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НАШ ЮВІЛЯР 

Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних 
мов (нині Київський національний лінгвістичний університет), доктор 
філологічних наук, професор, професор кафедри теорії практики та 
перекладу французької мови Національного технічного університету України 
«КПІ» майже 50 років віддає свій яскравий талант українській освіті та науці.  

У 1968 році вона закінчила факультет англійської мови Київського 
державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1968-1971 роках за 
направленням Міністерства освіти України викладала англійську мову в 
Горлівському педагогічному інституті іноземних мов. У 1971-2007 роках – 
викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри 
фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного 
університету. У 2007-2008 роках – професор кафедри, з 2008 по 2012 року – 
завідувач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету 
лінгвістики Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут», з 2012 по теперішній час – професор кафедри теорії 
практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ». 

У 1984 р. Алла Андріївна захистила кандидатську дисертацію на тему 
“Интонация констатирующих высказываний в английской монологической и 
диалогической речи (экспериментально-фонетическое исследование)”. 
У 1989 р. їй присвоєно вчене звання доцента. 

У 2003 р. вона захистила докторську дисертацію на тему “Система 
фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-
фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення)”. У 2004 р. їй 
присвоєно вчене звання професора. Професор А.А. Калита підготувала 
9 кандидатів наук та 2 докторів наук. 

Значний внесок зроблено Аллою Андріївною й у царину міжнародної 
лінгвістики, оскільки, як відомо, вона протягом багатьох років під час 
стажування у Великобританії, Канаді, Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині 
та лекційної праці у Великобританії (Лондонський університет) і на Кубі 
(Гаванський Інститут іноземних мов) гідно представляла вітчизняну науку.  

Наукові інтереси професора А.А. Калити поширюються на загальне 
мовознавство, фонетику, фоностилістику, когнітивну фонетику, синергетику 
мовлення, психолінгвістику, прагмалінгвістику, семантику та емотіологію. 

Алла Андріївна Калита є автором понад 160 праць 
експериментального, теоретичного та методологічного рівнів. Серед них 
найбільш значущими є 2 монографії: «Фонетичні засоби актуалізації смислу 
англійського емоційного висловлювання» (2001), «Актуалізація емоційно-
прагматичного потенціалу висловлення» (2007), 13 посібників і 2 словники та 
подана до друку монографія «Энергетика речи» (2016). 
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Про рівень наукових розробок Алли Андріївни Калити яскраво 
свідчить те, що її останні фундаментальні праці увійшли до складу двох 
колективних монографій видавництва Кембридж, а низка інших теоретико-
методологічних статей, опублікованих у зарубіжних наукометричних зібрках, 
викликає постійно зростаючий професійний інтерес фахівців ближнього і 
дальнього зарубіжжя. 

Саме завдяки творчому натхненню та невтомній науковій праці, знання 
Алли Андріївни Калити – авторки широко відомого теоретичного принципу 
збереження емоційно-прагматичного потенціалу мовлення та безрозмірного 
критерію його кількісного визначення, покладених у фундамент принципово 
нового – енергетичного бачення мовленнєвих явищ, дозволили їй втілити в 
наукові надбання лінгвістики сучасну енергетичну теорію мовлення. 

 
Доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри східної філології 
Київського національного лінгвістичного університету 

О. Р. Валігура 
 
Поряд з результатами професійного зростання Алли Андріївни Калити 

оцінку її педагогічного внеску у процес виховання та освіти майбутніх 
філологів і лінгвістів-дослідників неважко знайти у привітаннях її колег та 
учнів: 

*** 
Dear Prof Alla Kalita, 
Having been your student and colleague I was lucky to experience first-hand 

your contagious interest in Phonetics and Emotional speech. You have pushed us, 
aspiring budding researchers, to bravely explore, plan with precision and 
flexibility, research with passion, and interpret with gusto. The skills we gained 
under your tutorship turned out to be highly transferable as in everything I do these 
days I feel “professional responsibility” your taught me to treat data with respect, 
to analyse and find connections, to seek creative solutions, and ultimately to carry 
with pride the badge of a member of “Kyiv School of Phonetics”.  

 

Sonnet For An Unforgettable Teacher 
When I began your class I think I knew 
The kind of challenges you'd make me face. 
You gave me motivation to pursue 
The best, and to reject the commonplace. 
 

Your thinking really opened up my mind. 
With wisdom, style and grace, you made me see, 
That what I'd choose to seek, I’d surely find; 
You shook me out of my complacency. 
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I thank you now for everything you've done; 
What you have taught me I will not outgrow. 
Your kind attention touched my mind and heart; 
In many ways that you will never know. 
 

I will remember you my whole life through; 
I wish that all my teachers were like you. 

 

Wishing you many successful projects, talented followers and interesting 
results for many years to come. 

 

Your student-colleague-fellow-researcher T. Yancheva (York, Great 
Britain). 

*** 
Шановна Алло Андріївно! 
З нагоди Вашого ювілею прийміть мої найщиріші привітання!  
Бажаю Вам міцного здоров'я, творчої енергії та наснаги, здійснення 

найзаповітніших мрій, сімейного затишку і гармонії в душі!  
З глибокою повагою до Вас,  
Алексенко С.Ф., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

германської філології Сумського ДПУ імені А. С. Макаренка. 

*** 
Шановна Алло Андріївно!  
Дозвольте в цей прекрасний день побажати Вам щастя, творчих успіхів, 

натхнення, гарних учнів та нових професійних звершень! Хай доля Вам 
насипле ще сповна наснаги, радості й здоров’я, нехай завжди в душі цвіте 
весна і серце зігрівається любов’ю! Хай благословить Вас Господь на многії 
літа! Щиро дякуємо за підтримку наших дисертацій і робіт наших аспірантів!  

З глибокою повагою і найщирішими вітаннями, 
кандидати філологічних наук, доценти кафедри германського, 

загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича Світлана і Юрій Кійко. 

*** 
Вельмишановна Алло Андріївно!  
Поздоровляю Вас зі славним ювілеєм!  
Бажаю щастя, доброго здоров’я, творчої наснаги і миру! Гарних Вам 

учнів і послідовників! Пам’ять про спілкування з Вами залишилась назавжди 
у моєму серці. Хай неодмінно збудуться всі Ваші світлі наміри, здійсняться 
добрі справи, справдяться численні побажання всіляких гараздів.  

З повагою,  
Павлюк О.О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри викладання 

другої іноземної мови Запорізького національного університету. 
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*** 
Вельмишановна Алло Андріївно!  
Приєднуюсь до численних і щирих вітань. Ви їх заслужили своєю 

невтомною і багатолітньою працею на благо України!  
Низький уклін за Вашу титанічну працю на ниві лінгвістики, рідного 

слова! Міцного здоров'я, радості, миру! Реалізації всього задуманого! Нових 
творчих перемог! Дякую Вам за всі ті знання, якими Ви ділилися в 
університеті! Це безцінний скарб! Многая літа!  

З глибокою повагою, 
Науменко Людмила Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри україністики Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця. 

*** 
Шановна Алло Андріївно!  
Прийміть сердечні вітання з нагоди ювілею! Бажаю Вам міцного 

здоров'я, особистого щастя, яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших 
мрій. Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре 
самопочуття і гарний настрій стануть запорукою Вашого процвітання. Миру, 
злагоди, шани, любові та достатку у Вашому домі!  

З повагою та вдячністю,  
Ірина Лисичкіна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри філології, 

перекладу та мовної комунікації Національної академії Національної гвардії 
України.  

*** 
Дорога Алло Андріївно,  
Прийміть мої найщиріші привітання з ювілеєм з далекого Туманного 

Альбіону. Завдяки Аллі Андріївні, яка викладала в мене фонетику на 
першому та другому курсі інязу, мене всі приймали за місцеву, після переїзду 
в Британію.  

Мені також випала честь працювати пару років під керівництвом Алли 
Андріївни на кафедрі фонетики англійської мови Київського Лінгвістичного 
Університету. Дякую Вам за вашу турботу та підтримку!  

На довгий вік на многая літа  
Цей день буває раз в житті  
Цей день коли Вам 70 настало  
Хай Вам здається – це багато літ,  
Але насправді дуже й дуже мало!!!  
Алло Андріївно, завжди залишайтеся такою енергійною та 

життєрадісною жінкою і пам’ятайте: La mujer no tiene edad.  
З повагою,  
Наталія Деонізіївна Туранська (Лондон, Великобританія). 
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*** 
Шановна Алло Андріївно!  
Щиро вітаю Вас з чудовим Вашим святом. Я належу до неосяжного 

числа Ваших учнів, які завше памятатимуть Ваше наставництво у роботі на 
кафедрі та життєву мудрість, якою Ви ділилися з нами, молодими-зеленими. 
Працювати з Вами – це ніби знаходитись в орбіті зірки, яка осяває все 
довкола теплом, дає енергію, вказує дорогу. Нехай попереду у Вас буде 
багато-багато років такого сяйва! 

З повагою,  
Любов Володимирівна Василенко, колишня учениця і колега 

(Анкоридж, США). 
*** 

З нагоди ювілею – теплі й сердечні вітання А.А. Калиті, доктору 
філологічних наук, професору, відомому мовознавцю, Наставнику. Алла 
Андріївна добре знана в Україні й зарубіжжі науковими працями, новітніми 
концептуальними розробками, зокрема, енергетичної теорії мовлення. 
Київська фонетична школа А.А. Калити нині об’єднує навколо ідей вченої 
багатьох дослідників. «Людяність над мудрість» – одна з ідей Конфуція. 
Саме ці риси у поєднанні зі світлою енергетикою Алли Андріївни так 
приваблюють її оточення, допомагають навколишнім, помножені високою 
професійною майстерністю, захоплюють і викликають щиру вдяку учнів. 
Миру, радості, наснаги, дорога Алло Андріївно!  

З повагою,  
Оксана Алексієвець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германської і фіно-угорської філології Київського національного 
лінгвістичного університету.  

*** 
Шановна Алло Андріївно!  
Вітаю Вас із ювілеєм, бажаю Вам міцного здоров’я, довголіття, 

багатства життєвої енергії й творчого натхнення, широкого визнання Ваших 
цінних та оригінальних наукових ідей. І, що не менш важливо, теплого 
родинного затишку, гармонії в усьому, що Вас оточує, щирої підтримки й 
розуміння від колег і друзів, поваги й вдячності від Ваших учнів.  

Із глибокою вдячністю, повагою і захопленням,  
Деркач Н.В., канд. філол. наук, доцент кафедри германської філології 

ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. 
 

*** 
Шановно Алло Андріївно!  
Прийміть, будь ласка, мої щирі привітання! Я безкрайньо вдячна долі, 

що мені довелось навчитись стільком речам, працюючи під Вашим 
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керівництвом. Дякую Вам за материнську турботу, за такі прекрасні знання і 
професіоналізм, за палку любов до своєї справи й неймовірну силу духу. 
Сподіваюсь у скорому часі знову з Вами побачитись і надсилаю Вам багато 
тепла і любові із далекої сонячної країни.  

З повагою, 
Катя Палій (Kate Datta, Мумбаї, Індія). 
 

*** 
Шановна Алло Андріївно! 
Вітаю Вас із Вашим ювілеєм. Хочу скористатися нагодою і подякувати 

Вам ще раз, через 15 років, за Вашу людяність і підтримку під час захисту 
наших дисертацій. Прийміть мої найщиріщі побажання здоров’я і 
благополуччя. І ще мале доповнення: два перші роки навчання в інязі я палко 
мріяла про те, щоб Ви викладали фонетику в моїй групі. На жаль, мені 
довелося слухати Ваші лекції лише спорадично, про що і досі жалкую...  

З повагою, 
Подолян Ілона (Прага, Чехія). 
 

*** 
Уважаемая Алла Андреевна!  
Поздравляю Вас с 70-летием! Искренне благодарна Вам за то, что 

учили мыслить нестандартно, за то, что с Вами занятия всегда были не 
лекцией, а диалогом, за то, что любите свою работу, за доброту, за 
поддержку и за удивительную любовь к английскому языку! Спасибо Вам! 
Пусть над Вашей головой всегда будет мирное небо, а рядом – близкие и 
любимые люди!  

Искренне Ваша, 
Вера Соколова (Лондон, Великобритания, The London School of 

Economics and Political Science). 
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ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ 
А.А. КАЛИТИ 

Монографії 
Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного 

висловлювання: Монографія. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – 351 с. 
Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: 

Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 c.  
 

Словники 
A Concise Dictionary of Phonetic Terms / Словник фонетичних 

термінів (короткий) (англ. мовою). – Тернопіль: Підручники і посібники, 
2010. – 255 с. (у співавторстві з Тараненко Л.І.). 

Англо-український словник залізничних термінів. – К.: ДЕТУТ, 
2008 – 231 с. (у співавторстві з Науменко Л.О., Тараненко Л.І., 
Марченко В.В.). 

 

Методичні та навчальні посібники 
Пособие по развитию навыков английской интонации (англ. 

мовою). – К.: Издательство при КГУ, издательское объединение “Вища 
школа”, 1980. – 36 с. (у співавторстві з Дворжецькою М.П., Логвін І.Г.). 

Обучение интонации констатирующих высказываний в 
английской монологической речи: Методические рекомендации по 
изучению структуры, семантики и функций языковых единиц в 
филологических курсах по аглийскому и немецкому языкам в 
педагогическом вузе. – К.: КГПИИЯ, 1982. – 31 с. 

Методические задания по обучению английскому произношению 
на 1 курсе. – К.: Межвузовское полиграфическое предприятие, 1987. – 38 с. 
(у співавторстві з Сліпченко Л.Д., Дворядкіною Т.С.). 

Методические задания по обучению аудированию и 
интонированию английской речи в курсе практики языка для студентов 
1 курса. – К.: Межвузовское полиграфическое предприятие, 1987. – 34 с. 
(у співавторстві з Сліпченко Л.Д., Дворядкіною Т.С.). 

Методология и методика педагогического исследования. 
Постановка целей и задач исследования: Учеб. пособие – К.: ГПППО 
“Укрвузполиграф”, КГПИ им. Горького, НИИ педагогики УССР, 1988. – 
100 с. (у співавторстві з Клименюк О.В., Бережною Е.П.). 

Практикум по теоретической фонетике (на материале английского 
и немецкого языков). – К.: Издательство при КГУ, издательское 
объединение “Вища школа”, 1988. – 35 с. (у співавторстві з 
Дворжецькою М.П., Стеріополо О.І.). 
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Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з 
практичної фонетики англійської мови. – К.: КДПІІМ, 1990. – 28 с. 
(у співавторстві з Скрипніченко Л.Ю., Янчевою Т.В.). 

Збірник текстів і вправ з курсу практичної фонетики англійської 
мови. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 89 с. (у співавторстві з 
Янчевою Т.В.). 

Посібник для самостійної роботи з практичної фонетики 
англійської мови (1 курс). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – 72 с. 
(у співавторстві з Тараненко Л.І., Свіщевською А.В.). 

Посібник для самостійної роботи з теоретичної фонетики 
англійської мови (ІІІ курс). – Тернопіль: Лібра Терра, 2006. – 84 с. 
(у співавторстві з Тараненко Л.І.). 

Англійське діловемовлення: Навчальний посібник для студентів 
вищих технічних навчальних закладів (Рекомендовано МОН України як 
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів(лист №14/18-
Г-1311 від 6.06.2008 р.). – К.: ДЕТУТ, 2008 – 251 с. (у співавторстві з 
Тараненко Л.І.). 

Посібник для самостійної роботи з англійської мови (І курс) (англ. 
мовою) / The Self-Study Guide in English (1st year). – Тернопіль: Підручники і 
посібники, 2011. – 80 с. (у співавторстві з Тараненко Л.І.). 
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Українки. Філологічні науки (романо-германська філологія). – Луцьк, 2000. – 
№2. – С. 37-40.  

Експериментально-фонетичні дослідження: підходи, напрями, 
аспекти // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного 
лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.– К.: 
КДЛУ, 2000. – Вип. 1. Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний 
світ. – С. 13-20. 

Забезпечення смислової зв’язності висловлювання засобами 
фонетичного рівня мови // “Філологічні студії” – Волинський Академічний 
Дім, Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 2000. – №4. – С. 100-106. 

Роль частотних параметрів в актуалізації англійських емоційних 
висловлювань з перепитуванням // “StudiaMethodologica”: Зб. наук. cтатей 
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2001 рік 
Аудитивний аналіз інтонаційного оформлення смислових 
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Вплив семантики перепитування на спектральні характеристики 
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Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира 
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Методологія експериментально-фонетичних досліджень: 
теоретичні передумови, планування експерименту, представлення 
результатів // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного 
університету ім. Володимира Гнатюка. Серія 8: Мовознавство. – 2001. – №2. 
– С. 3-17. (у співавторстві з Клименюком О.В., Федорів Я.Р.). 

Спектральні характеристики англійських голосних, 
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університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 4. Мова, 
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філологія. – 2003. – С. 97-105. 



МІЖНАРОДНИЙ	ЗБІРНИК	НАУКОВИХ	ПРАЦЬ,	ПРИСВЯЧЕНИЙ	70-РІЧНОМУ	ЮВІЛЕЮ	
ПРОФЕСОРА	АЛЛИ	АНДРІЇВНИ	КАЛИТИ	

 

17 
 

Функціонально-рівневий підхід до аналізу взаємодії системи 
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Синергетичні моделі породження фоноконцептів в англійському 
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іноземних мов». – Харкі. – 2012. – №1002. – C. 106-112. 
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(у співавторстві з Тараненко Л.І.). 

Речевая манипуляция: определение, функция, механизм 
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Speech energetic theory: synergetics of phonoconcept generation and 
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парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / 
Ред. Р.В. Болдирев та ін. – К.: Міленум. – 2012. – Вип. 1, А. – С. 288-299. 
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ім. В. Винниченка. – 2013. – Вип. 118. – С. 16-25. (у співавторстві з 
Клименюком О.В.). 
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конференции «Проблемы концептуализации действительности и 
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С. 169-172. (у співавторстві з Тараненко Л.І.). 
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викладання іноземних мов». – Харків. – 2013. – Вип. 75. – C. 44-53. 
(у співавторстві з Тараненко Л.І.). 

Энергетическая теория речи: ее сущность, современное состояние 
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У статті описано вплив когнітивних механізмів свідомості мовця на 

специфіку взаємодії компонентів фонетичної системи в інтерферованому 
мовленні. Виокремлено основні ознаки породжуваної українцями інтерферованої 
фонетичної системи англійського мовлення на сегментному й надсегментному 
рівнях шляхом зіставного аналізу англійського вимовного еталону та 
інтерферованого мовлення українських білінгвів. 

Ключові слова: компоненти фонетичної системи, когнітивні механізми, 
англійське мовлення українців, фонетична інтерференція. 

 

В статье описывается влияние когнитивных механизмов сознания 
говорящего на специфику взаимодействия компонентов фонетической системы в 
интерферированной речи. Установлены основные признаки порождаемой 
украинскими билингвами интерферированной фонетической системы английской 
речи путем сопоставительного анализа английского эталонного произношения и 
интерферированной речи носителей украинского языка. 

Ключевые слова: компоненты фонетической системы, когнитивные 
механизмы, английская речь украицев, фонетическая интерференция. 

 

The article outlines the influence of the speaker’s cognitive mechanisms on the 
interaction between the phonetic system components in the interfered speech. The 
research establishes principal features of the interfered phonetic system of English 
speech generated by Ukrainians on both segmental and suprasegmental levels via the 
comparative analysis of the English pronunciation standard and the Ukrainian 
bilinguals’ interfered speech. 

Keywords: phonetic system components, cognitive mechanisms, Ukrainians’ 
English speech, phonetic interference. 

 
В умовах розширення світового інформаційного простору зростає 

кількість міжкультурних і міжмовних контактів, що супроводжуються явищем 
мовної інтерференції на фонетичному, лексичному, граматичному рівнях. 
Ці інтерференції, що постають актуальним предметом лінгвістичних 
досліджень, у першу чергу торкаються англійської мови як мови міжнародного 
спілкування, якою розмовляють не лише британці чи американці, а й сотні 
інших народів, у тому числі й українці.  
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У зв’язку з цим, низка сучасних лінгвістичних досліджень (див, напр., 
праці [1; 2; 5; 9; 10; 11]) орієнтується на вивчення національної специфіки й 
подібностей/відмінностей взаємодіючих систем англійської й української 
мов, де ключовим виступає, поза сумнівом, фонетико-просодичний рівень. 
У руслі актуальних наукових розвідок міжмовних контактів і взаємодії мов у 
міжкультурному спілкуванні проведено наше дослідження, спрямоване на 
виявлення лінгвокогнітивних і комунікативних особливостей фонетичної 
інтерференції в англійському мовленні українців.  

Метою цієї статті є встановлення специфіки породження 
інтерферованої фонетичної системи англійського мовлення українців на 
сегментному й надсегментному рівнях у площині когнітивно-дискурсивного 
та синергетичного підходів. 

Сформована у дослідженні комплексна методологічна парадигма, 
побудована з урахуванням взаємодії основних положень лінгвокогнітивного 
й комунікативного підходів, дозволяє у теоретичному й експериментальному 
планах розглядати фонетичну систему мови як невід’ємний складник 
розумової діяльності людини, що щільно взаємодіє з іншими когнітивними 
процесами.  

Відтак фонетична інтерференція трактується як складне когнітивно-
дискурсивне та культурно-комунікативне явище, що виникає в іншомовному 
мисленні і мовленні білінгва у формі певної сукупності фонетичних ознак, 
ступінь вияву яких залежить від ментальних, психологічних, соціальних і 
культурних чинників. Механізм виникнення фонетичної інтерференції 
зумовлюється проникненням одиниць фонетичного рівня первинної мови у 
вторинну, яке призводить до відхилення від норм їхньої актуалізації, 
породжуючи вимовний акцент за рахунок домінуючого впливу 
артикуляційних і структурних особливостей первинної мови. При цьому 
породження вимовного акценту як наслідку фонетичної інтерференції на 
сегментному та надсегментному рівнях ґрунтується на несвідомому 
перенесенні в структуру вторинної мови стійких закономірностей 
оформлення найтиповіших фоноконцептів-прототипів рідної мови  

Системне узагальнення результатів експериментального дослідження 
показало, що вимовний акцент як результат фонетичної інтерференції 
виникає внаслідок несвідомого переносу білінгвом фонетичних концептів-
прототипів первинної мови в структуру вторинної, а ступінь його вияву 
залежить не лише від відмінностей артикуляційних баз досліджуваних мов, 
особливостей фонетичної системи первинної мови білінгвів, а й від 
когнітивних чинників, таких як менталітет, знання та мовна здатність 
людини. Фонетичний концепт-прототип є, на думку А.А. Калити, за своєю 
суттю фонетичною моделлю певного елементу мовлення, який набуває ознак 
специфічного, сформованого внаслідок конкретного комунікативного 
досвіду базового ментального утворення, що містить змістовий мінімум 
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знання, здатний у формі звукового перцептивного образу або символу 
зберігатися в довгостроковій пам’яті двомовної особистості [6, с. 49]. 

Результати з’ясування основних властивостей розумово-мовленнєвої 
діяльності білінгва свідчать, що процеси породження інтерферованого 
мовлення мають стохастичний характер. Найбільш адекватним 
методологічним засобом їх теоретичного дослідження слід вважати 
синергетичний підхід, який дозволяє розглядати процес породження 
інтерферованого мовлення як складну відкриту систему, що знаходиться в 
неврівноваженому стані з притаманною їй здатністю до самоорганізації [3, 
с. 359– 365; 4, с. 214–219; 12, с. 323–334; 13, 29–52]. За таких обставин 
параметрами порядку, що визначають особливості перебігу хаотичних 
процесів породження інтерферованого мовлення слугують первинномовна та 
іншомовна компетенції білінгва.  

