вбачається порівняння особливостей вербалізації

стратегій маніпуляції  та  інформування у англомовному та
російськомовному дискурсі гламуру.
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