Відповідно до обґрунтованих у праці стохастичних моделей 
породження інтерферованого мовлення відхилення у вимові білінгва від 
структури і норм вторинної мови генеруються у конкретних сферах його 
духовного буття: екзистенціальній, ментальній, трансцендентній. Під сферою 
екзистенціального буття білінгва прийнято [8, с. 89] розуміти все, що має 
відношення до унікальної неповторності внутрішнього людського буття, 
відчуття індивідом своєї приналежності до вищого і не може бути 
відтвореним мовою понять. Акти екзистенціального буття людини 
розгортаються у сфері його позасвідомого і ґрунтуються на емоційному 
мисленні, рушійною силою якого є психофізіологічна енергія особистості.  

У ментальній сфері білінгва відбувається взаємодія глибинних рівнів 
колективної й індивідуальної свідомості, які визначають хід його думок та 
специфіку почуттів, що ґрунтуються на позасвідомих мисленнєвих 
установках, а також на його навичках певної поведінки й емоційної 
готовності до сприйняття та пізнання оточуючого світу [7, с. 209]. 
Трансцендентне буття білінгва, що відбувається в сфері його підсвідомого, 
ґрунтується на раціональному мисленні, креативні наслідки якого свідомість 
індивіда здатна трансформувати в певні абстрактні поняття [7, с. 211]. Для 
цього свідомість використовує результати біологічного інстинктивно-
емоційного досвіду індивіда (продукт екзистенціального буття), генетико-
культурну інформацію (продукт ментального буття) та соціокультурне знання 
(продукт трансцендентного буття).  

За цих умов джерелом породження похибок, що виявляються на рівні 
фонемної й інтонаційної інтерференції під час продукування білінгвом 
висловлень вторинною мовою, слугує сфера його позасвідомого 
екзистенціального буття з притаманним їй емоційним типом мислення. 

Особливістю вияву фонемної інтерференції є те, що її синтагматичний 
різновид зароджується у ментальній сфері підсвідомості індивіда на ґрунті емо-
раціонального мислення, у той час як джерелом зародження її 
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парадигматичного різновиду слугує трансцендентна сфера підсвідомості з 
відповідним механізмом раціонального мислення. На відміну від цього 
характерною ознакою інтонаційної інтерференції слугує зародження і 
синтагматичного, і парадигматичного її різновидів у трансцендентній сфері 
підсвідомості духовного буття мовця внаслідок зсувів механізму раціонального 
мислення. 

Експериментально встановленими специфічними ознаками інваріанту 
різних ступенів фонемної інтерференції в англійському мовленні українських 
білінгвів, зароджуваної на ментальному і трансцендентному рівнях духовного 
буття мовця внаслідок складної динамічної взаємодії емо-раціонального та 
емоціонального мислення та актуалізованої під час вимови, є: 1) часткова або 
повна відсутність англійського артикуляційного укладу в англійському 
мовленні українців; 2) заміщення англійських голосних і приголосних звуків 
українськими; 3) нерозрізнення комбінаторних і позиційних алофонів 
англійських голосних і приголосних; 4) надання англійському звукові 
диференційних ознак певного українського звука; 5) недотримання 
модифікацій голосних і приголосних у зв’язному англійському мовленні 
українців; 6) реінтерпретація українськими мовцями англійських звуків через 
неузгодженість роботи мозку та органів мовлення у процесі їхньої підготовки 
до продукування англійських звуків; 7) невідповідність артикуляційних жестів 
в англійському інтерферованому мовленні українців вимовному стандарту 
англійської мови; 8) відсутність ненаголошеного вокалізму в англійській 
вимові українських білінгвів; 9) поява епентичних (вставних) голосних в 
англійських звукокомплексах через відсутність знань українськими мовцями 
фонотактичних правил англійської мови. 

За даними аудитивного аналізу найчастотнішими виявами інваріанту 
інтонаційної інтерференції в англійському мовленні українських білінгвів, 
зароджуваної на трансцендентному рівні духовного буття мовця на ґрунті 
раціонального мислення й експериментально зафіксованої під час вимови 
методом перцептивного аналізу, є: 1) некоректне членування мовленнєвого 
потоку на інтонаційні групи (більше, ніж чотири ритмогрупи в кожній); 
2) порушення в дистрибуції фразового наголосу в інтоногрупах-синтагмах; 
3) висока рекурентність актуалізації початку й завершення інтоногруп і 
термінального тону в зонах середньо-підвищеного й високого тонального 
рівнів; 4) відсутність модифікацій темпу і гучності для виділення 
комунікативних центрів англійських висловлень та маркування основної й 
додаткової інформації, що міститься в інтоногрупі чи висловленні; 
5) неадекватна передача смислу й емоційно-прагматичного потенціалу 
висловлення; 6) загальне сповільнення темпу мовлення, зумовлене великою 
кількістю слів в інтоногрупі й відсутністю редукції ненаголошеного вокалізму. 

Установлені експериментальним шляхом вияви фонетичної 
інтерференції та вимовного акценту в англійському мовленні українців 
дозволили виокремити такий комплекс фонетичних порушень: на сегментному 
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рівні – порушення типового укладу артикуляційних органів в обох мовах, 
ігнорування особливостей вимови голосних і приголосних у різних 
фонетичних оточеннях, відхилення від норм і вимог коартикуляції. При цьому 
встановлено порушення, зафіксовані у вимові диктора на сегментному рівні у 
системі приголосних та голосних, з них помилки, спричинені порушеннями у 
роботі органів мовлення й недостатньою відпрацьованістю звука (інтерференція 
на алофонічному рівні), та помилки ментального рівня (інтерференція на рівні 
фонетичних репрезентацій). На надсегментному рівні виокремлено: 
некоректність членування мовленнєвого потоку на смислові групи, 
неадекватну дистрибуцію фразового наголосу, некоректність просодичного 
оформлення смислового центру інтонаційної групи-синтагми, некоректність 
виділення просодичними засобами найважливішого інформаційного центру у 
смисловій структурі тексті.  

Розроблена комплексна методика аналізу інтерферованого мовлення 
дозволила висвітлити специфіку взаємодії когнітивних інтерферуючих і 
мовних інтерферованих елементів у фонетичній системі англійського 
мовлення українських білінгвів, встановити її основні (універсальні та 
специфічні) ознаки на сегментному й надсегментному рівнях. Проведене 
дослідження інтерферованого мовлення українців дало змогу отримати нові 
прикладні дані для виявлення феномену фонетичної інтерференції в 
англійському мовленні українців, а також зробити внесок у розвиток 
міжмовних і міжкультурних студій в Україні. 

Отже, викладені у статті основні ознаки породжуваної українцями 
інтерферованої фонетичної системи англійського мовлення у площині 
когнітивно-дискурсивного та синергетичного підходів відкривають значні 
перспективи для поглиблення теоретичних уявлень про фонетичну 
інтерференцію як прояв білінгвізму. 

Перспективним убачається з’ясування лінгвокогнітивних особливостей 
формування міжмовних кодових перемикань у мовленні білінгва; виявлення 
впливу мовної картини світу на іншомовний акцент білінгва; дослідження 
особливостей процесів кодування смислу в інтерферованому мовленні 
білінгвів; встановлення специфіки сприйняття еталонного мовлення 
білінгвами та інтерферованого мовлення носіями мови.  
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ФОНОСЕМАНТИЧНІ ЯВИЩА В ЛІТЕРАТУРІ 
Кушнерик В. І. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
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У статті проводиться порівняльно-зіставне дослідження явищ 

фоносемантизму в німецькій, російській та українській мовах. На основі 
розробленої методики формалізованого подання фонетичної та лексичної систем, 
а також на базі лінгво-квантитативних експериментів вивчаються 
фоносемантичні закономірності формування та функціонування асоціативно-
символічних значень, існуючих у свідомості людини в різних мовах світу.  

Ключові слова: фоносемантизм, асоціативно-символічне значення, лінгво-
квантитативний експеримент, німецька, російська та українська мови. 
 

В статье представлены результаты сравнительно-сопоставительного 
исследования явлений фоносемантизма в немецком, русском и украинском языках. 
На основе разработанной методики формализованного представления 
фонетической и лексической систем, а также на базе лингво-квантитативных 
экспериментов изучаются фоносемантические закономерности формирования и 
функционирования ассоциативно-символических значений, существующих в 
сознании человека в разных языках мира. 

Ключевые слова: фоносемантизм, ассоциативно-символическое значение, 
лингво-квантитативный эксперимент, немецкий, русский и украинский языки.  

 
The article presents the results of a comparative-and-contrastive study of the 

phonosemantic phenomena in German, Russian and Ukrainian. Using the methodology 
of a formalized representation of phonetic and lexical systems as well as on the basis of 
linguistic quantitative experiments the author outlines phonosemantic regularities of 
formation and functioning of associative-and-symbolic meanings that exist in the mind of 
different languages’ speakers. 

Keywords: phonosemantics, associative-and-symbolic meaning, linguistic 
quantitative experiment, German, Russian and Ukrainian. 

 
Особливий інтерес викликає співвідношення між значенням слова та 

його звуковою формою, що базується на здатності звука викликати незвукові 
уявлення. Цю властивість можна пояснити початковою роллю предметів і 
явищ, пов’язаних із різними звуками у житті людини, що проходила етапи 
свого становлення. Наприклад, відголоски блискавиці, шум вулкана, який 
“прокинувся”, шипіння змій, рикання тварин тощо формували негативну 
оцінку низьких, гримлячих та шиплячих звуків. Натомість високі, чисті, 
мелодійні звуки супроводжували приємні й безпечні явища – спів пташок, 
заспокійливий шум моря чи лісу, набуваючи позитивної оцінки. Отже, оцінки 
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звучання, які закріпилися у свідомості людини і пов’язані з певними 
асоціаціями, могли переноситись на будь-які інші звуки, доказом чого, 
зокрема, слугують поетичні та музичні твори, змістом яких є значущість 
звукової форми, тобто асоціативно-символічне значення (АСЗ) звуків. 

Підтвердження такого зв’язку вбачаємо і в синестетичних ефектах, 
коли існує латентний зв’язок звукового образу із незвуковим. Мають місце 
непоодинокі факти, коли подразник одного типу зумовлює виникнення 
відчуття, характерного для подразників іншого типу. 

В останні два десятиліття лінгвістика переживає підвищений інтерес до 
дослідження об’єктивного ФС на матеріалі як прозових, так і поетичних 
текстів, де в центрі уваги – явище синестезії, що передбачає перенесення 
найменування (наприклад,  перенесення якості одного відчуття на інше). Так, 
у словосполученні sweet sound відбувається перехід якості зі сфери смаку до 
сфери слуху. При цьому очевидною є специфічність значення наведеного 
словосполучення, яка кваліфікується у стилістиці як метафоричність, тобто 
перенесення значення одного із компонентів на інший, і може пояснюватися 
зміною «валентності» цього компонента [1]. 

Метою було дослідити символічні значення фонем та приголосних 
фоносполучень – фонестем сучасної німецької, української та російської мов. 
Так, об’єктом дослідження в німецькій мові стали: i, e, a, o, u, b, p, d, t, g, k, s, 
sch, m, n, p, l, f, v, r, z, bl, br, dr, gl, gn, fl, fv, kl, kn, kv, pl, sl, pv, sm, sn, sr, st, stv, 
sw, tv; у російській мові: и, э, а, о, у, ы, б, п, д, м, г, к, с, ш, м, н, р. л. в, ф, ж, з, 
й. х, ц, ч; в українській мові: і, е, а, о, у, и, б, в, г, ґ, д, з, ж, й, к, л, м, н, п, р, с, 
т, ф, х, ц, ч, ш. Дослідження символіки фонем і фоносполучень проведені на 
матеріалі художньої літератури, зокрема поезії видатних представників 
названих національних літератур. 

Для аналізу було відібрано по 257 віршованих текстів відомих поетів 
Р. М. Рільке, Б. Лепкого та Б. Пастернака. У дослідженні використовувались 
віршовані тексти з приблизно однаковою кількістю знаків. Отримані 
результати оброблялися за допомогою певних статистичних методів. 
Результати статистичного аналізу подані в табл. 1.  

 

Таблиця 1  
Асоціативно-звукова співвідповідність фонем та символічних 

значень у мовах 
 

Зву-
чання 

Англійська 
мова 

Німецька 
мова 

Російська 
мова 

Українська 
мова 

Ма-
жор Мінор Ма-

жор Мінор Ма-
жор Мінор Ма-

жор Мінор 

 a 4,42 3,95 5,59 4,99 3,25 3,71 3,69 3,70 
 o 3,81 4,12 3,97 4,00 3,88 2,99 2,47 3,54 
 u 2,09 2,61 2,24 2,47 3,14 3,01 3,99 3,96 
 i 2,23 3,64 2,41 3,59 3,98 4,73 4,79 5,21 
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 e 3,69 4,12 3,86 4,02 3,72 3,97 3,62 3,71 
 b 2,06 3,09 2,17 2,98 3,88 2,56 2,34 2,56 
 v 2,35 3,12 2,47 2,99 3,90 3,97 4,00 3,86 
 g 3,62 3,91 3,77 3,86 4,00 4,01 5,01 3,78 
 d 3,09 3,51 3,22 3,64 3,77 4,05 3,60 3,70 
 z 1,83 0,99 1,94 0,89 2,20 1,63 2,02 1,75 
 з 1,85 1,97 1,97 1,75 2,44 2,63 1,63 2,05 
 j 0,88 1,41 0,98 1,21 1,79 1,62 1,77 1,89 
 k 3,34 3,65 3,55 3,50 3,25 3,29 3,68 3,77 
 l 4,49 2,15 2,68 4,02 3,90 3,75 3,87 4,00 
 m 3,89 2,91 4,02 3,92 3,71 3,57 1,84 2,40 
 n 2,68 2,12 682,78 2,67 3,39 3,27 3,31 3,57 
 p 2,59 2,13 2,75 2,12 3,86 3,94 2,77 2,84 
 r 1,89 2,75 2,00 2,56 3,13 3,56 1,72 1,74 
 s 3,61 3,71 3,80 3,65 3,66 4,00 4,06 3,87 
 t 1,81 2,21 1,97 2,02 3,17 3,01 3,64 3,51 
 f 2,48 2,33 2,57 2,42 3,33 2,49 2,41 3,46 
 h 2,13 2,61 2,26 2,51 3,59 2,78 1,94 1,63 
 ts 3,65 3,45 3,78 3,57 1,84 1,75 1,63 1,98 
 tò 2,64 1,86 2,77 1,79 2,17 2,88 2,73 1,78 
 ò 2,71 2,39 2,73 2,52 3,75 3,53 2,65 2,40 
 bl 0,89 1,24 0,91 1,05 0,89 1,14 0,92 0,88 
 br 1,48 0,95 1,14 1,20 1,27 1,17 0,98 1,23 
 dr 1,10 1,31 1,23 0,97 1,34 0,91 1,62 1,28 
 gl 1,40 1,15 1,44 1,37 1,38 1,28 1,53 1,15 
 gr 1,45 1,24 1,33 1,21 1,57 1,03 1,35 1,57 
 fl 1,71 1,63 0,92 0,99 0,91 1,01 0,87 0,94 
 fr 1,63 1,34 1,29 1,04 1,53 1,48 0,73 1,13 
 kl 1,15 0,98 1,41 1,18 1,45 1,26 1,33 1,27 
 kn 1,72 1,39 1,61 1,58 1,67 1,72 1,04 1,31 
 kr 1,10 1,41 1,58 1,48 1,51 1,49 1,59 1,48 
 pl 1,52 1,23 0,94 0,79 0,91 0,98 0,86 1,04 
 pr 1,70 1,08 1,59 1,26 1,49 1,48 1,58 1,72 
 sl 1,20 0,85 0,95 1,27 0,97 1,03 1,02 0,93 
 sm 1,81 1,62 1,46 1,38 1,53 1,63 1,58 1,72 
 sn 1,36 1,52 1,63 0,93 1,69 1,37 1,43 1,82 
 sr 1,11 1,42 1,00 0,86 0,93 1,56 0,99 1,17 
 st 1,85 1,38 1,92 1,86 1,86 1,16 1,73 1,15 
 str 1,36 1,52 1,45 1,54 1,68 1,53 1,89 1,27 
 sw 1,11 1,42 1,24 1,29 1,15 1,05 1,20 1,32 
 tr 1,52 1,23 1,96 1,23 1,87 1,67 1,92 1,72 
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Дослідження у трьох мовах засвідчує, що в більшості випадків таким 
довгим фонемам [a:], [o:], [e:] притаманний відтінок мажорності, а асоціацію 
з мінорними мотивами створюють короткі фонеми [a], [и], [б], [д]. 
Приголосні фонеми та фонемні сполучення розподіляються на мажорні та 
мінорні в залежності від наступних голосних фонем. Вибірка та експеримент 
показали: коли за приголосними йдуть [a, u, e], то, як правило, ці морфеми 
асоціюються з мажорними мотивами; якщо ж за ними йдуть [i, ja], то 
виникають асоціації з мінорними тонами. 

Більш тісний зв’язок асоціацій, зрозуміло, простежується в порівнянні 
російських та українських фонем та їхніх сполучень. Суттєвою різницею 
відзначається проведення паралелей з німецькою мовою, яка належить до 
іншої підгрупи індо-європейської сім’ї мов. 

Для підтвердження думки щодо мотивації поетичних творів нами було 
здійснено пошук фоносемантичних явищ у ліриці німецькомовної поетеси 
Рози Ауслендер. Пануючий настрій її поетичних творів характеризується 
домінуванням сумних мотивів, що пояснюється песимістичним 
світосприйняттям поетеси. 

Розвиток психіки та становлення особистості Р. Ауслендер припадають 
на історично бурхливі часи. Світові війни, які двічі спустошували Європу, 
розпад та утворення імперій, неодноразові голокости єврейського народу 
наклали негативний відбиток на тонку й гостро сприймаючу натуру поетеси. 
Лірика Р. Ауслендер пронизана смутком, тугою за рідним краєм, спогадами 
та враженнями від минулого. Таким чином, очевидною є перевага мінорних 
мотивів у поезії Р. Ауслендер, що і стало приводом розглянути її творчість 
крізь призму її відповідних настроїв. 

Наведемо кілька строф із найпопулярніших віршів поетеси, які 
підлягають дослідженню з метою виявлення їхнього забарвлення. 

 
Reptil     Змій  
Die Zeit ein Reptil   Час – це змій  
Hat mich gefressen  Він пожер мене  
Unverdaut liege ich  Неперетравленою лежу я  
In ihrem langen Leib  В його довгім череві  
Halblebend halbtot  Напівжива напівмертва  
Das trдumte mir   Це приснилось мені  
Als ich mit Josef   Коли я з Йосифом 
Im Kerker lag   Лежала в темниці  
Die Magerzeit liegt mir  Голодні літа лежать  
Im Magen    У моєму шлунку  
Josef ist tot    Йосиф мертвий  
Sein gespeicherter Weizen Його накопичене збіжжя  
Ergiesst sich   Висипається в Мертве море.  
Ins Tote Meer.   [Ауслендер 1988: 101]  
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Der Brunnen   Криниця  
Im verbrannten Hof  На спопелілім дворі  
Steht der Brunnen   Стоїть криниця 
Voll Trдnen    Повна сліз  
Wer weinte sie   Хто наплакав її  
Wer weinte sie   Хто вип’є 
Wer trinkt    Спрагу її до дна. 
Seinen Durst leer.   [Ауслендер 1988: 72] 
 
Wandlung    Перетворення  
Wir kamen heim   Ми вернулися додому 
Ohne Rosen    Без троянд  
Sie blieben im Ausland  Вони залишилися в чужому краї 
Unser Garten liegt   Наш сад  
Begraben im Friedhof  Поховано на кладовищі 
Es hat sich    Багато чого  
Vieles in vieles   Перетворилося 
Verwandelt    В багато що. 
Wir sind Dornen geworden Ми стали терням  
In fremden Augen.  У чужих очах. 
 
Alter     Старість  
Diese harten Tage   Ці невмолимі дні  
Vergeblich leuchten  Даремно світяться 
Die Anemonen   Анемони  
Der Himmel ist grau  Небо імлисте  
Eine dunkle Wolke  Чорна хмара 
Weint     Плаче вгорі  
Ich suche den toten Freund Я шукаю мертвого друга 
Im  Traum     Вві сні  
Das Schreiben   Як боляче  
Tut weh.    Пишеться. 
 
Таким чином, пропонується розглядати терміни мажорність і 

мінорність як складові поняття конотативного аспекту значення слова й 
тематичного фону тексту, оскільки його словесно-звукова організація 
невіддільна від її змістовної наповненості. Це веде до того, що традиційні 
музичні терміни спонукають дослідників мови до змістовно-диференційного 
дослідження лінгвістики тексту. 

Для проведення фоносемантичного аналізу віршованого тексту було 
відібрано 17 поетичних творів зі збірки Р. Ауслендер з переважаючими 
мінорними мотивами загальним обсягом 3015 слововживань. Фонеми були 
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згруповані за двома категоріями: голосні та приголосні. Але практика 
аналогічних досліджень свідчить про те, що більш достовірними є 
результати, отримані через призму диференційних ознак досліджуваних 
фонем. Тому фактично всі розрахунки через критерій c

2
 були проведені після 

того, як фонеми були згруповані за їхніми диференційними ознаками. Так, за 
категорією голосні фонеми і за ознакою «короткість – довгота» результати 
дослідження засвідчили, що у творах Р.Ауслендер переважають короткі 
голосні (c

2
=278). Саме вони створюють особливу атмосферу смутку у ліриці 

поетеси. Крім того, лабілізовані голосні заднього ряду [u: о:] (c
2
=80), голосні 

нелабілізовані переднього ряду, де переважають [е: e]  (c
2
=109,21) голосні 

верхнього підняття переднього ряду, де більшість за фонемами [у: i:] 
(c

2
=37,65) та голосні середнього підйому переднього ряду з голосними [oe] 

(c
2
=66,41) створюють палітру мінорності у вищезгаданих поетичних 

доробках [min c
2
≥3,84, що дорівнює 95% достовірності та c

2
≥6,63, що 

дорівнює 99,9% достовірності]. 
Аналіз системи приголосних виявив, що у названих поетичних текстах 

переважають зімкнено-поривні [р, b, t, d, k, g] та вібрант [r]. Язикові 
приголосні переважно [d, t, r, з, j, k, g] є частотнішими за губні [р, b, m, f, v], 
внаслідок чого сформувався фон різкого звучання, що призвів до мінорних 
мотивів. Всі перелічені приголосні фонеми з яскравою семантичною 
забарвленістю створюють враження смутку та асоціюються з різким 
«агресивним», «холодним» забарвленням віршованого тексту, що й сприяло 
об’єктивному зображенню пригніченого настрою Р. Ауслендер, відтворенню 
її песимістичних поглядів на життя. 

Результати розрахунків, які проведені через критерії c
2
, показані у 

чотирипільних таблицях, оскільки у статистичних дослідженнях часто 
виявляється доцільним подавати дані аналізу у вигляді так званого 
альтернативного розподілу, тобто у вигляді таблиць, які складаються з 
чотирьох полів (Табл. 2). 

 

Таблиця 2  
Чотирипільні таблиці 

 

Л.П.Р 25 1163 
Л.З.Р 134 1054 

  c2=80,08 
 

Н.П.Р. 316 872 
Н.З.Р. 119 1069 

  c2=109,21 
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В.П.З.Р. 83 1103 
 179 1009 

  c2=37,65 
 

С.П.З.Р 49 1139 
С.П.П.Р 162 1026 

  c2=66,41 
 

Довгі голосні 195 1940 
Короткі голосні 624 1511 

   c2=278,04 
 

Дзвінкі приголосні 793 1342 
Глухі приголосні 497 1638 

   c2=97,32 
 

Зімкнені приголосні 937 1198 
Щілинні приголосні 379 1756 

   c2=342 
 

Губні приголосні 249 1886 
Язикові приголосні 991 1144 

   c2=625,71 
 

Л.Г.П.Р. – лабіалізовані голосні переднього ряду  
Л.Г.З.Р. – лабіалізовані голосні заднього ряду  
Н.П.Р. – нелабіалізовані переднього ряду  
Н.З.Р. – нелабіалізовані заднього ряду  
В.П.З.Р. – верхній підйом заднього ряду  
В.П.П.Р. – верхній підйом переднього ряду  
С.П.П.Р. – середній підйом переднього ряду  
С.П.З.Р. – середній підйом заднього ряду 
 
Наступним етапом нашого дослідження було зіставлення отриманих 

результатів з доробками інших німецькомовних поетів, які творили свої 
поезії в руслі більш «традиційних» тем і їхні твори відрізняються від 
вищезгаданих переважно ідилічною мотивованністю. Для більшої 
об’єктивності результатів порівняльному аналізу було піддано 17 поетичних 
доробок Ельзи Ласкер-Шюлер і така ж кількість віршованих творів Ернста 
Яндля, приблизно з однаковою кількістю слововживань. Для прикладу, 
наведемо по два вірші кожного з авторів, з тим, щоб підкреслити мотиви цих 
творів, які є носіями переважно мажорного характеру. 
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Einmal ist die Freude        Die Liebe  
Einmal ist die Freude so groß      Es rauscht durch unseren Schlaf  
daß sie die Zeit beim Genick packt      Ein feines Wehen, Seide  
in einen Sack steckt        Wie pochendes Erblühen  
und in den Fluß wirft.        Über uns beide.  
Der Fluß, den die Quelle erzeugt       Und ich werde heimwärts 
und das Meer bestätigt        Von deinem Atem getragen, 
ist nicht die Zeit         Durch verzauberte Märchen. 
sondern ein Größeres.        Durch verschüttete Sagen 
Die Katze, die den Fluß entlanglauft, ungehört       Und mein Dornenlächeln spielt 
geduckt und von Büschen gedeckt      Mit deinen Urtiefen Zügen 
ist die Zeit hinter Mäusen.        Und es kommen die Erden 
Einmal ist die Freude so groß      Sich an uns zu schmiegen 
daß sie die Zeit beim Genick packt.     Es rauscht durch unseren Schlaf 
Verweintes Fenster, trockne dein Gesicht –    Ein feines Wehen, Seide – 
ich strahle.         Der weltalte Traum 
Kauernder Celsius, streck dich, streck dich –     Segnet uns beide. 
ich strahle.        
Einmal ist die Freude       
Einmal ist die Freude so groß     
Einmal ist die Freude       
Einmal ist die Freude so groß    
 
Glückwunsch           Ein Liebeslied  
wir alle wünschen jedem alles Gute:       Aus goldenen Odem  
daß der gezielte Schlag ihn just verfehle;       Erschufen uns Himmel  
daß er, getroffen zwar, sichtbar nicht Blute;      O, wie wir uns lieben...  
daß, blutend wohl, er keinesfalls verblute;      Vögel werden Knospen 
den Ästen,            Und Rosen flattern auf. 
daß, falls verblutend, er nicht Schmerz empfinde;     Hinter tausend Küssen. 
daß er, von Schmerz zerfetzt, zurück zur Stelle finde    Eine Nacht aus Gold 
Immer suche ich nach deinen Lippen        Sterne aus Nacht... 
wo er den ersten falschen Schritt noch nicht gesetzt –   
wir jeder wünschen allen alles Gute.     
Niemand sieht uns.  
Kommt das Licht mit dem Grün 
Schlummern wir,  
Nur unsere Schultern spielen noch wie Falter.   

 
Усі проаналізовані твори були затранскрибовані та була підрахована 

загальна кількість кожної фонеми у всіх поетичних доробках обох авторів. 
Для виявлення певних фоносемантичних універсалій, характерних для 
мажорних мотивів, ми згрупували, з одного боку, всі фонеми сумних творів 
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та, з іншого – всі фонеми, які вживаються у творах з ідилічним мотивом. 
Виникає запитання: які фонеми переважають у творах з мажорним мотивом? 
Відповідь на це запитання дозволив дати статистичний прийом c

2
. Після 

проведених обчислень стало очевидним (див. табл. 3), що в мажорних 
творах домінують голосні [а],  [е:],  [e:],  [і:], [u], а також  приголосні [l], [m], 
[n], [v]. Згідно з отриманими розрахунками, спостерігається тенденція до 
мажорних мотивів також у дифтонга [ӕ], голосної [у:] і приголосних фонем 
[s], [x]. Особливе положення займає вібрант [r], який домінує то в одній 
категорії, то в іншій, коли мова йде про мотивацію тексту. Найімовірніше, 
специфіка вживання цієї фонеми окремо чи в можливих сполученнях (dr, kr, 
pr тощо) є індивідуально авторською. Подальші дослідження можуть це 
остаточно довести.  

При c
2
 = 3,84 – 95% достовірність результатів; при c

2
=6,63 – 99,9% 

достовірність результатів. 
Таблиця 3  

«Мажорні» твори 
 

Фонема Мажор Мінор c2 
a 246 176 5,966 
a: 80 60 0,019 
a e 186 115 2,109 
a o 82 58 0,042 
b 134 90 0,414 
ç 139 120 1,785 
d 263 207 0,625 
e: 119 113 4,013 
e 42 139 89,906 
e: 97 25 34,015 
f 123 106 1,540 
g 124 105 1,222 
h 78 53 0,180 
i: 186 117 7,200 
I 283 228 12,022 
j 13 10 0,013 
k 90 68 0,037 
l 293 225 9,779 
m 231 184 7,007 
n 82 505 8,125 
h 42 40 1,430 
o: 66 45 0,139 
O 78 62 0,233 
2:  16 12 0,003 
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Фонема Мажор Мінор c2 
{ 2 4 1,462 
O2 17 15 0,277 
p 53 42 0,146 
Pf  9 4 0,706 
r 352 188 13,008 
s 190 164 2,458 
S 103 94 2,429 
t 366 419 6,558 
tṣ 71 52 1,344 
tS 4 0 2,931 
u: 65 41 0,569 
U 132 40 25,939 
v 126 144 13,871 
x 44 22 2,179 
y: 46 21 3,305 
Y 14 10 0,003 
z 148 89 2,222 
Всього: 6031 4418  

 

Таким чином, при фоносемантичному аналізі фонетичної значущості 
віршованих текстів Р. Ауслендер, Е. Ласкер-Шюлер, Е. Яндля встановлено, 
що існує взаємозв’язок між їхнім звучанням та значенням, який передбачає 
домінування певних фонем як у «мінорній», так і в «мажорній» ліриці 
авторів. Психологічна настанова на відповідні мотиви засвідчила, що 
Р. Ауслендер, Е .Ласкер-Шюлер, Е. Яндль відчувають та тонко відтворюють 
у своїй творчості семантико-асоціативну змістовність звуків при 
відображенні об’єктивної дійсності, передачі власного духовного світу та 
змалюванні життєвих переживань. 

Отже, нині має місце теорія первинного фоносемантизму, зап якою 
символіку звуків вважають первинною по відношенню до умовного значення, 
наполягаючи на тому факті, що дана символіка виникла під впливом звуків 
природи. Теорія вторинного фоносемантизму передбачає зворотній процес, 
коли умовне значення слова віддзеркалює у своїй звуковій формі певну 
символіку. І якщо певний звук зустрічається поспіль у кількох словах з 
подібною семантикою, то семантика в загальному вигляді фокусується на 
цьому звуці і, відповідно, закріплюється за ним. Тоді вже окремий звук 
викликає відповідні підсвідомі асоціації, пов’язані із семантикою слова. 
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У статті розглядаються труднощі у сприйнятті англійської телевізійної 

реклами носіями і неносіями англійської мови. Особлива увага приділяється 
соціолінгвістичним особливостям аналізованих текстів та ролі засобів масової 
інформації в міжкультурної комунікації. У статті підкреслюється необхідність 
пошуку певної кореляції між мовними і позамовними факторами, які відіграють 
важливу роль для розуміння та інтерпретації телерекламних текстів. 

Ключові слова: англійська комерційна телереклама, соціолінгвістичні 
особливості, аудитивний аналіз, сприйняття текстів, реципієнт. 

 
В статье рассматриваются сложности в восприятии английской 

телевизионной рекламы носителями и неносителями английского языка. Особое 
внимание уделяется социолингвистическим особенностям рассматриваемых 
текстов, и роли средств массовой информации в межкультурной коммуникации. 
В статье подчеркивается необходимость поиска определенной корреляции между 
лингвистическими и экстралингвистическими факторами, которые играют 
важную роль для понимания и интерпретации телерекламных текстов. 

Ключевые слова: английская коммерческая телереклама, 
социолингвистические особенности, аудитивный анализ, восприятие текстов, 
реципиент. 

 
The article deals with difficulties in perception of English television commercials 

by native and non-native speakers. Special attention is paid to sociolinguistic 
peculiarities of the analyzed texts, as well as the role of mass media in intercultural 
communication. The article highlights the importance of finding certain correlation 
between linguistic and extralinguistic factors which contribute to adequate 
understanding and interpretation of television commercials. 

Keywords: English television commercial, sociolinguistic peculiarities, auditory 
analyses, perception of texts, recipient.  

 
Сучасна лінгвістика все частіше звертається до поглибленого і 

всебічного аналізу усного мовлення, що пов’язано зі збільшенням обсягу 
інформації, яку ми отримуємо через радіо і телебачення. При цьому 
характерно, що в проблемах дослідження усного мовлення важливе місце 
посідає оцінка ефекту впливу усного інформаційного тексту на реципієнта в 
умовах масової комунікації. 
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Метою цієї праці є виявлення труднощів у сприйнятті текстів 
англійської комерційної телереклами носіями і неносіями англійської мови 
шляхом проведення відповідного аудитивного аналізу. 

Численні дослідження різних типів комунікації [1, с. 36; 5, с. 481; 13, 
с. 121; 19, с. 68; 22, с. 60] вказують на те, що під час міжкультурного 
спілкування може виникати низка перешкод, що простежуються не лише на 
особистісному, а й масмедійному рівні. За твердженням О. Леонтович, 
комунікативні перешкоди можуть бути з боку адресата, адресанта, а також з 
боку оточення, що впливає на сприйняття звукових і візуальних 
комунікативних сигналів. При цьому перешкоди з боку учасників комунікації 
автор поділяє на фізіологічні, мовні, поведінкові, психологічні та 
культурологічні. З погляду мети нашого дослідження особливу увагу 
звернемо на мовні фактори, до яких автор відносить: фонетичні, лексичні, 
граматичні помилки; порушення логіки викладу, труднощі сприйняття 
мовлення; неправильна інтерпретація семантичних мовних одиниць; 
нерозуміння граматичних конструкцій; невміння сприйняти цілісність тексту 
тощо [13, с. 229]. 

Разом з тим, когнітивні методи дослідження та інтерпретації 
масмедійного дискурсу дозволяють виділити два блоки факторів, що 
впливають на сприйняття адресатом інформації: фактори, що пов’язані з 
адресантом (особистісний, інформаційно-технічний) і фактори, що пов’язані 
з адресатом (особистісний: світоглядний, культурологічний, національний, 
релігійний, віковий, ґендерний, соціальний, політико-економічний, 
територіальний; інформаційно-технічний тощо) [11, с. 39]. Особливе 
зацікавлення науковців під час дослідження текстів масової комунікації, 
зокрема рекламних текстів, викликає друга група факторів. 

Так, аналіз соціолінгвістичних особливостей актуалізації комерційного 
телерекламного тексту дозволив встановити, що важливу роль у виборі 
мовних засобів забезпечення його ефективного впливу на потенційних 
споживачів відіграє адекватне передбачення рекламістом масовості 
аудиторії, її вікової неоднорідності і психологічного роззосередження, 
невизначеності настрою реципієнтів у момент сприйняття інформації, а 
також їхніх переконань, поглядів, смаків, захоплень, бажань і звичок 
[7, с. 23]. 

Оскільки ефективний вибір мовних засобів будь-якого тексту великою 
мірою залежить від адекватності врахування статусу учасників комунікації та 
їхніх рольових відносин, то, за результатами низки соціолінгвістичних 
досліджень [6, с. 134; 26, с. 81; 27, с. 43; 28, с. 138], доведено необхідність 
передбачення у тексті масової комунікації належності реципієнтів до певної 
соціальної групи або професії, рівня їхньої освіти тощо. Під різновидами 
соціальних груп споживачів реклами прийнято розуміти [8, с. 137] групи, що 
визначаються за такими ознаками: соціальна належність, вік, стать, 
вподобання щодо товарів, вільного проведення часу тощо. Рольові стосунки 
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трактуються як взаємовідношення учасників комунікативного акту, які 
визначаються соціальною ситуацією і змінюються разом з нею. 

Для реалізації прагматичного наміру телереклами, що полягає у 
залученні до рекламної комунікації, зацікавленні потенційного споживача у 
рекламованому товарі чи послузі, її текст має, на думку Н. Маршалла та 
О.Є. Сафонової, імітувати бесіду, яка дозволяє встановити максимально 
довірливі відносини з адресатом, наблизити його до себе, досягти з ним 
взаєморозуміння [15, с. 91]. Головними засобами досягнення зазначеного 
результату виступають опосередковані способами передачі, каналом зв’язку, 
умовами передачі і сприйняття джерела інформації, їхній зміст, а також 
комунікативний і змістовий контекст [23, с. 46]. 

Особливо важливим у контексті започаткованого нами дослідження 
уявляється положення про те, що найсуттєвіша відмінність особистісно 
орієнтованого мовленнєвого спілкування від соціально орієнтованого 
полягає в сутності адресата повідомлення [24, с. 51]. До того ж очевидним є 
те, що, організовуючи мовленнєвий вплив, комунікант повинен мати певні 
відомості або відповідну сукупність даних, які дозволяють йому створити 
узагальнений образ адресата [10, с. 67]. Складність передбачення образу 
адресата в телерекламі, який відрізняється принципово від образу реципієнта 
в особистісно орієнтованому мовленнєвому спілкуванні, не заперечує 
можливості його створення, оскільки об’єднаний образ адресата – це спільні 
для певної аудиторії соціальні атрибути потенційних учасників спілкування 
[24, с. 53; 12, с. 33]. 

Основними соціальними атрибутами у зазначених умовах вважаються 
часткові ролі особистості чи окремі рольові сегменти (національна, 
культурна, вікова, професійна, сімейна роль [9, с. 193; 20, с. 102; 27, с. 40; 28, 
с. 138], які хоч і збіднюють образ реципієнта, проте певною мірою 
вирішують проблему його формування у процесі створення текстів масової 
комунікації [24, с. 53]. 

На думку Т.М. Лівшиць [14, с. 44], Дж. Р. Россітера та Л. Персі [18, 
с. 70], найбільш ймовірних споживачів доцільно характеризувати за такими 
ознаками: географічні (район проживання, тип місцевості, клімат), 
психографічні (традиції, політичні запити, звички), поведінкові (стиль життя, 
духовні запити), демографічні (стать, вік, сімейний стан). 

Необхідність врахування наведених ознак обумовлено тим, що через 
рекламу в засобах масової інформації комунікант “звертається” до кожного 
зокрема, але впливає не на деякий рольовий набір особистості, а на окремі 
рольові сегменти, спільні для всіх індивідів, які складають конкретну 
аудиторію. Отже, здійснюється соціальна взаємодія, що є проявом спільної 
активності комунікантів у структурі певних соціальних стосунків, здатних 
накладати обмеження і на саму соціальну активність, оскільки змушують 
комунікантів виступати носіями соціальних ролей [24, с. 54]. 
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Унаслідок того, що з погляду теорії спілкування всі різновиди 
інтеркомунікації є діалогічними [2, с. 68; 25, с. 118], комунікант змушений 
орієнтуватися на діалог, який спонукає його до прийняття ролі телеглядача, а 
рекламіст – добирати такі прийоми і засоби спілкування, які б переконали 
телеглядача в унікальності такого спілкування, тобто в його спрямуванні на 
дану конкретну особу [24, с. 56]. Лише в цьому випадку формулу “вплив 
масової комунікації” можна замінити формулою “взаємодія за допомогою 
масової комунікації”, тому що вона вдаліше відображає суть даного процесу. 
Тут слід не погодитися з тими, хто твердить, що телебачення – це сфера 
неконтактного одностороннього зовнішнього монологічного мовлення 
[9, с. 193]. 

Звернення особливої уваги на фактори, пов’язані з адресатом, важливо 
ще й під час прогнозування реакції на пропоновану інформацію, оскільки 
сприйняття однакової інформації може бути різним. За твердженням 
М.Р. Желтухіна, одна і та сама інформація завжди буде сприйматися по 
різному: скільки адресатів, стільки варіантів сприйняття інформації. Ще 
складніше, на думку автора, прогнозувати їх реакцію, яка також буде 
відрізнятися. Проте за умови співпадіння факторів (вік, стать, національність, 
світогляд, соціальний статус тощо) можливе зближення позицій адресатів і їх 
реакцій на інформацію, що сприймається [11, с. 39].  

Звернемо увагу на те, що найважливішою характеристикою будь-якого 
висловлення в умовах засобів масової інформації вважається відношення 
комуніканта до аудиторії [4, с. 316; 12, с. 44], яке виражається через 
використання особливих семіотичних прийомів і мовних засобів (лексичних, 
стилістичних, інтонаційних тощо), що передбачають чи імітують реакції 
аудиторії. До цих засобів належать прямі і непрямі звертання, риторичні 
запитання, експресивна інтонація, ритм, жести, елементи розмовності у 
лексиці [2, с. 71; 3, с. 59; 12, с. 45; 21, с. 269]. 

Проведене експериментально-фонетичне дослідження сприйняття 
текстів англійської комерційної телереклами здійснювалося двома групами 
аудиторів-інформантів (носіями і неносіями англійської мови) та 
аудиторами-фонетистами. При цьому до першої групи входили вісім носіїв 
мови з Великої Британії та США (віком від 25  до 65  років),  які мають 
філологічну підготовку та практику аудіювання мовленнєвих текстів. Аналіз 
аналізованих текстів засвідчив, що труднощі у сприйнятті реклами мали 
обидві групи аудиторів.  

На аудитивному рівні було встановлено, що причинами цих труднощів 
для носіїв англійської мови були, за їхнім твердженням, швидкий темп 
мовлення, висока гучність, особливо поєднання швидкого темпу з високою 
гучністю, використання акцентів, а також недостатня обізнаність у предметі 
дослідження. Так, якщо інформант не є спортивним вболівальником, не 
цікавиться тенденціями сучасної музики і не знайомий з особливостями 
функціонування деяких технічних засобів (наприклад, не є програмістом), то 
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така реклама у поєднанні із зазначеними вище просодичними засобами 
викликає труднощі сприйняття. 

Необхідно також зазначити, що використання в англійській і 
американській телевізійній рекламі не лише локальних, але й іншомовних 
акцентів є досить поширеним явищем. Аудитори-інформанти як носії мови 
стверджували, що використання акценту як соціолінгвістичної особливості 
телереклами обумовлене насамперед необхідністю спрямування впливу 
рекламного повідомлення на певні соціальні групи адресатів. Таке вживання 
розраховане насамперед на іноземців (мексиканців, іспанців, індусів), які 
проживають на території США та Великої Британії. Найбільший 
комерційний успіх досягається при використанні акцентів у різних за 
тривалістю звучання рекламних текстах, розрахованих на адресата з середнім 
соціальним статусом, і не використовується у рекламі, адресованій глядачам 
з високим та низьким соціальним статусом. 

До того ж в рекламних текстах, крім англомовних, зустрічалися 
французький, іспанський, індійський акценти, а також акценти народів 
Карибського басейну і народів Півночі. Про це свідчать не лише дані 
аудиторів, а й вербальний супровід та візуальне оформлення телереклами. 
Специфіка використання акценту полягає саме у тому, що, будучи не зовсім 
зрозумілим, він потребує певного зосередження уваги або викликає потребу 
у повторному перегляді реклами, а отже, виконує свою емоційно-
прагматичну функцію. 

Серед факторів, що впливають на сприйняття англійських комерційних 
телерекламних текстів інформантами неносіями англійської мови необхідно 
відзначити варіювання темпу та гучності, зокрема чергування помірного, 
сповільненого та прискореного темпу і помірної, зниженої, підвищеної та 
високої гучності. Варіювання темпу і гучності відзначається не лише 
протягом цілого тексту, але також у межах окремих синтагм. Крім того варто 
зауважити, що прискорений темп мовлення зазвичай звучить досить 
емоційно, передаючи емоції захоплення, розгублення, рішучості, проте 
створює перешкоди для інтерпретації аналізованих текстів. 

Дослідження також засвідчило, що перешкоду у сприйнятті інформації 
може викликати текст, поданий у вигляді неформальної бесіди кількох осіб, 
які нерідко перебивають одне одного, і мовлення яких супроводжується 
зниженою гучністю. У такому випадку, з одного боку, речення звучать 
довірливо і водночас емоційно, а з іншого, зниження гучності у поєднанні з 
прискореним темпом мовлення кількох осіб ускладнює розуміння 
рекламного повідомлення.  

Ще одним фактором, що впливає на сприйняття реклами є превалювання 
у деяких текстах низьких тонів, що супроводжується музикою і додатковим 
шумом. У окремих випадках фонове забарвлення за гучністю може значно 
перевищує гучність самого тексту. До того ж аналіз декількох текстів засвідчив 
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використання екстранизького висотнотонального рівня їхнього завершення. 
Такі тексти були визначені аудиторами як низькочастотні і нетипові для 
англійської телереклами, але з іншого, аудиторами наголошувалося, що вони 
віддзеркалюють маргінальний (у напрямку зниження прагматичного 
потенціалу) варіант просодичного оформлення реклами, реалізованої у межах 
середнього емоційно-прагматичного потенціалу, оскільки окремі елементи його 
просодичного оформлення вживаються у межах структурних компонентів 
більш частотних телерекламних текстів. 

Специфічними засобами забезпечення емоційного забарвлення текстів 
з середнім та високим емоційно-прагматичним потенціалом є модифікація 
окремих звуків, а також вживання зворотних паралелізмів, гри слів, які 
утворюють своєрідний, нерідко стакатоподібний ритмічний малюнок: He 
/read it Þ he |didn’t |read it /well Þ and it |wasn’t |worth |reading \anyway.Ç (Tony 
Blair); |Rock \chick.Ç |Chicky \rock. Ç; 

²He’s got the |extra \Kattitude Åof the |Kittycat \Cat.Ç 
Необхідно також відзначити, що використання складних граматичних 

конструкцій (couldn’t have been bought, would have been able to) у 
висловленнях, які мають середній емоційно-прагматичний потенціал, у 
поєднанні з прискореним темпом мовлення і низькою гучністю є ще одним 
фактором, який ускладнює сприйняття реклами: /Then Å amongst |other /things Å 
he’d have had the \choice Þ of |all the \networks.Ç He |couldn’t have been |bought 

\cheaper.Ç °And Þ he’d have been able to /choose Þ from a |thousand |different 
a\ccessaries.Ç 

Отже, на ефективність реклами здійснює суттєвий вплив форма усного 
викладу її змісту, яка характеризується не лише варіюванням тексту, але й 
розмаїттям його інтонаційного оформлення. Важливого значення за цього 
набуває вибір правильного тону звертання (жорсткий, м’який і довірливий, 
іронічний, дружній тощо). 

Саме варіювання діапазону тону у раціональному його співвідношенні 
з тими чи іншими комунікативними ситуаціями, морфологічними, 
лексичними та ритміко-інтонаційними параметрами мовлення дозволяє 
виробити систему типових прийомів мовного оформлення тексту, які 
прийнято називати стандартами каналу [24, с. 58]. Важливе значення в 
оформленні стандарту каналу має інтонація, що структурує звуковий потік 
відповідно до вимог зручності звукового відтворення і слухового сприйняття 
телетексту. За таких умов інваріанти просодичних моделей реалізації 
телерекламного тексту набувають ролі провідних засобів оформлення 
стандарту каналу. 

До просодичних засобів реалізації мовленнєвого впливу у засобах 
масової інформації Р. К. Потапова [17, с. 209] відносить мелодійний діапазон, 
мелодійні інтервали, темп, паузацію, силовий діапазон, локалізацію ділянок 
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виділення. На її думку, оптимізація мовленнєвого впливу може досягатися і 
за допомогою використання максимальних значень (мелодійного інтервалу 
на ядерному складі, сповільненого темпу на конкретній ділянці висловлення, 
тривалості складів, пауз тощо), і через використання мінімальних значень 
(рівня мелодійного контуру, гучності, тривалості тощо). Проте максимальне 
підвищення ступеня мовленнєвого впливу створюється певним 
комбінуванням мінімальних і максимальних значень вказаних параметрів. 

Таким чином, під час аналізу особливостей сприйняття англійської 
комерційної телереклами носіями і неносіями англійської мови та специфіки 
комунікації через засоби масової інформації вбачається недостатнім 
вивчення лише лексичного складу чи лексичного розмаїття тексту, способів 
його синтаксичного конструювання та інтонаційного оформлення, оскільки 
більш важливого значення набуває необхідність пошуку певної кореляції між 
згаданими компонентами і позамовними факторами, які відіграють важливу 
роль для розуміння та інтерпретації телерекламних текстів. Проведене 
дослідження може слугувати підґрунтям для подальшого вивчення 
телерекламних текстів та ролі засобів масової інформації в міжкультурній 
комунікації. 
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ПРОСОДИЧНІ МАРКЕРИ ДОМІНУВАННЯ В АНГЛОМОВНИХ 
ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРАХ  
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Національна академія Національної гвардії України, м. Харків 
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Cтаття присвячена визначенню специфіки просодичного маркування 
домінування в англомовних ділових переговорах. Експериментально з’ясовано 
особливості функціонування просодії як засобу актуалізації домінування. Доведено, 
що інтеграція мелодійних, часових та темпоральних характеристик відбиває 
комунікативно-прагматичне навантаження інтеракцій англомовного ділового 
дискурсу та відтворює прагматичний потенціал цього виду дискурсу. 

Ключові слова: маркери домінування, діловий дискурс, інтеракція, 
просодична актуалізація, частота основного тону, інтенсивність, темпоральні 
характеристики. 

 

Статья посвящена определению специфики просодического маркирования 
доминирования в англоязычных деловых переговорах. Экспериментально 
установлены особенности функционирования просодии как средства 
актуализации доминирования. Доказано, что интеграция просодических 
характеристик отражает коммуникативно-прагматическую нагрузку 
интеракций англоязычного делового дискурса и отображает прагматический 
потенциал этого вида дискурса. 

Ключевые слова: маркеры доминирования, деловой дискурс, интеракция, 
просодическая актуализация, частота основного тона, интенсивность, 
темпоральные характеристики. 

 

This article highlights the prosodic features of domination in English business 
negotiations. The characteristics of prosody as a means of domination actualization 
within interactions have been experimentally determined. It has been proven that the 
prosodic characteristics integration reflects the communicative and pragmatic load of 
English business discourse interactions and conveys this discourse pragmatic potential.  

Keywords: domination, business discourse, interaction, prosodic actualization, 
frequency, intensity, temporal characteristics.   

 
Ефективність спілкування є не лише питанням взаємодії інтенцій 

співрозмовників, а й проблемою впливу, який зумовлює досягнення 
бажаного перлокутивного ефекту. Той факт, що просодія виступає засобом 
досягнення останнього, доводить можливість визначення специфіки 
функціонування тональної, часової та динамічної підсистем у сенсі їхньої 
комунікативно-прагматичної релевантності. Ефективній комунікації властиві 
тісні зв’язки між просодією, семантичним і прагматичним аспектами 
дискурсу.  
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Особливого значення просодична актуалізація впливу на 
співрозмовника набуває в сфері бізнесу, зокрема в переговорах. Ділові 
переговори як інтерактивний функціонально-прагматичний формат 
комунікації репрезентують процес обговорення комунікантами певного 
питання бізнесового або виробничого характеру з метою досягнення згоди 
шляхом послідовного аргументованого викладення власних позицій. 
Основними форматними ознаками ділових переговорів є логічність їхньої 
організації, офіційний характер функціонально-прагматичної взаємодії 
комунікантів відповідно до соціальної ситуації цього виду спілкування, 
орієнтація на досягнення згоди через переконання та аргументування. 

Актуальність дослідження просодичної актуалізації впливу в ділових 
переговорах підкреслюється орієнтацією сучасних лінгвістичних студій на 
комплексний дискурсний аналіз соціально пріоритетних моделей 
міжособистісного спілкування, зокрема у сфері бізнесу. Розуміння 
особливостей взаємодії комунікантів важливе для з’ясування механізму 
продукування прагматично ефективного дискурсу. 

Метою нашого дослідження є визначення просодичних маркерів 
домінування в англомовних ділових переговорах.   

Об’єктом дослідження є ділові переговори як специфічний жанр 
аргументативного дискурсу, який віддзеркалює складний механізм 
формування перлокутивного ефекту переконання.  

Дослідження виконано на матеріалі фрагментів англомовних ділових 
переговорів із сучасних навчальних аудіо- та відеокурсів ділової англійської 
мови та автентичних записів ділових переговорів з мережі Інтернет (2010-
2014 роки). Загальна тривалість корпусу експериментального матеріалу 
становила 60 хвилин. Акустичний аналіз здійснювався з використанням 
спеціальних комп’ютерних програм для опрацювання акустичних параметрів 
мовних сигналів, а саме: Speech Filing System WASP University College 
London, Wavesurfer 1.8.8р4, Speech Analizer v 2.7. 

Ми виходили з припущення, що логіко-аргументативній організації 
досліджуваного дискурсу англомовних ділових переговорів відповідає певне 
просодичне оформлення, здатне посилювати або нівелювати мовний вплив, 
характерний для процесу аргументування.  

Проведений за умов розгляду логіко-аргументативної інтеракції як 
основної структурної одиницеї взаємодії комунікантів у ділових переговорах, 
перцептивний аналіз дозволив нам узагальнити особливості просодичної 
організації домінувальних інтеракцій. Так, простежується тенденція до 
динамічності акцентної дистрибуції аргументативних кроків і підкреслення 
інформативно значущих ділянок ритмометричними угрупованнями на рівні 
фоносинтагми.  

Характер аранжування інтонаційних контурів у просодичному 
оформленні домінувальних інтеракцій відбиває загальну стратегію ведення 
ділових переговорів, а саме, не лише погодитися або не погодитися з тезою 
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пропонента, а й аргументовано висловити власну позицію. Отже, 
використовуються довгі фоносинтагми, які мають повну структуру, містять 
перед’ядерні ділянки – шкалу та перед шкалу, наприклад: 

А1: ˇOK, (1) | 'let's go 'back to \ ַ◌ this point |here. (2) || ˚We app'roached a 
'number of supp/

-liers (3) | in 'order to get \ ַ◌ estimates (4) | for the /cards       
and (5)   for the  finishing |processes. (6) || \ ַ◌ Finally, (7) | ˚we 
an'ticipate that the →routing (8) | will be with ↑two 'separate sup\ ַ◌ pliers (9) 
| - 'one for ˇblanks (10) | and the 'other for \cooling. (11) || Those  two 
/steps (12) |  ′took us \3  /weeks and (13)   \ ַ◌ 2 weeks res\pectively. (14)  || 
And that /|more      or |less 'brings us up to -\ ַ◌ date. (15) || Ex˚cept for /pricing  
(16)    and \ forecasts. (17) || 
А2: Yes, (18) | at the 'end of ˇFebruary (19) | ˚we 'finished our \pricing    
review and our sales /forecasts (20) | for the ˚first ↑3  sales periods after               
\ ַ◌ launch. (21) || (Eli Mina, 321). 
Зауважимо, що зазвичай моделі інтонаційних контурів тяжіють до 

чергування. Так, в інтеракції  поспіль зустрічається не більше двох однакових 
моделей, що запобігає утворенню монотону у мовленні. 

Згідно з результатами дослідження, передтермінальній ділянці 
фоносинтагм притаманні інваріантні та гетерогенні типи шкали, залежно від 
семантичного навантаження складових інтеракції. Зазначимо, що 
фоносинтагмам домінувальних інтеракцій властивий маркований 
передтермінальний акцент. Визначення особливостей тональної реалізації 
інтерактивної дії неможливе без встановлення специфіки мелодійного 
контуру домінувальних інтеракцій, які виступають цілеспрямованими 
оцінними діями. Наприклад: 

          *very good *candidates  

                      
    *working in the Pro*duction De*partment at the *moment 

                    
 
Передтермінальна ділянка фоносинтагм домінувальних інтеракцій 

характеризується гетерогенним рухом тону, а також виокремлює інший 
варіант тональної експресії, а саме ковзний рух двох вагомих складових 
інтонаційної структури шкали та ядра, що, у нашому розумінні, є моделлю 
маркованого акценту, притаманного значущому смисловому кванту. 

Іншою особливістю просодичної актуалізації досліджуваних одиниць є 
залежність обсягу фоносинтагми від оцінності (позитивної, негативної, 
нейтральної) інформації і комунікативної інтенції комунікантів. Тональна 
специфіка інтеракцій полягає у варіативності передтермінальної та 
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термінальної ділянок фоносинтагм, причому тональні конфігурації 
фоносинтагм утворюють інтегративний мелодійний контур, якому 
характерна препозиційна та постпозиційна субординація.  

 *Well, | there are *several   *very good *candidates   *working in the 
          1                  2                                    3                                       4            
 Pro*duction De*partment at the *moment.  || I don't *see a *problem about 
                      4                                                                   5                         
 pro*moting one of *them.|| 
                      5  

 
       1                2               3                                      4 

        
                                          5 
Блок-схема інтегративного мелодійного контуру ілюструє специфіку 

ядерної ділянки, яка маркована так: 1) спадно-висхідний (середній) + 
2) спадний (неповного падіння) високий (нижня зона) + 3) спадний 
(неповний) низький + 4) спадний з ініціальним підйомом високий (нижня 
зона) + 5) спадний (неповного падіння) високий (верхня зона). 

        
             1         2          3           4          5 
 
Таким чином, висотнотональна варіативність на перед’ядерній та 

ядерній ділянках, специфічна конфігурація тональної реалізації адекватно 
відтворюють структуру і препозиційні та постпозиційні відношення 
субординації інтегративного мелодійного контуру. Тональний рух підсилює 
мовленнєвий акцент в фоносинтагмах домінувальних інтеракцій метричними 
угрупованнями.  

Параметр гучності домінувальних інтеракцій англомовних ділових 
переговорів відповідає семантичному й комунікативно-прагматичному 
навантаженню, характеру оцінності і взаємодіє з іншими надсегментними 
параметрами.  

Досліджені зразки англомовних ділових переговорів характеризуються 
помірним темпом, однак на інформативно найвагоміших ділянках 
відбувається сповільнення темпу.  

У процесі реалізації комунікативного задуму важливу роль разом з 
варіативністю тональних реалізацій відіграє паузація, оскільки більша 
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кількість коротких та середніх пауз в домінувальних інтеракціях вказує на 
особливу організацію англомовних ділових переговорів, яким властиві 
зосередженість, аргументованість, компактність [4, c. 84], та відображає 
інваріантні особливості реалізації аргументативної оцінки в контексті 
ділових переговорів.   

Акустичні характеристики досліджуваних інтеракцій доцільно викласти 
за трьома просодичними підсистемами: ЧОТ, інтенсивності і тривалості 
мовленнєвих відрізків та пауз. 

Дослідження особливостей зміни ЧОТ, яка є акустичним корелятом 
мелодійних характеристик інтеракції, проводилось із урахуванням 
тонального діапазону, інтервалу, швидкості реалізації, що має відповідну 
конфігурацію огинаючої ЧОТ, регістру змін базового акустичного корелята 
тональної підсистеми, співвідношення частотного максимуму та мінімуму з 
урахуванням їх локалізації.  

Беручи до уваги твердження Ю. О. Дубовського про те, що тональний 
діапазон є самостійною просодичною ознакою [2, с. 63], розгляд ознакових 
параметрів ЧОТ англомовних домінувальних інтеракцій дискурсу ділових 
переговорів варто розпочати саме з цього параметра. Домінувальним 
інтеракціям властивий широкий діапазон. Розподіл фоносинтагм за 
висотнотональним рівнем максимумів ЧОТ свідчить про притаманність 
високого (140-280 Гц) рівня переважній більшості фоносинтагм 
домінувальних інтеракцій. Із зростанням емоційності висловлення зростає й 
величина тонального максимуму, яка характеризується екстрависоким, 
високим та середньопідвищеним рівнем [3, с. 277].  

У ході експериментально-фонетичного дослідження було встановлено 
специфіку локалізації висотнотонального максимуму в фоносинтагмах 
домінувальних інтеракцій англомовних ділових переговорів. Максимуми 
фоносинтагм локалізуються в ядрі (72,5%) та шкалі (27,5%). Це відповідає 
загальній тенденції розташування максимумів ЧОТ в досліджуваних зразках.  

Доцільно проілюструвати тенденцію до локалізації максимальних 
значень ЧОТ у фоносинтагмах на прикладі кроку домінувальної інтеракції, у 
якому ділянки фоносинтагм з максимумами ЧОТ виділено напівжирним 
шрифтом великими літерами: 

А2:  I'm afrAID  the people in BIrmingham   aren't too happy about 
the  idea of moving to LONdon.| For ONE thing,  we've just completed 
WORK   on a NEW headquarters building of our own  at a cost of 25 
million. || But even MORE important in the eyes of the employees  is the 
disruption of people's LIVES.| Nobody wants to move to LONdon  with 
its higher costs and big city PROBLems.|| If a move to LONdon goes 
ahead,  I won't be surpRISed  |  if  some  people look for other JOBS.|| 
(Examples of business meetings). 
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Аналіз реалізації швидкості зміни ЧОТ у фоносинтагмах аналізованих 
інтеракцій дає підстави виокремити певні тенденції, а саме: кроки 
домінувальних інтеракцій мають велику швидкість зміни ЧОТ.  

 

 
Рис. 1. Конфігурація огинаючої ЧОТ ФС  

“We had no problems with production” 
 

У наведеному прикладі фоносинтагма домінувальної інтеракції “We 
had no problems with production” характеризується великою швидкістю зміни 
ЧОТ. Таким чином, альтернація швидкості реалізації ЧОТ безпосередньо 
корелює із функціональним навантаженням смислових квантів, що сприяє 
виокремленню семантично вагомої інформації в інтеракціях англомовних 
ділових переговорах. 

Спостереження за конфігурацією ЧОТ показали, що шкала у 
фоносинтагмах домінувальних інтеракцій представлена інваріантними та 
гетерогенними конфігураціями. Інваріантні конфігурації є найчастотнішим 
типом руху в передтермінальній ділянці фоносинтагм домінувальних 
інтеракцій. 

Серед інваріантних конфігурацій найчастотнішим типом є рівний рух – 
60%, спадна конфігурація ЧОТ зустрічається в 15% ФС, висхідна – 16,6%. 
Поряд з інваріантними конфігураціями, виявлено гетерогенні. Гетерогенні 
конфігурації мають велику варіативність (рівна висока + спадна шкала, 
спадна ковзна + рівна та ін.).  

Зіставлення даних аудитивного й акустичного аналізу домінувальних 
інтеракцій в англомовних ділових переговорах дають підстави визначити 
певні особливості функціонування ЧОТ у цьому дискурсі. Так, домінування 
реалізується спадним тональним рухом конфігурації ЧОТ та чергуванням 
відрізків зі спадною динамікою. Спадні тони в домінувальних інтеракціях, 
тимчасом, варіюють щодо: а) діапазонних характеристик, б) ініціального 
підйому, в) типу спадної динаміки. Таким чином, результати аналізу 
тональної підсистеми дають підстави виокремити провідну роль мелодійного 
компоненту мовленнєвого сигналу в сенсі просодичної актуалізації 
домінування в англомовних ділових переговорах. 
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Інтенсивність як акустичний корелят гучності відбиває енергетичний 
потенціал звукових одиниць і здатна передавати інформацію про семантичну 
структуру інтонаційної одиниці та її семантичну вагу, про ситуативну 
зумовленість гучності, і тому вона набуває свого просодичного статусу, 
взаємодіючи з іншими підсистемами просодичного рівня, надає висловленню 
конкретного смислу [3, с. 124–125]. 

Однією з параметричних ознак інтенсивності є силовий діапазон, який 
вимірювався шляхом встановлення відсоткового відношення мінімальної 
амплітуди інтенсивності до максимальної. Ця величина умовно розглядається 
як індикатор силового діапазону [5, с. 116]. Аудитивний аналіз показав, що 
кроки домінувальних інтеракцій вимовляються з помірною та підвищеною 
гучністю, що вказує на ступінь оцінності мовленнєвої дій опонента. За 
результатами дослідження, крокам домінувальних інтеракцій англомовного 
дискурсу ділових переговорів притаманний середній діапазон варіювання. 
Зміни динамічних характеристик у домінувальних інтеракціях свідчать про 
високий ступінь оцінності, який відтворює певну градуальність реалізації 
прагматичного потенціалу інтеракцій. Інтенсивність зростає з негативною 
оцінкою опонента.  

Домінувальним інтеракціям англомовного дискурсу ділових 
переговорів властива “гнучкість”, яка узгоджується з параметричними 
ознаками ЧОТ і тривалості. Спостереження щодо загального динамічного 
контуру фоносинтагм вказують на домінування спадної динаміки 
енергетичних максимумів в домінувальних інтеракцій досліджуваного 
дискурсу.  

За результатами акустичного аналізу, домінувальні інтеракції 
характеризуються підвищеним рівнем інтенсивності, про що свідчить 
наведений акустичний малюнок.  

 
 

Рис. 2. Акустичний малюнок інтенсивності кроку домінувальної інтеракції 
А2: Oh, come on, (1) | we always discuss major purchases and (2)  the minor 

ones are made when we need to. (3) || We can't consult with each other for 
every bit of cable we buy. (4) || (Eli Mina, 97). 

 

Зіставна динаміка інтенсивності дає підстави для визначення статусу 
цього акустичного параметра як такого, що віддзеркалює реалізацію 
інформативної програми домінувальних інтеракцій в англомовних ділових 

 



ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

58 
 

переговорах і маркує домінування. Зміни інтенсивності в англомовних 
ділових переговорах корелюють із семантикою тієї чи іншої ділянки 
досліджуваного дискурсу і комунікативно-прагматичним навантаженням цих 
ділянок.    

Тривалість досліджуваних одиниць в англомовних ділових переговорах 
як акустичний корелят мовленнєвого темпу становить для фоносинтагми 
домінувальних інтеракцій 1505 мсек. Тривалість фоносинтагм залежить від 
комунікативно-прагматичного навантаження кроків інтеракцій. Для 
ілюстрації зазначеної тенденції наведемо приклад аргументативного кроку 
домунівальної інтеракції:  

А2: Sure, (618)| we all know that. (690) || But we couldn't stand still. 
(1027) | If we'd continued offering the some products, (2700)  I reckon 
(360)  our results would have been even worse. (2850)|| (Kenneth 
Thomson, 53). 
Результати спостережень наводять на думку, що темпоральна 

організація домінувальних інтеракцій корелює з їх інтенціональною 
специфікою. Характеристики тривалості специфічно маркують рецептивну 
модель англомовного дискурсу ділових переговорів, яка віддзеркалює 
інтеграцію семантико-часової реалізації й прагматичного потенціалу 
досліджуваних одиниць.  

Серед компонентів часової підсистеми, яка визначається, основним 
чином, тривалістю [6, с. 9], особливу увагу привертає пауза, оскільки саме 
вона виконує функцію розподілу мовленнєвого потоку на смислові кванти, 
сигналізує про когнітивну діяльність мовця та структурує мовлення [1, с. 6].  

Згідно з отриманими результатами в домінувальних інтеракціях 
спостерігається градуальність тривалості пауз. Це можна пояснити тим, що 
спростування аргументів відтворює певний ступінь негативної оцінки, що 
адекватно реалізується у семантико-часовій площині англомовного дискурсу 
ділових переговорів.  

А1: You've got to understand that (103) the largest running cost of 
Megadrome (431) is the depreciation (20) on all the equipment. (671) If 
we just open at weekends, for example, (418) we've got to offset a reduced 
gate income (306) against the sаme level of depreciation. (713) 
А2: Francois is right. (424) That's why (182) I feel the only option is 
(380) to close down and sell off the equipment (Brieger, Comfort 
1998, 115). 
Цей приклад домінувальної інтеракції вказує на специфіку 

варіативності паузної організації залежно від ступеня оцінки. Згідно з 
результатами дослідження частотними є надкороткі та короткі паузи. 
Фоносинтагмені паузи  створюють однотипний алгоритм паузної організації, 
у той час як фонофразові паузи виступають у ролі регулятора делімітації 
домінувальної інтеракції. Фоносинтагмені паузи є надкороткими (70%) та 
короткими (30%). Фонофразова пауза є короткою. Це відповідає ступеню 
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оцінності та віддзеркалює психологічний стан опонента, який спростовує 
тезу пропонента. Домінувальним інтеракціям в англомовних ділових 
переговорах притаманна більш висока оцінна динаміка, що й створює певну 
паузну градуальність. 

Узагальнюючи результати проведеного акустичного аналізу 
просодичних параметрів, доцільно зазначити, що тональні, динамічні та 
часові характеристики просодії є функціонально релевантними маркерами 
домінувальних інтеракцій досліджуваного дискурсу, а власне їхня інтеграція 
маркує домінування. Таким чином, домінування в англомовних ділових 
переговорах актуалізується на всіх просодичних рівнях. Перспектива 
подальшого дослідження просодичних маркерів домінування в діловому 
дискурсі вбачається нами в урахуванні гендерного аспекту. 
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У статті на основі аналізу теоретичних й експериментальних робіт 
комунікативно-когнітивного напряму лінгвістичних та музикознавчих досліджень 
з’ясовано природу фоноконцепту та особливостей його функціонування у 
мовленнєво-музичних творах. Підкреслюється важливість розгляду інтегральної 
взаємодії вербальних і музичних фоноконцептів у передачі смислу мовленнєво-
музичних творів у когнітивних процесах мовленнєво-музичної комунікації. 
Указується на перспективність подальшого вивчення взаємозв’язку мовлення і 
музики шляхом зіставлення фоноконцептів поетичного та мовленнєво-музичного 
творів. 

Ключові слова: фоноконцепт, інтонація мовлення, інтонація музики, 
компоненти інтонації, мовленнєво-музичний твір, мовленнєво-музична комунікація.   

 

В статье на основе анализа теоретических и экспериментальных работ 
коммуникативно-когнитивного направления лингвистических и музыковедческих 
исследований определена природа фоноконцепта и особенностей его 
функционирования в речемузыкальных произведениях. Подчеркивается важность 
рассмотрения интегрального взаимодействия вербальных и музыкальных 
фоноконцептов в передаче смысла речемузыкальных произведений в когнитивных 
процессах речемузыкальной коммуникации. Отмечается перспективность 
дальнейшего изучения взаимосвязи речи и музыки путем сопоставления 
фоноконцептов поэтического и речемузыкального произведений. 

Ключевые слова: фоноконцепт, интонация речи, интонация музыки, 
компоненты интонации, речемузыкальное произведение, речемузыкальная 
коммуникация. 

 

In the paper, based on the analysis of theoretical and experimental results of 
cognitive and communicative researches in linguistics and musicology, the author makes 
an attempt to explain the nature of phonoconcept and peculiarities of its functioning in 
speech-and-music works. The author dwells on the importance of integrated studying of 
the verbal and music concepts and particularly the way they convey the meaning of 
speech-and-music works. The paper substantiates the feasibility of the further study of 
speech and music relations by the comparison of phonoconcepts of a poetic and speech-
and-music works. 

Keywords: phonoconcept, intonation of speech, intonation of music, intonation 
components, speech-and-music work, speech-and-music communication.  
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Multiple researches devoted to various aspects of speech-music relations 
prove an undeniably deep connection between these domains as far as both 
structure and functions are concerned. The strongest link though is observed on the 
prosodic level, intonation and its components being the features undoubtedly 
shared by both speech and music.  

Therefore while studying the communicative and cognitive peculiarities of 
speech-and-music work’s functioning we found it quite rational to refer to the idea 
of  phonoconcept  as  one  of  the  compelling  parts  in  the  cognitive  process  of  both  
verbal and speech-and-music work’s generation, actualization and perception.  

Thus, the objective of the paper is to demonstrate how the comparative 
study of phonoconcept functioning in speech and speech-and-music works might 
contribute to the general understanding of speech-music connection.  

Prior to exploring the phenomenon of phonoconcept it seems essential to 
mention that in the frame of studying communicative and cognitive peculiarities of 
speech-and-music works functioning we developed and substantiated an invariant 
synergetic model of speech-and-music communication [4, p. 80] intended to reflect 
the processes of speech-and-music work’s generation, actualization and perception 
occurring in the spheres of sender’s and receiver’s spiritual being. For better 
visualization of the process of speech-and-music work’s generation and 
actualization in sender’s (singer-songwriter’s) spiritual being its detailed model is 
presented below (Fig. 1).  

 

 
 
The presented model is of profound importance for this paper since it 

describes the generation of any utterance and speech-and-music work in particular 
as a cognitive process which involves all the spheres of a speaker’s 
supersubstantial being [6, p. 207-211].  
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The model enables us to successively consider the course of the speaker’s 
thinking which emerges as purely emotional (in the existential sphere), passes into 
emo-rational (in the mental sphere), being afterwards transformed into rational (in 
the transcendental sphere), and finally drawn up by consciousness into logical. The 
stochastic interaction between these forms of thinking results into the self-
development of inherently synergetic mechanism of speech-and-music work’s 
generation and actualization which on the model appears as a certain trajectory of a 
structure-attractor (1-C). 

An equally important peculiarity of the presented model is that the results of 
cognitive processes in each sphere of an individual’s spiritual being are recorded in 
memory in the form of certain concepts the names of which are determined by the 
type of thinking that creates them [6, p. 220]. According to this emotional, emo-
rational, rational and logical concepts can be distinguished and actualized not only 
in verbal form, but also in non-verbal, particularly in auditory, i.e. in the form of 
music [ibid, p. 221]. 

Despite a great number of linguistic studies devoted to the problem of the 
concept, definition of the term "concept" itself is still controversial. Therefore we 
had to address directly to the synarchaic nature of the concept as a unified 
multilevel functional unit of cognition [7, p. 92]. Thus we are inclined to stick to 
the well-known definition [ibid, p. 93], according to which the concept is a mental 
integrity possessing as a unit of meaning a certain degree of abstraction, displaying 
objects or phenomena of the real world caused by the collective consciousness 
which evolves in the form of a complex and more or less accurate image that can 
be stored in memory and constantly regenerate as a result of cognitive stochastic 
processing of new perceptive and logical information by the emo-rational sphere of 
individual’s thinking.  

Naturally enough that there is still no well-defined understanding of 
“concept” in cognitive musicology. However, we tend to believe that the above 
given definition of “concept” is able to embrace each and every opinion of 
musicologists to some extent related to this issue. 

According to the theory of B. Asafiev [1, p. 34], the musicologist, musical 
intonation, having merged with speech intonation and having absorbed the feelings 
and emotions of the masses of people under the influence of certain conditions, 
depending on the peculiarities of sound generation and perception, becomes 
delineated in the public auditory consciousness and turns into sound complexes. 
Epoch’s intonation dictionary consisting of the above mentioned sound complexes 
[ibid, p. 57] is the result of the accumulation of intonation and auditory ideas that 
on the basis of specific sensual thinking eventually form a certain generalized 
variant of typical intonation.  

In  the  similar  manner  V.  Moskalenko  uses  the  term  “intonation template” 
[8, p. 5] meaning accumulated auditory representations recorded by either 
individual or collective memory – the product of perceptual experience of musical 
works sharing some common prosodic features. What is more, the author believes 
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that formative generation and development of a thought in speech-and music works 
occurs only on the basis of the above mentioned intonation templates.  

Specifying these ideas Ye. Nazaykinski [9, p. 63-64] points out that the 
melodic contour of any utterance is basically unique since it depends on certain 
variable factors, such as subject matter, situation, mood of the speaker. Yet 
within this contour one might capture some relatively stable typical intonation 
patterns. It is the above-mentioned relative stability that allows intonation to be 
comprehensible. Thus, the scientist assures that to study the mechanisms of 
speech-and-music work’s generation and perception one should definitely pay 
attention to the idea of representation model, perception of which makes a 
recipient’s consciousness find it in the memory even if it belongs to the 
invariants.  

It is widely believed that music intonation stores up and reinforces 
sociocultural experience which is reflected in “social memory” of music. Such 
accumulated experience unites music intonation patterns into local semiotic 
systems [2, p. 327] or universal ciphers [11] where principles of music cognition 
are  established.  In  this  regard  it  is  worth  mentioning  the  idea  of  “auditory 
constants” which should be understood as typical melodic and harmonic as well as 
rhythm-and-beat sequences with inherent meaning [3, p. 24].  

Nowadays the theory of stable intonation phrases, known as migrating 
intonation formulae, is getting more and more popular. Such phrases possess 
inherent meaning and are able to cause specific subject-figurative representations 
and actively migrate among various music texts, enriching the musical language 
and specifying the content of the work [10, p. 21].  

As can easily be seen all preceding ideas of auditory complexes, intonation 
templates, representation models, universal ciphers, local semiotic systems, and 
migrating intonation formulae by their very nature are quite close to the linguistic 
idea of phonoconcept, introduced and substantiated by a prominent Ukrainian 
phonetician Prof. Alla A. Kalyta. Phonoconcept is viewed as a specific mental 
entity which is generated owing to specific communicative experience and 
comprises an essential minimum of knowledge able to be preserved in an 
individual’s long-term memory in a form of either a sound perceptive image or 
symbol and reproduced in oral communication with the help of certain phonetic 
structures [5, p. 215]. Therefore, it is quite probable that eventually the notions of 
auditory complexes, intonation template, representation model, universal ciphers, 
local semiotic systems, and migrating intonation formulae might be substituted 
by more succinct terms as musical concept or phonoconcept. 

From a logical point of view such an outcome is quite inevitable, since it is 
intonation that is the common ground for both speech and music phonoconcept’s 
generation.  

Keeping in mind the fact that speech-and-music work is a product of speech-
and-music communication, a complex integrated system which is generated in the 
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process of synergetic speech and music interaction, it becomes quite apparent that 
the consideration of verbal concepts and music concepts apart from each other will 
impede a thorough and fundamental study of speech-and-music works’ 
communicative and cognitive peculiarities.  

The preliminary speech-and-music works’ auditory analysis, aimed at 
determining some definite intonation patterns, revealed that the most recurrent 
are the intonation patterns, or phonoconcepts, of sorrow, regret, despair, appeal, 
greeting, victorious cheer, etc. all of them possessing a profile of specific 
intonation means. 

The fragment below taken from the “Mungojerrie and Rumpelteazer” part of 
Cats the musical provides a good example of phonoconcept of restless gaiety 
which was unanimously designated as such by the informants.  

 
|Mungo\jerrie Þ and |Rumpel\teazer Þ were a Ìvery noÌtorious ↑couple of \cats. 

 

 
 
Even being previously unfamiliar with Mungojerrie and Rumpelteazer – the 

main characters of the eponymous speech-and-music work, listeners from the first 
utterance described them as fun, sly, artful, somewhat thievish fidgets. Such a 
rapid understanding of the characters’ personality became possible due to the 
appropriate prosodic arrangement, the main pragmatic purpose of which was to 
spark the interest of the audience in cats-tricksters and get through the peculiarities 
of their character. 

As is seen from the intonogram, the meaning in the first intonation group 
(|Mungo\jerrie), the tempo of which is perceived as slow, is conveyed by the falling 
terminal tone, realized in mid-low tonal range and in the zone of average rate. 
Terminal tone is preceded by the checked scale within which the first syllable of 
one of the characters’ name is emphasized by mid-high non-nuclear full stress and 
increased level of loudness, which in turn focuses listener’s attention on the 
character and contributes to the growth of interest. Prosodic features of the second 
intonation group (and |Rumpel\teazer) practically duplicate the previous syntagm, 
which most probably indicates an attempt to demonstrate equality between the 
characters basically meaning that birds of a feather flock together. High level of 
emotional-and-pragmatic potential of this fragment is confirmed in the third 
intonation group (were a Ìvery noÌtorious ↑couple of \cats) by a full gradually 
descending sliding scale with broken regularity (special rise on the word ↑couple) 
that along with the fastened tempo, moderate level of loudness, mixed rhythmic 
pattern and light joyful timbre reinforce the festive and mischievous nature of the 
described characters, at the same time adding them certain significance.  
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The main role in the musical arrangement of this fragment is played by the 

intervals between two adjacent sounds in the scale – seconds that sound in 
descending sequence. Certain intrigue is embodied due to syncopation, i.e. the shift 
from a strong beat to a weak one, which in turn determines the prevalence of the 
dotted rhythm. It should also be noted that an important role in strengthening the 
interest of the audience to the characters is played by fastened tempo and moderate 
loudness that again adds to the described characters’ cheerful nature. 

As is evident from the note picture above a descending (in the first and 
second intonation groups) and waveform (in the third intonation group) melodic 
contour of the poem is preserved in its speech-and-music variant. 

Emotions and meaning in the intonation group were a very notorious couple 
of cats, conveyed in the poetic work by broken gradually decreasing sliding scale, 
in speech-and-music variant are embodied by its performance in the zone of 
increased loudness, increased tone level on the word notorious and its somewhat 
prolonged singing. On the other hand one cannot but notice that the phrase couple 
of cats is performed in a muffled dim manner, which undoubtedly gives the effect 
of mystery. 

Such a comparative analysis of the implementation of joy in both speech and 
speech-and-music work allows us to conclude that the common features for the 
phonoconcept of restless gaiety in both types of works are fastened tempo, wave-
form melodic contour, intervals, moderate loudness, checked scales, division of the 
syntagm into short rhythmic groups. 

We strongly believe that the further integrated study of phonoconcepts 
functioning in speech and speech-and-music works will shed some more light on 
the infinite problem of speech and music connection.  
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У статті на основі аудитивного аналізу структурно-фабульних елементів 
англомовних міфів установлено специфіку їхнього просодичного оформлення та 
обґрунтовано інваріантну та варіантні реалізації їхніх інтонаційних моделей. За 
результатами оцінки рівнів емоційного і прагматичного потенціалів озвученого 
міфу описано енергетичні особливості просодичного оформлення його 
структурно-фабульних елементів. 

Ключові слова: англомовний міф, структурно-фабульні елементи, 
аудитивний аналіз, просодичні засоби, інваріант, варіантні просодичні моделі, 
емоційний і прагматичний потенціали. 

 

В статье на основе аудитивного анализа структурно-фабульных элементов 
англоязычных мифов установлена специфика их просодического оформления и 
обоснованы инвариант и вариантные реализации их интонационных моделей. По 
результатам оценки уровней эмоционального и прагматического потенциалов 
звучащих мифов описаны энергетические особенности просодического оформления 
его структурно-фабульных элементов. 

Ключевые слова: англоязычный миф, структурно-фабульные элементы, 
аудитивный анализ, просодические средства, инвариант, вариантные 
просодические модели, эмоциональный и прагматический потенциалы. 

 

In the article on the basis of auditory analysis of English myths’ structural plot 
elements the author outlines the specificity of their prosodic organization as well as 
substantiates their invariant and variant intonation patterns. The evaluation of emotional 
and pragmatic potentials of the spoken myths allowed the author to describe the energetic 
peculiarities of prosodic features functioning within the myth’s structural plot elements  

Keywords: English myth, structural plot elements, auditory analysis, prosodic 
means, invariant, variant prosodic patterns, emotional and pragmatic potentials. 

 

В обсязі опрацювання функціональних особливостей міфу нами 
показано [2, с. 89], що його характерною особливістю як надзвичайно 
стійкого первородного жанру усної народної творчості є духовно-ідеологічна 
прагматична спрямованість та пізнавально-світоглядне функціональне 
призначення, які реалізуються в ньому шляхом транслювання оповіді про 
абстрактно-метафоричні уявлення про богів, світ, явища природи, події тощо. 
Зрозуміло, що, задовольняючи пізнавальні потреби людини, текст міфу має 
доносити до неї певну констатуючу інформацію, яка оформлюється 
відповідними просодичними засобами. Проте сучасні лінгвістичні джерела 
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практично не містять інформації щодо специфіки та закономірностей 
просодичного оформлення окремих структурно-фабульних елементів 
англомовних міфів. 

Тому метою цієї праці є встановлення на основі аудитивного аналізу 
особливостей просодичної організації структурно-фабульних елементів 
тексту англомовних міфів. 

Методологічною основою експериментального пошуку слугувала 
обґрунтована нами інваріантна структурно-фабульна модель розгортання 
сюжетів міфів [2, с. 159], що репрезентує алгоритмічну логіку взаємодії таких 
класичних структурних компонентів, як зав’язка, розвиток подій, кульмінація 
і розв’язка. Кожен із зазначених структурних блоків актуалізується на 
підставі такої послідовності його фабульних елементів: 1. зав’язка (1.1. місце 
події → 1.2. дійові особи → 1.3. причини виникнення проблеми) → 
2. розвиток подій (2.1. дії з вирішення проблеми → 2.2. зміна обставин → 
2.3. виникнення нової проблеми → 2.4. дії щодо вирішення нової проблеми 
→ 2.5. результат вирішення проблеми) → 3. кульмінація (3.1. загострення 
проблеми) → 4. розв’язка (4.1. наслідки та коментарі). Це дозволило під час 
виконання аудитивного аналізу англомовних текстів міфів здійснювати 
зіставлення закономірностей функціонування просодичних засобів у межах 
їхніх структурних компонентів та фабульних елементів. 

У процесі експериментального дослідження нами на підставі відомого 
методологічного інструментарію [1, с. 94-101] було проаналізовано 
171 озвучений текст англомовних міфів, зібраних й упорядкованих 
Р. Грейвсом [3], загальна тривалість звучання яких складає 6 год. 4 хв. [4]. 

Аудитивним аналізом особливостей просодичної організації 
структурного компонента «Зав’язка» виявлено, що він реалізується в межах 
розширеної або широкої зони тонального діапазону та оформлюється, 
переважно, середньо-пониженим чи середньо-підвищеним початком, 
актуалізацією ступінчастої шкали з порушеною поступовістю та появою 
середньо-підвищених і високих спадних термінальних тонів зі зменшеною 
швидкістю зміни напрямку їхнього руху, які вводять персонажів міфу або 
дають їм характеристику, наприклад: 

|In the be\ginning, | Eu\rynome, | The |Goddess of ↑All \Things, | |rose \naked Þ 
from \Chaos… (№1); 

|Some →say Þ that |all /gods Þ and |all ·living /creatures Þ o\riginated Þ in the 

\stream of Oce\anus Þ which |girdles the \world, | and that \Tethys Þ was the |mother 
of ↑all his \children. || (№2). 

Із прикладів видно, що просодична актуалізація текстів міфів уже з 
самого початку вирізняється наявністю емоційно-забарвлених реалізацій 
компонентів інтонації, вживання яких пов’язане з необхідністю познайомити 
слухачів із дійовими особами міфу, а також привернути увагу до місця та 
обставин, за яких і відбуватиметься розгортання подій. 
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Цікавим є те, що, у міфах, на відміну від казок, у межах «Зав’язки» може 
актуалізуватися поступово спадна ковзна шкала, традиційно поєднувана зі 
спадно-висхідним термінальним тоном, функціональне призначення якої 
полягає в виокремленні важливої і значущої для сприйняття подальшого 
розвитку подій інформації, наприклад: \Anyone Þ might exÌcusably have Ìfallen 
in \love with Nar/cissus… (№85). На противагу цьому, більш частотна 
ступінчаста шкала актуалізує висловлення, в яких дається загальна 
характеристика персонажа, наприклад: …and when he |reached the |age of 
six\teen, Þ his |path was \strewn Þ with |heartlessly re|jected \lovers... (№85).  

Викладене свідчить, що для зав’язки тексту міфу притаманне 
поступове зростання його емоційного та прагматичного потенціалів, які 
досягають середнього рівня у межах завершального фабульного елемента, що 
інформує слухачів про причину виникнення проблеми, наприклад: 

|Here they /bred Þ and |waded be·side the \river Þ of the |same \name, | 
oc\casionally Þ |taking to the |air in ↑great \flocks, | to |kill ↑men and \beasts | by 
dis|charging a \shower Þ of |brazen \feathers | and at the |same \time Þ Ìmuting a 
Ìpoisonous \excrement, | which \blighted the \crops. || (№128); 

Як видно, на підвищення і емоційного, і прагматичного потенціалів 
зазначеного фабульного елемента вказує поява поступово спадної ковзної 
шкали, висхідної ступінчастої шкали з порушеною поступовістю, складного 
ритму, поєднання у межах коротких інтоногруп двох кінетичних тонів, тобто 
в завершенні зав’язки має місце ускладнення мелодійного контуру, 
притаманне, зазвичай, для структурного компонента «розвиток подій». 

Крім того, на тлі переважно низького емоційного потенціалу 
початкових фабульних елементів зав’язки аудитори фіксували його 
підвищення на окремих лексичних одиницях, що акцентують увагу слухача 
на своєрідних рисах персонажа, наприклад: 

(1) A|mong ↑these /lovers Þ was the \nymph \Echo… (№ 85); 
(2) Of /these, | |Atropos is the \smallest Þ in \stature, | but the \most \terrible. || 

(№10). 
У наведених прикладах підвищення емоційного потенціалу 

зареєстровано на словах these і nymph \Echo (1) та these, \smallest і \most 
\terrible (2). Так, у другому прикладі займенник these, виділений і середньою 
за тривалістю паузою, і висхідним термінальним тоном широкого діапазону 
зі зменшеною швидкістю зміни напрямку його руху, слугує виокремленню з-
поміж інших героїв ключового персонажа, а також уведенню його 
виняткових характеристик (the smallest та the most terrible). З прикладу видно, 
що ці слова набувають у реченні найбільшої промінантності завдяки 
однаковому оформленню високим спадним тоном широкого діапазону з 
висхідно-спадною конфігурацією. Крім того, виділення спадним тоном 



ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

70 
 

отримує і службове слово most, що, як правило, є ненаголошеним у функції 
аналітичного елемента на позначення найвищого ступеня порівняння 
прикметників, проте стає наголошеним для підкреслення ключової ознаки 
персонажа міфу. Таким чином, підвищення емоційного потенціалу тексту 
зав’язки має місце у випадках односпрямованої дії лексичних і просодичних 
засобів її оформлення. 

Особливістю просодичної організації фабульних елементів структурного 
компонента міфів «розвиток подій», у яких відображено динаміку розгортання 
подій у межах від зародження конфлікту до кульмінації, є, на відміну від 
попередніх і наступних елементів, їхня значна варіативність та підвищена 
емоційно-забарвленість. Вони досягаються за рахунок високого тонального 
рівня початку фабульного елемента, який уводить нову інформацію, та 
незначного підвищення гучності його вимовляння, переважання складного 
ритмічного малюнка, наявності контрастів тональний рівнів на стику 
суміжних інтоногруп та на різних їх ділянках, реалізації фрагментів у 
розширеному та широкому тональному діапазоні, варіативності напрямків 
руху термінальних тонів, взаємодія яких і формує складний тональний контур 
актуалізації «розвитку подій», наприклад:  

|One \day Þ when Nar\cissus Þ |went |out to ·net \stags, | |Echo Þ |stealthily 
\followed him Þ through the |pathless \forest, | |longing to ad\dress him, Þ but 
unÌable to ·speak \first. || At /last Þ –Nar\cissus, Þ /findingÞ that he had \strayed Þ 
from his com\panions, Þ →shouted… (№85). 

У текстах міфів, сюжети яких розгортаються не за інваріантною 
моделлю [2, с. 159], тобто в яких відсутні деякі фабульні елементи, 
спостерігається переважання в структурному компоненті «розвиток подій» 
хвилеподібного руху тону на тлі вживання висхідного тону в його 
нефінальних інтоногрупах та спадного – у кінцевих. Актуалізація такого 
емоційно-нейтрального інтонаційного контуру пояснюється відсутністю у 
межах викладу розвитку подій діалогічних реплік та наявністю констатуючих 
висловлювань, що описують дії персонажів з вирішення проблеми, та мають, 
здебільшого, низький рівень емоційно-прагматичного потенціалу, наприклад:  

Her |first /children Þ of |semi-·human /form | were the |hundred-·handed 
\giants | Bri/areus, Þ /Gyges, Þ –and \Cottus. || |Next ap/peared Þ the |three |wild, 
↑one-|eyed \Cyclopes, | |builders of gi↑gantic \walls | and \master-\smiths, | \formerly 
of /Thrace, | |afterwards of ↑Crete and \Lycia, | whose |sons O/dysseus | 
en|countered in \Sicily. || (№3). 

Цей та інші приклади також свідчать про те, що окремі лексичні 
одиниці отримують емфатичне виділення за допомогою спеціального 
підйому (…the |three |wild,  ↑one-|eyed \Cyclopes…;  …drove the |bull ↑first to 
/Sparta…, he pre|ferred to ↑capture the /bull…), спадно-висхідного (…|dedicating 
it to \/Hera…; but |partheno\genous /daughters…) і високого спадного 
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термінальних тонів широкого діапазону зі зменшеною швидкістю його руху 
(…they them\selves Þ \can…;  …\dragged it Þ to the \temple…) та тональних 
інтервалів, що їм передують.  

Зазначені просодичні засоби, а також флуктуації тонального рівня на 
різних ділянках інтонаційних груп «розвитку подій» (за рахунок актуалізації 
поступово спадної ковзної шкали та ковзної шкали з порушеною 
поступовістю, середньо-підвищеного чи високого передтакту, поєднання 
двох спадних кінетичних тонів в одній інтоногрупі) впливають на зростання 
емоційного потенціалу його окремих фабульних елементів, наприклад: 

A \similar /gift Þ was Ìgranted to AgaÌmedes and Tro\phonius, | \sons of 
Er\ginus. || (№84); 

–At /midnight Þ they Ìlured ÌZagreus a\way || (№30).  
Це пов’язано, з одного боку, з уникненням монотонності звучання 

тексту, та, з іншого – із залученням слухача до описуваного розгортання 
подій, приверненням його уваги до появи нових дійових осіб, виділенням 
окремих ситуативних елементів чи вчинків персонажів, що ведуть або до 
вирішення проблеми, або до зміни обставин і виникнення нової проблеми. 

Структурний компонент «розвиток подій» завершується фабульним 
елементом, у якому подано результат вирішення проблеми, тому він 
характеризується деяким пониженням і емоційного, і прагматичного 
потенціалів, що на просодичному рівнів відображається в оформленні цього 
фабульного елемента констатуюче-узагальнюючою інтонаційною моделлю, 
наприклад: 

|First, \Orion; | |next, \Cephalus; | |then \Cleitus, Þ a \grandson of Me\lampus; | 
|though she was |married to \Astraeus, | who |came of \Titan |stock, Þ and to |whom 
she |bore ↑not ·only the /North, Þ /West, Þ and \South \Winds, Þ but \/also Þ 
\Phosphorus Þ and, |some /say, Þ |all the ·other |stars of \Heaven. || (№40). 

Аудитивна оцінка рівня емоційного і прагматичного потенціалів 
структурного компонента «розвиток подій» дозволяє кваліфікувати їх як 
підвищені, що пов’язано, з одного боку, з появою в деяких текстах 
діалогічних реплік, які передають певну емоційну реакцію персонажа на 
описувані події і його прагнення змінити стан речей, та, з іншого – з 
відображенням у монологічній частині тексту емоційних станів і переживань 
героїв, що на просодичному рівні позначається актуалізацією емфатичних 
інтонаційних моделей. Так, у прикладі Yet he |shook her \off \roughly, | and |ran 
a\way. || ‘I will \die be|fore you |ever \lie with /me!’ he ·cried. || (№85), де високий 
рівень емоційного і прагматичного потенціалів, який передає обурення 
самозакоханого і зверхнього персонажа, транслюється актуалізацією 
висхідного руху тону в передтермінальних частинах висловлень, 
хвилеподібним рухом тону, який слугує виділенню кожного їхнього слова, 
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широким тональним інтервалом між передтермінальною і ядерною 
частинами та високим розділеним спадно-висхідним тоном у діалогічній 
репліці, що й слугує одночасній передачі і відчуття обурення мовця, і його 
дорікання щодо дій співрозмовника. Свідченням вираження негативних 
емоцій може слугувати також нетипова для актуалізації тексту міфу 
збільшена швидкість руху ядерного тону (у даному випадку на словах \die та 
\lie with /me). 

Подібну просодичну організацію має і наступний фабульний фрагмент 
розвитку подій, на надсегментному рівні якого переважає хвилеподібний рух 
тону, за рахунок якого кожне наголошене слово набуває значущої ролі для 
подальшого сприйняття інформації: 

\Zeus, | who |weighs the |lives of /men Þ and in|forms the |Fates of his 
de\cisions Þ →can, Þ it is →said, Þ |change his \mind Þ and interÌvene to Ìsave 
whom he \pleases, | when the \thread of /life, | |spun on |Clotho’s \/spindle, | and 
|measured by the ↑rod of La/chesis, | is  a|bout to be \snipped Þ by \Atropos’s 
\shears. || (№10). 

У даному випадку семантично найвагоміші лексичні одиниці 
фрагмента оформлюються спадним тоном, що складається або з висхідно-
спадного руху (\Zeus, \shears) або висхідного тону на ядерному складоносії та 
низького тонального рівня наступного ненаголошеного складу чи їхньої 
спадної послідовності (de\cisions, \pleases). Таким чином, саме окреслена 
емоційна конфігурація спадного тону слугує актуалізатором смислових 
центрів структурного компонента «розвиток подій», який характеризується 
емфатичними реалізаціями компонентів інтонації при підвищених рівня 
емоційного і прагматичного потенціалів.  

У структурному компоненті «кульмінація», у якому представлено 
загострення зображуваної в розвитку подій проблеми та в межах якого 
актуалізується найвищий рівень емоційного і прагматичного потенціалів 
міфу, також зареєстровано варіативність показників компонентів інтонації. 
Реалізація цього структурного компонента відбувається в розширеній і 
широкій зонах тонального діапазону в поєднанні зі сповільненням темпу у 
фінальних інтоногрупах, які на тлі емоційно-забарвленого звучання 
попередніх синтагм та у сполученні зі спадним термінальним тоном, що має 
малу швидкість його руху та висхідно-спадну конфігурацію і екстранизький 
рівень завершення, характеризуються як такі, що дають слухачеві можливість 
усвідомити попередні дії героя та їхній результат. Прикладом кульмінації 
можуть слугувати наведені нижче фрагменти: 

\/Echo, Þ al|though she had |not for\given Nar|cissus, Þ |grieved \with him; | she 
sympaÌthetically →echoed Þ ‘A\las! | A\las!’ Þ as he |plunged a \dagger Þ in his 

\breast, | and |also the →final Þ ‘|ah, ·youth, Þ be|loved in \vain, Þ –fare\well!’ as he 
ex|pired. || (№85); 
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When |Zeus |robbed her of Gany\medes Þ she |begged him to |grant Ti|thonus 
im\mortality, | and to \this he as\sented. || (№40). 

Разом з тим, під час аналізу було з’ясовано, що, оскільки тексти міфів, 
які, на відміну від казок, не містять опозиції між добром і злом, а радше 
відображають абстрактно-метафоричні уявлення людини про богів, явища 
природи, навколишнє середовище тощо, то вони у більшості випадків 
характеризуються наявністю імпліцитної кульмінації. Імпліцитність 
кульмінації, тобто її відсутність як структурного елемента тексту, 
декодується завдяки просодичним засобам, що й допомагають створити 
відчуття напруги в розвитку подій, за яким слідує розв’язка, наприклад: 

–As a /girl Þ she |killed her \playmate, Þ \Pallas, Þ by \accident, | while they 
were en|gaged in |friendly \combat Þ with |spear and \shield | →and, Þ in \token of 
\grief, | |set |Pallas's \name Þ be|fore her \own || (№8). 

Цей уривок тексту міфу містить завершальний фабульний елемент 
«зав’язки», що пояснює причини виникнення проблеми, та останній 
фабульний елемент «розвитку подій», в якому подано результат вирішення 
цієї проблеми, за яким зразу ж слідує «розв’язка». Незважаючи на відсутність 
у міфі кульмінації як окремого структурного компонента, реципієнт декодує 
її на підставі усвідомлення трагізму вчинків героїв твору, позначеного 
відповідними просодичними засобами. Так, в обох фрагментах дається 
проста констатацію факту, оформлена нейтральними показниками 
компонентів інтонації. Разом з тим, хоча в аналізованих фрагментах відсутні 
акцентні зміни в актуалізації тональних, динамічних і темпоральних 
показників, у них має місце зростання і емоційного, і прагматичного 
потенціалів, що на просодичному рівні досягається взаємодією таких засобів: 
(1) поділ фабульних фрагментів на короткі інтоногрупи та, відповідно, поява 
значної кількості коротких пауз, які привертають увагу до наступного за 
ними слова (напр., …\Pallas, Þ by \accident…;  →and, Þ in \token of \grief…); 
(2) функціонування ненаголошених слів у складі ритмогрупи у якості 
проклітиків, що забезпечує інтенсифікацію лексичної одиниці, до якої вони 
приєднуються; (3) наявність спадних тонів у нефінальних інтоногрупах, 
тональних інтервалів на стиках і інтоногруп, і ритмогруп та поєднання 
декількох спадних тонів різних рівнів у межах однієї інтоногрупи, що 
створює відчуття нагнітання емоційної напруги розповіді. Викладене можна 
проілюструвати на прикладі інтоногрупи with |spear and \shield, де 
ненаголошений сполучник and, приєднуючись до наступного слова, 
функціонує як проклітик, за рахунок чого з’являється негативний середній 
тональний інтервал на стику суміжних ритмогруп (між spear та and), що 
створює враження актуалізації на слові spear спадного руху тону. За рахунок 
взаємодії окреслених компонентів інтонації, виділення набувають обидві 
лексичні одиниці синтагми, які здійснюють вплив і на свідоме, і на 
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позасвідоме слухача, що і дає поштовх відчувати співпереживання до 
персонажа, сприймаючи одночасно і кульмінаційну напругу в розвитку 
подій. Таким чином, імпліцитну кульмінацію можна кваліфікувати як 
сугестивний елемент міфу, що здійснює вплив на логічну й емоційну сфери 
свідомості реципієнта завдяки зростанню рівнів емоційного і прагматичного 
потенціалів суміжних з нею фабульних елементів.   

Структурний компонент «розв’язка», у якому безпосередньо 
формулюється пізнавальний висновок міфу та/або коментар чи пояснення 
наслідків попереднього розгортання його сюжету, характеризується 
оформленням інтонаційними параметрами, що реалізуються, здебільшого, 
відповідно до норми нейтрального мовлення, наприклад: 

|Coming to /Greece Þ by |way of \Crete, Þ she |lived \first Þ in the \city of 
A\thenae Þ by the Boe|otian |River \Triton || (№8); 

|This is recom\mended Þ for af\fections of the \ear Þ (though |apt to give 
\headaches), | and as a \vulnerary, Þ and for the |cure of \frost-|bite || (№85). 

Як бачимо, актуалізації «розв’язки» притаманний хвилеподібний рух 
тону, правильний простий ритм, поділ на короткі синтагми, що складаються 
у переважній більшості з двох ритмогруп, деякі з яких мають однаковий 
інтонаційний рисунок, відсутність різких тональних перепадів, реалізація 
темпу й гучності у помірній зоні, найменша, порівняно з іншими 
структурними компонентами, кількість спеціальних підйомів, уживаних, як 
правило, на словах-інтенсифікаторах (числівники, підсилювальні 
прислівники і прикметники), на яких підйом є семантично детермінованим. 

Разом з тим, аналізований структурний компонент оцінювався 
аудиторами як такий, що має середній рівень емоційного потенціалу, 
оскільки в ньому досить експресивно виражені семантичні центри і ключові 
елементи. Проілюструємо це прикладами актуалізації коментарю розв’язки: 

His |bones were co\llected Þ and |buried at \Delphi, | and |Zeus |struck the 
↑Titans \dead Þ with \thunderbolts || (№30); 

Phanes cre|ated /earth, Þ /sky, | |sun, and \moon, | but the |triple-\goddess Þ 
|ruled the \universe, | until her \sceptre /passed Þ to \Uranus || (№2); 

–At \Delphi | only\ two |Fates Þ are \worshipped, Þ those of |Birth and \Death; | 
and at \/Athens Þ Aphro|dite U\rania Þ is |called the \eldest of the \three || (№10). 

З прикладів видно, що підвищення емоційного потенціалу розв’язки 
досягається реалізацією в її межах складних мелодійних контурів переважно 
за рахунок спеціального підйому (напр., …|struck the ↑Titans \dead…) та 
відмінних за напрямком руху рівнем і конфігурацією термінальних тонів 
(напр., –At \Delphi…; only\ two…;  …is |called the \eldest of the \three…; … until 
her \sceptre /passed…), які й сигналізують про локалізацію семантично 
найвагоміших елементів інтоногруп. Цікавою особливістю просодичної 
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організації розв’язки є й те, що додаткового виділення отримують слова, 
оформленні термінальним тоном у складі усіченої шкали, напр., …|ruled the 
\universe…, де слово |ruled втрачає в частоті й інтенсивності, щоб надати 
таким чином підсилення наступному слову. Окреслена взаємодія 
просодичних засобів набуває ролі смислових актуалізаторів розв’язки, які 
допомагають слухачеві усвідомити пізнавально-світоглядне функціональне 
призначення кожного тексту міфу. 

Дослідження дозволило також установити, що спільним у 
просодичному оформленні всіх структурних компонентів текстів міфів є те, 
що коли вони починаються з підмета, лексичні одиниці, які функціонують у 
цій синтаксичній ролі, завжди формують інтоногрупу (незалежно від того, чи 
це простий підмет, чи група підмета) та отримують окреме виділення 
короткою паузою, а також спадним або висхідно-спадним термінальним 
тоном, наприклад: A \similar /gift… (№84); Stym|phalian /birds… (№128); 
|Heracles’s |Sixth \Labour… (№128); \Zeus… (№30); the |goddess A\thene… (№8); 
|Zues and /Hera… (№13) тощо. 

При цьому з’ясовано, що, як правило, на початку структурних 
компонентів «розвиток подій» і «кульмінація» підмет позначається спадно-
висхідним термінальним тоном, функцією якого є введення або дій з 
вирішення проблеми, або зміни обставин у розвитку подій, або загострення 
проблеми, наприклад: 

A \similar /gift Þ was Ìgranted to AgaÌmedes and Tro\phonius, | \sons of 
Er\ginus. || (№84, уведення зміни обставин); 

Eu|rynome and O/phion Þ |made their \home Þ upon |Mount \Olympus, | where 
he \vexed her Þ by Ìclaiming to be the Ìauthor of the \Universe. || (№1, початок 
кульмінаційного структурного компонента). 

У свою чергу, підмет, з якого починаються «зав’язка» та «розв’язка», 
маркується спадним тоном різного тонального рівня однакової конфігурації, 
(висхідний рух тону на ядерному складоносієві і спадний на ненаголошеному 
складі або висхідно-спадний рух тону, якщо слово є односкладовим), яка 
традиційно вважається емфатичною, наприклад: 

Nar\cissus Þ was a \Thespian, | the |son of the ↑blue \Nymph Þ Lei\riope, |… 
(№85, початок зав’язки); 

Tro\phonius, Þ was |later a/warded Þ of his \own o\racular shrine at Leba/dea 
Þ in Boe\otian || (№84, початок розв’язки). 

Актуалізація саме емфатичної форми спадного тону є цілком 
закономірною, оскільки слугує акцентному представленню 
персоніфікованого міфічного персонажа на самому початку структурного 
компонента, що допомагає слухачеві зосередитися на ньому як на ключовій 
фігурі наступного розвитку подій, коли йдеться про «зав’язку», або в 
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раціональному осягненні їхніх наслідків чи коментарів, у випадку, коли 
розглядуваний підмет актуалізується в «розв’язці».  

Іншою специфічною ознакою озвучених текстів міфів слугує виділення 
в них елементів складних прикметників двома повними наголосами. Ця 
тенденція є більш характерною для складних прикметників, які в структурі 
речення стають частиною складного іменного присудка, проте реєструвалися 
й випадки такої актуалізації складних прикметників в атрибутивній позиції, 
наприклад: 

|Eros was ↑double-/sexed Þ and |golden-\winged… (№2); 
|Heracles’s |Sixth \Labour | was to re|move the ↑countless |brazen-/beaked, Þ 

|brazen-/clawed, | |brazen-\winged, | |man-·eating \birds Þ … (№128).  
Зазначимо тут, що в емоційно-нейтральному мовленні зазвичай лише 

один елемент складного прикметника набуває виділення повним наголосом 
(перший – у функції означення та другий – у предикативній синтаксичній 
функції). На думку аудиторів, така просодична актуалізація складних 
прикметників виконує роль засобу привернення уваги слухача до тих 
неординарних характеристик персонажів, на основі яких і формуються 
причини проблеми чи виникають нові обставини у ході розвитку подій міфу. 

Аналіз досліджуваних текстів також дозволяє зробити узагальнення, 
що типовою ознакою міфів є наявність у них значної кількості уточнень 
(вставні конструкції, обставини місця й часу і т. ін.), які отримують 
виділення паузою, тобто формують окрему інтоногрупу, незалежно від 
їхнього розташування в структурі речення. Наголосимо при цьому, що для 
нейтрального мовлення характерним є виділення уточнень лише в їхній 
ініціальній позиції. З’ясовано, що так звані уточнюючі синтагми, які 
деталізують чи пояснюють інформацію, наведену в попередніх інтоногрупах, 
з’являються, переважно, в структурних компонентах «зав’язка» і «розвиток 
подій», наприклад:  

/Night, Þ who |named him |Erice/paius Þ… (№2);  
…to A\meinius, | his most in|sistent \suitor…| (№85); 
…for per|petual \youth, Þ a |gift |won by Se\lene Þ… (№40); 
...|sent by /Zeus, Þ which |ferried |Europe a|cross to /Crete… (№129). 
Як видно з прикладів, інтонаційні моделі уточнюючих синтагм 

дублюють просодичне оформлення інтоногруп, що їм передують, проте 
актуалізуються з вужчим тональним діапазоном, на нижчому тональному 
рівні з дещо нижчою інтенсивністю, сприяючи таким чином сприйняттю 
наведеної в них інформації як додаткової чи другорядної. 

Крім того, усна актуалізація структурних компонентів міфів «розвиток 
подій» та «розв’язка» вирізняється, частішим, порівняно з текстами казок, 
уживанням спадно-висхідних кінетичних тонів, наприклад: …her \sceptre 
/passed… (№2); …when the \thread of /life…; …but |partheno\genous /daughters… 
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(№10); which re|dounded to |Heracles’s \/glory… (№129); …being \wiser than 
/Atlas… (№39); But the \Orphics /say… (№2) і т. ін. Аналіз специфіки 
функціонування спадно-висхідного тону в міфах дозволяє зробити висновок, 
що цей тон, особливо розділений, який уживається в розповідній частині 
тексту, втрачає свої імплікації та слугує засобом підкреслення наступного 
слова й уникнення монотонності звучання, на відміну від діалогічних реплік, 
у яких він реалізує підтекстові значення. 

Проведений аудитивний аналіз показує, що просодична актуалізація 
структурних компонентів міфу цілком пов’язана з його духовно-ідеологічним 
прагматичним спрямуванням та пізнавально-світоглядним функціональним 
призначенням. З огляду на це, а також через те, що текст міфів 
актуалізується, переважно, в монологічній формі, у них, на відміну від казок, 
більше середніх за тривалістю пауз, які, взаємодіючи з іншими 
просодичними засобами, допомагають слухачеві усвідомити та однозначно 
декодувати концептуально-змістове насичення викладеного.  

До інваріантних ознак просодичного оформлення структурних 
компонентів тексту міфу доцільно віднести їхній поділ на короткі 
інтоногрупи, наповненість ритмогруп одним або двома складами, 
актуалізацію у межах більших інтоногруп або ступінчастої шкали з 
порушеною поступовістю, або ковзної шкали, чергування мелодійних 
контурів. Зазначимо також, що, хоча поступово спадна ступінчаста шкала 
кваліфікувалася як нетипова для міфів, її поява в тексті у поєднанні з 
високим спадним тоном відігравала роль сугестивного засобу закріплення 
певної інформації в когнітивному досвіді слухача. Щодо просодичного 
оформлення стиків між структурними компонентами міфу, то початок 
кожного з них маркується довгою паузою, високим рівнем першого 
наголошеного складу, розширеним тональним діапазоном ініціальної 
інтоногрупи та підвищеною інтенсивністю її вимовляння.  

Отримані результати свідчать, що цілеспрямована взаємодія засобів 
просодичної організації міфу сприяє формуванню в мисленні індивіда певної 
картини зображуваного в тексті сакрального чи буденного світів, реалізуючи 
таким чином його пізнавально-світоглядне функціональне призначення. 
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У статті розглядається проблема категорії модальності у сучасній 
лінгвістиці. Охарактеризовано типи об’єктивної та суб’єктивної модальності з 
точки зору їх семантики та інтонаційної структури. Окрема увага приділена 
питанню інтонаційних засобів вираження модальності в англійському мовленні 
носіїв мови та білінгвів. 

Ключові слова: модальність, об’єктивна модальність, суб’єктивна 
модальність, типи модальності, інтонаційні засоби вираження. 

 
В статье рассматривается проблема категории модальности в 

современной лингвистике. Охарактеризованы типы объективной и субъективной 
модальности с точки зрения их семантики и интонационной структуры. 
Отдельное внимание уделено вопросу интонационных средств выражения 
модальности в английской речи носителей языка и билингвов. 

Ключевые слова: модальность, объективная модальность, субъективная 
модальность, типы модальности, интонационные средства выражения. 

 
The article views the issue of modality in modern linguistics. The author 

characterizes the types of objective and subjective modality in terms of their semantics 
and intonation patterns. Special attention is paid to intonation means for conveying the 
modality in English speech of native speakers and bilinguals. 

Keywords: modality, objective modality, subjective modality, types of modality, 
intonation means of expression. 
 

На сьогоднішній день категорія модальності продовжує залишатись 
однією з найактуальніших проблем у лінгвістиці, яка охоплює не лише 
комунікативний, перцептивний, емотивний, але й ментальний модуси 
суб’єкта дискурсу, а також вираження його поглядів, суджень і оцінок. 
Модальні відношення і засоби їх реалізації все частіше привертають увагу 
лінгвістів і стають предметом вивчення на лексико-семантичному, 
синтаксичному, просодичному, прагматичному рівнях. 

Стрімко зростає інтерес до вивчення просодії мовлення суб’єкта 
дискурсивної діяльності. Необхідними залишаються глибинні емпіричні 
дослідження засобів вираження суб’єктивної модальності, особливий статус 
серед яких займає інтонація як прагматичний актуалізатор. Крім цього, все 
більшого розмаху на сучасному етапі набувають дослідження лінгвістичної 
модальності в моно- і полілінгвізмі. 
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У цій публікації ми маємо за мету показати інтонаційний механізм 
модальності та здійснити аналіз інтонаційних маркерів модальних відношень 
у фрагментах англійського мовлення носіїв мови та білінгвів. Такий намір 
робить нашу розвідку актуальною для сучасних лінгвістичних пошуків,  а 
спробу висвітлити інтонаційні засоби модальності в мовленні моно- і 
білінгвів – певним внеском у розширення емпіричних даних у цій царині. 

Вивченню категорії модальності присвячено чимало праць [1; 2; 3 та 
ін.]. У широкому розумінні модальність (від лат. modus – міра, спосіб) 
розглядають як функціонально-семантичну категорію, що виражає різні види 
відношення висловлювання до дійсності, а також різні види суб’єктивної 
кваліфікації повідомлення [3, с. 303]. В.В. Виноградов трактує категорію 
модальності як кожне цілісне вираження думки, почуття, інтенції тощо, яке 
відображає дійсність у тому чи іншому висловлюванні, втілюється 
інтонаційними засобами мови та виражає певні граматичні значення [1, 
с. 56]. У більш вузькому сенсі модальність розуміють як певне судження та 
ставлення суб’єкта до пропозиції, висловленої в реченні, або до ситуації, яку 
ця пропозиція описує [8, с. 452]. 

У своїх спробах пояснити всю множину модальних відношень, 
виражених у мовленні, вчені вийшли далеко за межі класичної класифікації 
типів модальності, розробленої Дж. Г. фон Врігта [11]. Взявши за основу 
теорію логічних модальностей, він виділив алетичну, епістемічну, деонтичну 
і екзистенціальну модальності. Сучасні наукові пошуки розширили цю 
класифікую за рахунок телеологічного та булетичного типів [8; 9; 10]. 

У цілому лінгвісти сходяться на тому, що категорія модальності 
відбиває два типи логіко-граматичних зв’язків: відношення змісту речення до 
об’єктивної дійсності та ставлення мовця до змісту речення (висловлювання). 
Перший вид зв’язку називається об’єктивною модальністю,  в той час,  коли 
другий розглядається як форма мовлення і називається суб’єктивною 
модальністю [4, с. 17-18]. Так, наприклад, Е. А. Звєрєва вказує, що 
об’єктивна модальність виражає відношення, які об’єктивно існують у 
реальній дійсності, – необхідності або можливості, обумовлені об’єктивними 
причинами. Суб’єктивна модальність відображає лише думку мовця з 
приводу необхідності, можливості або вірогідності якоїсь дії або стану [3, 
с. 79]. Об’єктивна модальність є обов’язковою ознакою будь-якого 
висловлювання та однією з категорій, що формує предикативну одиницю – 
речення. Цей вид модальності виражає відношення повідомлюваного до 
дійсності у плані реальності та ірреальності. Головним засобом оформлення 
модальності в цій функції є категорія способу дієслова. Основними засобами 
вираження реальної об’єктивної модальності є часові форми дієслів дійсного 
способу. Ірреальні об’єктивно-модальні значення виражаються формами 
умовного способу дієслів [1; 5]. Суб’єктивна модальність – це вираження 
ставлення особи мовця до висловлювання (впевненість/невпевненість, 
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згода/незгода, експресивна оцінка тощо). Вона є факультативною ознакою 
висловлювання, та її семантичний об’єм ширший від семантичного об’єму 
об’єктивної модальності. Мовними засобами цього виду модальності є 
порядок слів, інтонація, лексичні повтори, модальні слова і дієслова, вигуки, 
вставні слова і словосполучення, вставні речення, порядок слів у реченні [5, 
с. 180]. Смислову основу суб’єктивної модальності утворює поняття оцінки в 
широкому розумінні слова, включаючи не лише логічність кваліфікації 
повідомлюваного, але й різні види емоціональної реакції. 

Проаналізований масив теоретичних та емпіричних розвідок повернув 
нас до концептуальних витоків модальності [11; 8; 1 та ін.] та дозволив 
виділити два найбільш загальні типи модальності – логічну і лінгвістичну 
(або точніше психолінгвістичну), або об’єктивну і суб’єктивну відповідно. 

До першого типу належить лише алетична модальність як метафізична, 
логічна категорія, що стосується логічних висновків про істинність відносин, 
які існують між усіма можливими світами, і виражає логічність або 
фактичність зв’язку між предметами об’єктивної реальності [11; 8]. 

Утім, ми маємо намір зосередити нашу увагу на психолінгвістичних 
типах модальності (епістемічній, деонтичній, булетичній, телеологічній та 
динамічній) та їх різноманітних проявах у дискурсивній діяльності мовця. 
Необхідно зауважити, що наведена класифікація типів модальності є доволі 
умовною, оскільки семантика модальних відношень не є сталою і їх значення 
змінюється не лише залежно від контексту, але й від дискурсивних дій 
суб’єкта та позицій, які він/вона займає у кожній конкретній дискурсивній 
ситуації відносно об’єкта його діяльності або інших суб’єктів, що беруть у 
ній участь. Адже модальність як лінгвістична категорія саме вирізняється 
тісним зв’язком з з дискурсивною позицією суб’єкта мовлення, яка визначає 
рівень суб’єктивної забарвленості кожного з модальних компонентів. Таким 
чином, відштовхуючись від запропонованих визначень та класифікацій, ми 
здійснимо спробу показати інтонаційний механізм модальності в 
англійському мовленні носіїв мови і білінгвів. 

Проведене експериментально-фонетичне дослідження дозволило 
виявити різноманітні інтонаційні конфігурації психолінгвістичних типів 
модальності. 

Услід за Г.Х. фон Врігтом [11] ми розглядаємо епістемічну модальність 
як таку, що характеризує ступінь вірогідності знань або евіденціальності і 
показує відношення мовця до істинності свого висловлювання та реалізується 
у двох типах суджень: таких,  що базуються на знаннях,  і таких,  що беруть за 
основу віру. У наведеному прикладі Of /\course | I also |have the |full co|llection 
of ↑all of her \songs… | must be |worth a small /fortune by now, | \don't you think? || 
суб’єкт висловлює своє переконання у тому, що його улюблена співачка 
втратила свою популярність і її піснями захоплюються лише представники 
його покоління. Інтонаційними індикаторами епістемічності аналізованого 
фрагменту виступають середньо-підвищений висхідно-спадний тон у першій 
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інтоногрупі, що маркує підсилюючу частку of /\course |. Уповільнений темп, 
помірна гучність звучання, локалізація максимумів інтенсивності на ядерних 
складоносіях на фоні середнього тонального рівня усього висловлення, а 
також риторичність фінальної частини висловлювання, виражена спадним 
термінальним тоном, свідчить про переконаність мовця у сказаному, 
зумовлену деякими спостереженнями та умовиводами. Виділення 
спеціальним підйомом семантично вагомого слова ↑all of her \songs має 
емфатичне значення і виражає справжнє захоплення слухача. Порушення 
ритмічної структури аналізованого фрагмента, реалізованого білінгвами, 
викликане некоректним синтагматичним членуванням висловлювання та 
однаковою інтенсивністю тематичних і рематичних піків, що значною мірою 
нівелювали емоційну виразність сказаного. 

Деонтична модальність відображає певні соціальні норми, правила 
поведінки, накази, які суб’єкт оцінює як обов’язкові, дозволені, заборонені 
тощо та які зумовлюють його конкретні дії. В ілюстративному висловлюванні 
You simply |must \organise yourself and \discipline yourself! || суб’єкт-носій мови 
демонструє чітко усвідомлену необхідність самоорганізації та 
самодисципліни і проектує це усвідомлення на свого співрозмовника. 
Інтонаційними ознаками директивності та акцентуації необхідності 
виконання певних дій, як одних із проявів деонтичної модальності, 
виступають спадний термінальний тон на ядерних складоносіях і підвищена 
гучність, чіткий тембр та дещо уповільнений темп мовлення. Зниження 
тонального рівня на другому ядерному складоносієві порівняно з першим 
вказує на послідовний характер зв’язку між виконуваними діями та 
модально-стимулюючий вплив на об’єкта мовлення. У висловлюваннях, 
реалізованих білінгвами, здебільшого порушується тональна варіативність. 
Так, збільшення кількості ядерних частин, однакова інтенсивність їх 
вимовляння та звуження тонального діапазону позбавляють висловлювання 
стимулюючого та переконуючого впливу на слухача, набуваючи значення 
безапеляційної директиви. 

Булетична модальність асоціюється з висловлюванням суб’єктом 
можливості/неможливості виконувати певні дії залежно від його/її 
бажання/небажання/волі тощо. У наведеному прикладі I |won't \listen to them! || 
суб’єкт-носій мови виражає своє категоричне небажання прислухатись до 
будь-чиїх порад. Середньо-підвищений тональний рівень початку інтоногрупи 
в поєднанні з середньо-підвищеним спадним термінальним тоном, 
уповільнений темп, підвищена гучність на ядерному складоносієві та чіткість 
вимови дозволили кваліфікувати висловлювання як таке, що виражає 
волюнтативну модальність. Натомість, зафіксовані в реалізаціях білінгвів 
зниження тонального рівня і контрастності гучності на ядерних компонентах 
значною мірою нейтралізують волюнтативне значення сказаного. 

Телеологічна модальність пов’язана з можливістю або необхідністю 
виконання дії для досягнення певної мети [7, с. 145]. У наведеному 
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висловлюванні To a|chieve little /things every day, | |keep \working all the time. || 
суб’єкт-носій мови виражає свою впевненість у необхідності систематичного 
виконання своїх обов’язків, що в результаті приведе до поставленої цілі. 
Інтонаційна модель складнопідрядного речення чітко виражає структурну і 
семантичну єдність сказаного. Уповільнений темп, розширений тональний 
діапазон, локалізація тональних піків на комунікативно важливих 
компонентах, паузи перед тематичними піками сигналізують про тверду 
переконаність мовця у своїх словах. Зміна висхідного руху тону у першій 
синтагмі на спадний у другій, а також ритмічна симетрія всього речення, 
підкреслює семантичну і структурну цілісність висловлювання, причинно-
наслідковий зв’язок вказаних дій. У фрагментах, реалізованому білінгвами, 
відмічено зміну мелодійного контуру. І в першій, і в другій синтагмі переважає 
спадний рух тону, за рахунок чого втрачається причинно-наслідковий зв’язок 
висловленого. Алогічним також є виділення усіх повнозначних слів повним 
наголосом, що порушує тема-рематичну цілісність речення. 

Динамічна (ситуативна) модальність стосується фізичної 
спроможності або необхідності суб’єкта [11], а також означає можливість 
виконання дії за певних обставин. У наведеному прикладі I |am to |live in a |big 
\city | and if you |don't have |any \job, | you've |got to sur\vive. || мовець потрапив у 
ситуацію, коли він змушений жити у великому місті, в якому обставини 
можуть скластися так, що без засобів до існування йому доведеться виживати. 
Середній тональний діапазон, значна кількість емфатичних наголосів, 
уповільнений темп є ознаками глибокого розчарування мовця ситуацією, що 
склалася; середня тривалість пауз між тема-рематичними блоками речення 
надають комунікативної ваги кожному з них. Пришвидшення темпу та 
скорочення тривалості пауз між синтагмами у висловлюваннях білінгвів 
надають їм значення констатації факту, повністю нівелюючи афективну 
позицію мовця. 

Отже, модальність – це комплексна багатоаспектна функціонально-
семантична категорія, що виражає ставлення мовця до висловлюваного, а 
також його оцінку ставлення до об’єктивної дійсності. Проаналізовані 
фрагменти англійського мовлення, реалізовані носіями мови та білінгвами, 
дозволяють дійти висновку, що інтонаційні маркери є найбільш показовими 
для вираження модальних відношень в усному мовленні і повною мірою 
відбивають афективну та інтеракційну дискурсивну позицію мовця. 
Зіставний аналіз англійського мовлення носіїв мови та білінгвів, а також 
виокремлення їх типових відмінностей, дає змогу виявити найбільш 
рекурентні інтонаційні ознаки кожного з типів лінгвістичної модальності. 
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У статті фокусується увага на об’єкті дослідження (контактування 
мовних одиниць), статус його у парадигмі вербокреації (предмет дослідження). 
Осмислюється природа вторинних утворень на різних векторах буття мови, 
мовлення та мовленнєвої поведінки. Емпатується теза про валідність 
комплексного підходу до вторинних утворень, про інтеграцію з минулим досвідом 
та тенденціями комплементації. Системність мови осмислюється в інтеграції 
синергетичних тлумачень.  

Ключові слова: контактування мовних одиниць, вербокреація, мова, 
мовлення, мовленнєва поведінка, синергетичні тлумачення. 

 
В статье рассматривается проблема контактирования языковых единиц 

(объект исследования), его статус как вторичного конструирования (предмет 
исследования). Осмысление онтологии секондарных (вторичных) единиц 
осуществляется на материале разных инвариантов мегасистемы – звуковом, 
лексическом, грамматическом, фразеологическом и текстовом. Фокусируется 
внимание на валоративности комплексного подхода к объекту исследования, его 
энергии и информативности. Верифицируется тезис А.А. Потебни – Язык мы не 
строим, а достраиваем. 

Ключевые слова: контактирование языковых единиц, вербокреация, язык, 
речь, речевая деятельность, синергетическое комментирование.  

 
The objects of this investigation are being mentioned in the article title. The 

onthology of the referents is being studied in the vein of derivation, epidigmatic 
procedure of formal and semantic evolution of the secondary units. The derivatives are 
analyzed at different language vectors – phonetic, lexical, grammatical, phraseological 
and textual. Emphasis is made upon the valour of a complex synergetic approach 
towards the subject of investigation and verification of the thesis by O.O. Potebnia – We 
don’t make language, we remake it. 

Keywords: contactligature, verbocreation, language, speech, speech behavior, 
synergetics. 
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Об’єкт та предмет дослідження номінуються в заголовку статті. Мовні 
одиниці – це матеріальне представлення в звуках, морфемах, словах, 
словосполученнях, реченнях та текстах. Вербокреація – це утворення 
вторинних номінативних та комунікативних конструювань шляхом переходу 
від вихідних одиниць до складених секондарних утворень на гетерогенних 
векторах мегасистеми [5]. Робоча гіпотеза дослідження перекликається з 
аксіомою О. О. Потебні: Ми не будуємо мову, ми її добудовуємо. Новизна 
роботи полягає в осмисленні природи явища контактування мовних одиниць 
(КМО) за допомогою комплексного синергетичного виміру, в осмисленні 
процесів лінійного та нелінійного буття дериватів, у поглибленому розумінні 
діади Концептуалізація :: Категоризація. Матеріалом дослідження слугують 
факти, вилучені з аутентичних довідників та словників, доробків вітчизняних 
та зарубіжних учених стосовно релевантних проблем, а також – результати 
власних лінгвістичних пошуків. У сьогоденній науковій картині актуальними 
є еволюційні та інволюційні епідигматичні вектори інваріантів мови. 
Двигуном осмислення є синергетичний підхід до онтологічних і 
гносеологічних модусів КМО через призму ідентифікації висхідних та 
низхідних векторів об’єкту дослідження. Мету дослідження вбачаємо у 
розпізнанні механізму секондарних утворень, їх теоретичної та прикладної 
значущості. Синкретизм КМО полягає у симультанному поєднанні різних 
енергій на матеріалі релевантних складників. 

Контактування звуків препарує семантично вагомі одиниці вищого 
рангу – слова. Кожна мова має свій фонетичний дизайн, патерни 
ідіоматичності та системності [6]. В англійській мові вокалізм проявляється в 
наявності дванадцяти монофтонгів та дев’яти дифтонгів у цій мегасистемі. 
Секондарними є дифтонги – складені звукоутворення типу œ, æ, так звані 
лігатури. Процеси асиміляції та адаптації призводять до фонетичних зсувів 
типу англ.: What’s (адаптація), Horseshoe (асиміляція) [3, с. 10–12]. 

Асиміляція та адаптація позначені синергетизмом як такі, що 
спрацьовують шляхом інтеграції тріади – енергії, інформації та матеріалу. 
Ідіоматичність фонем не є автономною, вони (фонеми) препарують девіації – 
формальні та семантичні зсуви на лексичному рівні. На семантичному рівні 
КМО вербалізуються на векторах смислів: буквальний → небуквальний, 
звуження → розширення, конкретизація → узагальнення, компресія → 
→ пролонгація, серйозність → несерйозність, нейтральність → 
прагматичність. 

Морфеми англійської мови використовуються для поповнення 
лексикону за канонізованими патернами мови. Морфемна парадигма як 
відкрита система легітимізує свій статус у царині інваріантів мегасистеми. У 
науковій картині світу стабільними є питання вербокреації нових 
конструювань з огляду на дієвість соціальних та лінгвальних факторів. 
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Графічне розходження морфем свідчить про їх постійну діасинхронічну 
еволюцію. Наприклад, морфеми англ.  -teen, -ty етимологічно корелюють із 
глибинною структурою ten, результати їх (морфем) контактування 
верифікуються у складених алігатурах англ. fourteen, forty (4+10 чи 4 х 10). 
Процеси додавання та множення знімають енігматику морфемних дублетів -
teen, -ty, їх розходження з’ясовується не етимоголічною суттю складових 
елементів, а їх функціональним навантаженням. Числівники, у нашому 
випадку fourteen, forty, вживаються під час конкретної лічби, абстраговано 
вони матеріалізують нумеральну функцію. Пор.: fourteen hours, 
fourteen + fourteen = twenty eight. Графічна лакунарність ідентифікує 
семантичне розходження fourteen :: forty. Лексичне наповнення числівників 
тут детермінується їх біфункціональністю. Похідні новоутворення не 
залишаються осторонь епідигматичної функції. Пор.: two → tweens, twice, 
twos, ten → in her teens, teeners, between. Нумеральні компоненти позначені 
притаманною їм валентністю, сполучуваністю та частиномовним 
контактуванням. Аналіз емпіричного матеріалу свідчить про те, що 
числівники автономно, поза контекстом або нумеративної функції, 
виражають точне число. За цими межами числівники позначені діадою 
семантики: приблизне та невизначене число [9, с. 32–36]. 

Малий синтаксис іменникових словосполучень із нумеральним 
компонентом маркує характер вираженого числового значення. 
Специфікаторами останнього у КМО виступають прислівник та прикметники 
типу англ. over two hundred years, more than two hours, under sixty years, good 
ten miles; укр. більше сорока років, близько ста м’ячів, цілих п’ять хвилин, 
неповних тридцять днів. Характер контактування Sp Num N (специфікатор + 
числівник + іменник) представлений частиномовно в патернах (Adv 
Num) + N, Adj (Num + N) [9, с. 62–68]. 

Типологія контактування представлена в різних мовах по-різному 
(див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Типи словосполучень із нумеральним компонентом 

 
Модель Категоріальна міра 

Мова 
англійська українська 

Num (N) 
NumN 
SpNumN 

25,6 ± 4,4 
62,53 ± 2,78 
11,5 ± 0,34 

two (o’clock) 
five countries 
approximately 

three hours 

20,87 ± 4,8 
68,12 ± 

4,24 
10,9 ± 0,39 

три (години) 
чотири дні 

десь біля десяти годин 

 
У словосполученнях числівників з іменниками в дистантних мовах 

виокремлюються чотири типи: 
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– NumN1 для позначення назв живих істот (англ. three rabits, six 
lions, one nurse, укр. одна кішка, чотири пташки); 

– NumN2 для позначення назв неживих предметів (англ. one cigar, 
three medals, five rooms, укр. п’ять зошитів, один будинок); 

– NumN3 для позначення абстрактних референтів (англ. one idea, 
two adventures, seven sounds, укр. дві революції, одна ідея); 

– NumN4 верифікує тезу про те, що слова зі спільною семою 
реалізують схожі функції (у нашому випадку – квантитативну) (англ. two 
miles, three dozen eggs, укр. чотири милі, сто кілометрів). 

Морфеми – похідні одиниці, їх вихідні конструювання належать 
словам. Візуальні образи морфем міняються з часом, а пізні утворення 
виглядають омонімами несекондарних одиниць. Пор.: -less, no-, -free, -ful у 
словах jobless, nobody, carefree, beautiful. Морфеми ранніх періодів позначені 
загадковістю, енігматичністю. Пор. англ.: depth, gift, freedom, happiness. 
Морфеми представлені в групах синонімів, омонімів та семантичних полів. 
Серед девіативних конструювань виокремлюються, зокрема, морфеми-
позитиви та морфеми-негативи, одиниці аксіологічного плану типу англ. 
powerful :: powerless. Негація відноситься до універсальних явищ поляризації 
референтів матеріалізації оцінок «добро» :: «зло», «так» :: «ні», 
«позитиви» :: «негативи». У науковій картині світу чинними на часі є терміни 
релевантний :: нерелевантний, компресований :: пролонгований, валідний :: 
:: невалідний, інгерентний :: адгерентний, пейоративний :: амеліоративний, 
лакунарний :: нелакунарний. В ословленні аксіологічних параметрів значне 
місце посідають контактори негативи-морфеми типу англ. non-, no, dis-, un- – 
як експліцитні екстеріоризатори. Лакунарні (нульові) морфеми відкривають 
імпліцитну сторінку про семантизацію НІЩО. Пор.: 

 
Експліцитні засоби негації: 

 
Імліцитні засоби негації: 

 
Nonchalantly, without, nothing, 
never, alone, neither, miserable, not, 
negative 

To deny, to stop, to miss, to void, 
empty, blank, hesitancy, to lose  

 
Синергетична сила морфем полягає у використанні їх у стані хаосу, у 

лакунізації, знаходженні вихідної енергії. Морфеми як динамічні одиниці 
спричиняють еволюційну вербокреацію, уможливлюють появу ускладнених 
алігатур. На часі цей термін верифікується на просторах лінгвосинергетики 
[5; 8]. Алігатури – сукупності складених секондарних пролонгованих (в 
основному) новоутворень – фонетичних, лексичних, семантичних, текстових 
та жанрових епідигматів. Лексичні алігатури появляються в процесах 
композиції та бленду (зрощення). Алігатурам як секондарним утворенням 
притаманна формалізація (а+в) → (ав), із повним або частковим збереженням 



ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

88 
 

вихідних складників. Зворотній словотвір (backformation) позначений 
нульафіксальністю на відміну від дериватів із афіксами. Пор.: a babyseater 
(N) → to babyseat (V), competition (N) → to compete (V), an editor (N) → to edit 
(V). В українській та російській мовах ця модель має інший дизайн та 
напрямок. Пор.: рос. синий (Adj.) → синь (N); укр. жовтий (Adj.) → жовч (N). 

КМО позначені парадигматичним та синтагматичним буттям. КМО 
представлені частиномовним корпусом, повнозначними словами та 
синтаксичними формантами, яким притаманні відповідні валентності. 
Секондарні конструювання детермінуються відповідними епідигматами. 
Англійські іменники в атрибутах мають прикметники; прикметники 
корелюють з прислівниками; дієслова – з прислівниками та 
дієприслівниками; а прийменники слугують іменниковим словосполученням; 
сполучники зв’язують слова та сполучення. Блоки (члени речення) позначені 
відповідними контактами: до підмета, додатка тяжіють означення; до 
присудка – обставини; з головними членами речення – підметом та 
присудком – відповідно корелюють означення та обставини; з означеннями 
та обставинами – вербалізатори ознак стану або дії [3, с. 126–132]. КМО у 
синтаксисі спрацьовує за частиномовною детермінацією. Іменникам, 
прикметникам, прислівникам, дієсловам англійської та української мов 
притаманні специфічні типи алігатури, словосполучення, а саме: 

– NC1 – словосполучення іменника з прикметником, займенником, 
числівником та дієприкметником (англ. warm greeting, his success, укр. цікава 
книжка, мої друзі, чотири роки); 

– NC2 – словосполучення іменника із прийменниковим зворотом 
(англ. a specialist in chest disease, the roof of the house, укр. знайомство з 
другом, рік за роком); 

– NC3 – контактування іменника з підрядними реченнями (англ. the 
news that you brought, укр. калина, що у лузі цвіте, будинок, у якому він 
мешкає); 

– NC4 – контактування із дієслівними конструкціями (англ. delivery 
to be made, укр. бажання вчитися, звичка працювати). 

Прикметники, на відміну від іменників, вживаються в 
словосполученнях із прислівниками, ословленнями ознак типу англ. very 
nice, greatly, happy; укр. дуже радий, занадто великий.  

Контактування слів, словосполучень та речень у мовленнєвій ендозоні 
актуалізується маркерами сурядності та підрядності (узгодження, керування 
та прилягання). КМО детермінуються дизайном конкретної мови. 
В англійській мові перевага надається керуванню та приляганню. На відміну 
від української мови узгодження є тут раритетним. Ізоморфним, стилістично 
маркованим є нанизування референтів у процесі КМО. Пор. укр.: І все це 
ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, мекає, ірже, 
ігігікає, ремигає, позіхає, кувікає, хреститься, божиться, матюкається, 
заприсягається, пахне, кудкудахтає, квокче, смалить одне одного по руках, 
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грає на гармонію, на скрипку, причитує, п’є квас, їсть тараню, булькає, 
лускає насіння і крутиться на каруселі [4, с. 43]. 

Таким чином явище КМО є актуальним та діючим за формулою 
(а+в) → (ав). Семантично незалежні елементи трансформуються у складники 
за принципом сурядності або підрядності (в останньому випадку відсутній 
паритет). Модель (а+в) → (ав) спрацьовує у процесі вербокреації, в якому 
вихідні складники (а+в) трансформуються в секондарний вторинний патерн, 
алігатуру (ав), що утворюється за допомогою складеного епідигмата, 
формально та семантично модифікованого деривата – на лексичному, 
граматичному, фразеологічному та текстовому рівнях. Модифікація смислу 
відбувається за умов наявності матеріалу – мовних вихідних одиниць, 
буквальне наповнення яких слугує інтродукцією, підґрунтям для 
епідигматичних зсувів та характеру інформацій – серйозна / несерйозна, 
практична / непрактична. Влучні трансформації є джерелом поповнення 
корпусу текстів різних жанрів – афоризмів, загадок, прислів’їв, об’яв, 
непрактичних висловів, які позначені креативним шармом та фасцилізацією 
рецепції. Пор. англ.: Two is company, three is none → Tree is company, two is 
none; A friend in need is a friend indeed → A friend in need is not friend in deed. 
Поліфункціональність слів включає в свою парадигму також креативну 
функцію. Слова використовуються не тільки для творення нових одиниць 
(повнозначних та службових), але також і для креації нових смислів, 
поляризації ситуацій, модифікації канонізованих думок. Так у тексті об’яви 
All day round service, but now останні два слова повністю десемантизують 
попередню фразу. Слово-«опозиціонер» but нівелює смисл всього 
висловлення. Подібна лексема (негатор) може займати й інше місце в реченні 
та виражатися адгерентними засобами – надвербальними, інтонацією та 
риторичними питаннями типу англ.: What will Miss Grundy say?, укр: Хіба 
ревуть воли як ясла повні? Гра словом, текстом, жанром вбирає в себе 
енергію КМО, синергетику складників, канонізований досвід яких (а+в) 
перетворюється у новотвір. Відомо, що Errare humanum est, але люди 
помиляються, інколи нарочито з метою заповнити лакуну гумором, 
заполонити читача неочікуваним судженням, розсмішити адресата, 
заспокоїти його, сугестувати події, зняти напругу, переключитися на іншу 
тему. Пор. англ.: When I am good I am very, very good. When I am bad I am 
better. Гумористичний ефект, за Г. Г. Почепцовим, має лінгвальний або 
ситуативний характер. Вербалізація непрактичної креації – це неочікуване 
ословлення, жива інновація. Така вербокреація є секондарною по 
відношенню до серйозної вихідної форми. Творчі зусилля носіїв мови є 
очевидними в процесах трансформації прислів’їв в інші жанри, зокрема в 
загадки, афоризми, приказки тощо. Модифікації відкриті глобальній 
структурі малих текстів. Пор.: Where there is a will there is a way out; Where 
there  is  a  wheel,  there  is  a  way;  Where  there  is  a  will,  there  is  an  heir. 
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Адгерентним є явище асоціативного контактування [7, с. 11]. Алогічне 
контактування має місце в корпусі народної етимології та несерйозних 
коментувань.  

Позиція складників (а+в) → (ав) є вельми вагомою для тема-
рематичного представлення КМО. Пор. позиційну значущість числових 
величин типу 132, 231, 321. Позиційно детермінованими є також контактні 
групи типу англ. stone wall :: wall stone, bus stop :: stop bus, on :: no.  

Новоосмисленні речі, артефакти, підходи, тенденції потребують нового 
ословлення у мові та її субмовах, поява нових знаків знаків (метазнаків), їх 
обґрунтування та функціонування верифікується сьогоденною методологією, 
синергетичною інтеграцією питань онтології та гносеології.  

Робоча гіпотеза – опізнано, осмисленно, омовленно –  стає 
аксіологічно канонізованою для подальших пошуків, роздумів в ендозоні 
наукової картини світу.  

 
Література 

 
1. Анохіна Т. О. Семантизація категорії мовчання в англомовному художньому 

дискурсі : монографія. – Вінниця : Нова книга, 2008 – 144 с. 
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М. : Сов. 

Энциклопедия, 1966 – 608 с 
3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинских 

языков / коллектив авторов : К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. – 
Киев: «Вища школа», 1977. – 147 с. 

4. Вишня О. Твори в 2-х томах, Т.1. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1956. – 462 с. 
5. Еникеева С. М. Синергетические параметры структурной организации и 

развития словообразовательной системы современного английского языка // Синергетика 
в филологических исследованиях: монографія / під голов. ред. Піхтовнікової Л. С. – 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 62–88. 

6. Калита А. А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного 
висловлення : монографія. – Київ : КДЛУ, 2001 – 351 с. 

7. Кобякова І. К. Креативне конструювання вторинних утворень в 
англомовному дискурсі : монографія. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 128 с. 

8. Пихтовникова Л. С. Самоорганизация дискурса и отдельных типов дискурса 
// Синергетика в филологических исследованиях : монографія / під голов. ред. 
Піхтовнікової Л. С. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 88–102. 

9. Швачко С. А. Языковые средства выражения количества в современном 
английском, русском и украинских языках : монография. – К. : Вища школа, 1981. – 114 с.  
 
  



МІЖНАРОДНИЙ	ЗБІРНИК	НАУКОВИХ	ПРАЦЬ,	ПРИСВЯЧЕНИЙ	70-РІЧНОМУ	ЮВІЛЕЮ	
ПРОФЕСОРА	АЛЛИ	АНДРІЇВНИ	КАЛИТИ	

 

91 
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В статье на основе лингвостилистического анализа стихотворений 
И. Никитина «По всей степи ковыль» в переводе Д. Роттенберга и «Утро» в 
переводе Н. Ореховой раскрываются особенности перевода поэтических 
произведений с русского языка на английский.  

Ключевые слова: поэтический перевод, поэзия, И.С. Никитин, лирико-
эпическая тональность. 

 

У статті на основі мовностилістичного аналізу поезій І. Нікітіна «По всей 
степи ковыль» в перекладі Д. Роттенберга і «Утро» в перекладі Н. Орєхової 
розкриваються особливості перекладу поетичних творів з російської мови на 
англійську. 

Ключові слова: поетичний переклад, поезія, І. С. Нікітін, лірико-епічна 
тональність. 

 

In the article on the basis of a linguostylistic analysis of I. Nikitin’s poems 
“Feather-grass fills the steppe” translated by D. Rottenberg and “Morning” in 
N. Orehova’s translation the authors outline the specificity of a poetic translation from 
Russian into English. 

Keywords: poetic translation, poetry, Ivan Nikitin, lyrical and epic tone. 
 
Поэтический перевод, история которого насчитывает не одно 

тысячелетие, имеет свои особенности. Переводчик, выбирая текст, в 
значительной мере руководствуется своим вкусом, интуицией, созвучностью 
оригинала неким душевным струнам. Трудно объяснить, почему уже давно и 
поныне появляются все новые переводы поэзии Пушкина и Лермонтова, двух 
вершин, но практически не освоено творческое наследие Е. Баратынского, 
Ф. Тютчева, Н. Некрасова, А. Фета. В Интернете на многих сайтах 
представлены переводы опять-таки в основном поэзии Пушкина и 
Лермонтова, выполненные известными мастерами (И. Железнова, Е. Бонвер 
и др.) Не «повезло» и таким мастерам, как А. Кольцов и И. Никитин. Если 
тоническая поэзия А. Кольцова представляет значительную сложность для 
переводчика, то трудно объяснить почти полное отсутствие переводов 
И. Никитина. В 2014 году отмечался «малый» юбилей Ивана Савича 
Никитина (1824-1861),  и мы задались вопросом: переводились ли его стихи 
на другие языки? К счастью, одна из лирических миниатюр была переведена. 
Однако сама личность и творчество Никитина, безусловно, заслуживают 
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более серьезного внимания. Не получивший законченного светского 
образования (духовная семинария и 3 курса духовной академии), И. Никитин 
всю свою короткую жизнь усиленно «самообразовывался»: читал 
литературные журналы и поэтические новинки, состоял в переписке с 
И. Суриковым, С. Дрожжиным, организовывал в Воронеже литературные 
чтения и создал небольшую общедоступную библиотеку [1; 2; 4].  

Высокую оценку его творчество получило у Л. Толстого, И. Бунина, 
С. Есенина, А. Твардовского. Своеобразие его проявилось не только в 
демократизме, но и в синтезе лирики и эпического начала, использовании 
накопленного ранее опыта многообразной русской силлаботоники. Певец 
природы Придонья, демократ по рождению и убеждениям, И. Никитин 
владел особым видением окружающего мира и изысканным 
версификационным мастерством. Одно стихотворение И. Никитина было 
переведено на английский язык. Переводческий текст принадлежит Дориану 
Роттенбергу. Этот замечательный мастер был билингвом (семья дипломата 
И. Роттенберга в 1929-1934 гг. жила в Англии), и английский язык стал его 
вторым родным языком. Участник Великой Отечественной войны, 
Д. Роттенберг окончил Московский институт иностранных языков и 
посвятил себя переводческой деятельности. Он получил мировое признание 
как лучший переводчик поэзии В. Маяковского, переводил К. Чуковского, 
С. Маршака, С. Михалкова, Р. Гамзатова, выступил как составитель 
антологии «Пятьдесят советских поэтов» (1969), совместно с В. Огневым. 

Стихотворение «По всей степи ковыль» входит в неоконченную поэму 
И. Никитина «Поездка на хутор» (1859 г.). Обратимся к оригиналу 
миниатюры, в котором сфокусированы все характерные признаки поэтики 
замечательного мастера. Это лирическая зарисовка эпического масштаба. 
Протяженность и широта степного простора, уходящего вдаль, вширь и 
ввысь, отмечена лексически (по всей степи, все туман, далеко-далека, 
высоко-высоко в небе точка дрожит, на все стороны путь, необъятная даль, 
неоглядный простор и др.). Лирический герой охватывает взглядом все 
видимое пространство, от плывущих в синеве облаков до улыбающихся 
солнцу цветов.  

Использована своего рода кинематографическая техника, когда камера 
дает панорамное изображение, а затем фокусируется на характерных деталях, 
средних и крупных планах. Степной простор у Никитина живой, поющий 
голосом жаворонка и голосами малых сих (гудовень, и поют, и жужжат, 
раздаются свистки). Яркий солнечный день наполнен сиянием (тонет в 
золоте день), серебряные нити ковыля создают иллюзию сверкающей реки, 
радуются солнцу цветы (как живые стоят, улыбаются, глазки на солнце 
глядят). Высокий эмоциональный фон поддерживается риторическими 
восклицаниями. 

Метрически в стихотворении точно соблюдается анапестическая 
структура – плавное, неторопливое движение двенадцатистопника, 
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отражающее эпическую неторопливость. Приведем текст миниатюры, 
написанной поэтом в 1857 г. 

По всей степи – ковыль, по краям – все туман.    
Далеко, далеко от кургана курган; 
Облака в синеве белым стадом плывут. 
Журавли в облаках перекличку ведут. 
Не видать ни души. Тонет в золоте день. 
Пробежать по траве ветру сонному лень. 
А цветы-то, цветы! Как живые стоят, 
Улыбаются, глазки на солнце глядят, 
Словно речи ведут, как их жизнь коротка, 
Коротка, да без слез, от забот далека. 
Вот и речка… Не верь! То под жгучим лучом 
Отливается тонкий ковыль серебром. 
Высоко-высоко в небе точка дрожит. 
Колокольчик веселый над степью звенит, 
В ковыле гудовень – и поют, и жужжат. 
Раздаются свистки, молоточки стучат. 
Средь дорожки глухой пыль столбом поднялась, 
Закружилась, в широкую степь понеслась… 
На все стороны путь: ни лесочка, ни гор! 
Необъятная гладь! неоглядный простор!  
 
Единственный перевод этого стихотворения был сделан талантливым 

переводчиком Д. Роттенбергом: 
Feather –grass fills the steppe veiled by mist on all sides, 
Ancient burial mounds stand out far and wide 
Clouds float by through in white silvery crowds, 
Cranes call out to each other in their flight through the clouds. 
No soul can be seen in the steppes golden haze – 
No voice can be heard – far too sleepy the breeze. 
And the flowers, and the flowers looking up at the sky, 
Seeming almost alive with their radiant eyes, 
Seeming almost to say: although brief is our life, 
Yet of tears it is free, free of worry and strife. 
Lo, a stream! – a mirage. Only feather-grass gleams 
Like fine silver beneath the sun’s blustering beams. 
High above hangs the skylark – a quivering dot 
Like a bell tinkling gay in the steppe’s scathing hot! 
While the feather-grass hums, buzzes, whistles and sings 
With the voices of numberless wee living things. 
On the path in the grass clouds of dust seem to dance 
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In a whirlwind that speeds through the boundless expanse. 
Go where you will – not a wood, not a hill, 
Only steppes lie around, unembraceable, still. [7, с. 130]. 
 

В целом перевод, сделанный Роттенбергом, поражает своей близостью 
к оригиналу. Близостью эмоциональной, структурной, мелодической. Текст 
перевода пронизан стремлением сохранить духовную наполненность и 
изобразительные средства оригинала, его образную систему и особенности 
авторского идиолекта. Формальное и содержательное сходство обеспечивают 
высочайший уровень эквивалентности.  

Обратимся к тексту перевода и попытаемся понять, чем же создается 
формальное и эстетическое сходство с подлинником. 

В первую очередь необходимо отметить редкое для поэтического 
перевода практически полное построчное соответствие текстов оригинала и 
перевода. Таким образом, в роли единицы перевода  здесь выступает не 
только весь текст, но и более мелкие отрезки: строки и даже стопы.  

Говоря о формальных особенностях перевода, отметим, что переводчик 
точно воспроизводит двенадцатистопную структуру и консонантную рифму 
в концевых стопах, заменив анапест на амфибрахий. Выше всяких похвал 
умение  количественно сохранить вокалическую составляющую оригинала 
12 /11 гласных. 

Авторский стиль сохранен с помощью соответствующей лексики. Что 
касается синтаксических трансформаций, то они, как правило, вполне 
адекватны и оправданны. Так, например, при переводе первой строки 
эллиптическое / назывное русское предложение  передано традиционной для 
английского языка SVO структурой. Однако  простота синтаксиса 
компенсируется здесь выразительностью образов за счет добавления the 
steppe veiled by mist on all sides. 

В переводе второй строки наблюдаем ту же картину, однако здесь ритм 
сохраняется за счет добавления атрибута к слову курган  – ancient burial 
mound. При этом эпитет ancient создает особую атмосферу дикой, пыльной, 
свободной степи.  

Третья строка практически дословно соответствует подлиннику, за 
исключением порядка слов.  

Четвертая строка достаточно сложна для прочтения вслух: здесь 
наблюдаем смещение логического ударения на послелог во имя сохранения 
ритма, достаточно большое количество согласных (21) на 13 гласных, из 
которых 5 – дифтонги. 

В переводе пятой строки привлекает внимание метафорическое 
использование слова soul, достаточно редкое в английском языке, но такое 
родное и близкое русскому человеку.   

Метафора «тонет в золоте день» переосмысливается и передается 
другой метафорой steppes golden haze, что позволяет визуализировать жаркое 
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степное марево. Что касается синтаксиса данной строки, замена безличной 
структуры на пассивную вполне оправданна: английский пассив отличается 
меньшей степенью персонализации деятеля, нежели актив. 

В шестой строке происходит замена образа: безмолвие вместо 
недвижимости травы. Однако сохранен образ «сонного» ветра – far too sleepy 
the breeze. В седьмой строке эмоциональное восклицание цветы-то, цветы 
передается точным эквивалентом. Далее наблюдаем семантическое 
варьирование как способ компенсации: глазки на солнце глядят – their radiant 
eyes. При этом эпитет radiant создает возвышенное настроение. Эллипсису в 
оригинале соответствует причастие в переводе. В следующих двух строках 
эмфатический синтаксис используется переводчиком для сохранения 
высокого эмоционального накала. Разговорному союзу да соответствует 
выдвижение предикатива: although brief is our life. При этом авторский 
повтор коротка – коротка компенсируется в переводе анадиплосисом Yet of 
tears it is free, free of worry and strife.  

Далее убеждаемся, что переводческое решение Роттенберга  неизменно 
эффективно: он компенсирует гибкость и выразительность русского 
предложения лексическими средствами. 

Именно такое воздействие на реципиента оказывает устаревшее: «Lo!» 
и опять отход от синтаксической структуры подлинника: повелительное 
восклицание: «Не верь! – передается  номинативом a mirage. Жара нарастает, 
становится нестерпимой, читателю приходится прищуриться, чтобы под 
жгучим лучом (blustering beams) увидеть, как колышется серебристый 
ковыль. Необходимо отметить, что цветовая гамма в целом сохраняется 
переводчиком: ковыль отливает серебром, отражая солнечный свет. Это 
значение содержится в лексеме gleam – «shine brightly, especially with reflected 
light» [7, с. 601], а затем усиливается сравнением Like fine silver. Роттенберг 
«додумывает» или озвучивает никитинскую метафору в небе точка дрожит: 
skylark – a quivering dot. Глагол quiver имеет значение «to tremble slightly» [7, 
с. 1160], что опять-таки позволяет визуализировать крошечного жаворонка в 
колышущемся от жары воздухе. Интересно, что у Роттенберга жаворонок 
сравнивается с колокольчиком. При этом нейтральному bell придается 
уменьшительно-ласкательное значение засчет глагола tinkle – «to ring or cause 
to ring with a series of high tinny sounds, like a small bell» [7, с. 1517]. 

В оригинале же, как видится, речь идет о колокольчике на дуге. 
Далее, вслед за Иваном Никитиным, переводчик «озвучивает» 

картинку. Назывное предложение оригинала  преобразуется в двусоставное в 
переводе. Авторский неологизм «гудовень» поясняется посредством ряда 
глаголов, передающих звуки: hums, buzzes, whistles and sings. Далее, в строке 
16, следует смысловое развитие. И если в оригинале звуки напоминают 
скорее маленькую мастерскую, то Роттенбергу удается воссоздать шум 
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летней степи, где в траве непрерывно снуют насекомые. При этом 
многообразие звуков подчеркивается словами numberless wee living things.  

В строках 17-18 для сохранения метра переводчик использует 
выдвижение обстоятельства места. Столб пыли, поднявшийся из дорожки 
глухой в переводе преобразуется в облака пыли, которое вихрем уносится в 
«безграничную ширь». Интересно соответствие глаголов “поднялась, 
закружилась, понеслась” – “seem to dance, speeds”. Метафора “the boundless 
expanse” звучит как-то очень гармонично, по-русски. Да и весь перевод 
пронизан концептами, которые изначально присущи русскому менталитету: 
ширь, душа, свобода, тоска. Последние строки – поистине переводческий 
триумф Роттенберга. Совпало, сошлось воедино все: ритм, рифма, 
напряженность.  

 

На все стороны путь: ни лесочка, ни гор!  
Go where you will – not a wood, not a hill, 
Необъятная гладь! неоглядный простор!  
Only steppes lie around, unembraceable, still. 
 

Сохранению эмоциональной тональности способствует нарушение 
привычного порядка слов и эллипсис смыслового глагола, а также эпитеты 
unembraceable, still. Широкая, необъятная, равнодушная степь. Свобода – и 
одиночество. 

Вообще хочется отметить кинематографическую выразительность 
перевода: Роттенберг использует яркие зрительные образы, и картина, 
возникающая при прочтении перевода ничем не отличается от того, что 
читатель испытывает при чтении исходного текста: серо-серебристый 
ковыль, пыльная степная дорога, жаркое солнце в прозрачной голубизне 
неба, монотонное позвякивание колокольчика, бескрайняя ширь. Дориану 
Роттенбергу удалось сохранить в переводе эмоциональный настрой и 
русскую духовность поэзии И. Никитина. Таким образом, единственным 
переводом на сегодня и ограничивается английская «никитиана», с чем 
трудно смириться. Не имея практического опыта перевода, а только 
теоретическое знание транслятологии, мы предприняли попытку перевести 
хрестоматийный Никитинский шедевр «Утро». Возможно, стихотворение 
уступает более позднему и зрелому «По всей степи ковыль», но в нем 
отчетливо проявляется никитинский почерк в контексте всей его поэтики, 
эстетики и этических доминант. 

 

Утро 
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.  
Белый пар по лугам расстилается. 
По зеркальной воде, по кудрям лозняка 
От зари алый свет разливается. 
Дремлет чуткий камыш. Тишь - безлюдье вокруг. 
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Чуть приметна тропинка росистая. 
Куст заденешь плечом – на лицо тебе вдруг 
С листьев брызнет роса серебристая. 
Потянул ветерок, воду морщит-рябит. 
Пронеслись утки с шумом и скрылися. 
Далеко-далеко колокольчик звенит, 
Рыбаки в шалаше пробудилися. 
Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут... 
А восток все горит-разгорается. 
Птички солнышка ждут, птички песни поют, 
И стоит себе лес, улыбается. 
Вот и солнце встает, из-за пашен блестит, 
За морями ночлег свой покинуло, 
На поля, на луга, на макушки ракит 
Золотыми потоками хлынуло. 
Едет пахарь с сохой, едет - песню поет; 
По плечу молодцу все тяжелое... 
Не боли ты, душа! отдохни от забот! 
Здравствуй, солнце да утро веселое! 
   16 ноября 1854 – январь 1855 [3]. 
 

Morning  
Stars are dim and go out. Fleecy clouds are aflame. 
Steam white’s filling the medows on all sides. 
Glassy water expance, curly willow bush 
Floods the scarlet of dawn far and wide. 
Tender reed’s dozing still. No sound, no soul. 
Indiscernable is dewy path. Yet a bush, touched by chance, 
Bursts with numberless tiny drops – silver shower 
Pours through coming down onto your face. 
Light breeze drawing in, water’s rippled and stirred. 
Noisy ducks rushed past and were gone in a sweep. 
Little bell’s softly tinkling somewhere miles off. 
In their hut team of fishermen rose from sleep. 
They remove fishing tackle, taking ores to the boats, 
While the sky in the east is glaring bright. 
Little birds’re singing songs in the wait of the sun. 
Distant wood greets the sun after the night. 
Here is rising the sun, glistening over the fields 
After his nightly sleep far overseas, 
Streams of gold come pouring through all around – 
Onto the fields, onto medows, bushes and trees. 
Ploughman singing a song rides along to his field – 
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There is nothing beyond the fine man’s power… 
Soul my! No more pain, rid of worry and strife. 
Welcome you, blissful sun, and jolly morning hour! 

(Перевод Н. Ореховой) 
 

Надеемся, что в переводческом тексте удалось сохранить доминантную 
лирико-эпическую тональность. Сложнее обстоит дело с метром и 
вокалической составляющей. Стихотворный размер оригинала можно 
охарактеризовать как дольник, где доминируют анапестические стопы с 
инициальными хореическими вкраплениями. В переводе также пришлось 
прибегнуть к дольнику, в котором сочетаются хореические и дактилические 
стопы с амфибрахическими и анапестическими. Сохранить высокую 
вокалическую составляющую оригинала (12-11 гласных) удалось частично 
(9-11 вокаликов). Cмысловая целесообразность аналитических глагольных 
форм Continuous (при всей выразительности семантики) частично 
компенсируется формами простого прошедшего Present Simple/Indefinite. 
Сложнее всего, естественно, была передача реалий, особенно 
этноспецифических, и фразеологии (кудри лозняка, воду морщит – рябит, 
шалаш, стоит себе лес, молодец, по плечу и др.), что в целом достигнуто. 
Произведена замена просторечных форм «скрылися», «пробудилися» на 
нормативные – кстати, в целом И. Никитин весьма осмотрительно использует 
такие локально окрашенные вкрапления. 

Хотелось бы надеяться, что отечественные переводчики-
профессионалы в дальнейшем продолжат знакомить англоязычных 
любителей поэзии с творчеством И. Никитина, следуя традициям 
отечественной школы поэтического перевода. 
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У статті представлено аналіз перекладів віршу "The Arrow and the Song" 
Генрі Лонгфеллоу на українську, монгольську та в'єтнамську мови та їх зворотній 
переклад на англійську мову (крім української мови). Мета автора полягає в тому, 
щоб дізнатися, як люди, що належать до різних культур, розуміють оригінальний 
текст, які засоби вони використовують для актуалізації змісту літературного 
твору, як особливості національного характеру відображені в перекладі, наскільки 
важливі символи тієї чи іншої культури. Глобальні категорії тексту (факти, події, 
учасники ситуацію, час, простір, оцінка та деякі інші) допомагають з'ясувати усі 
ці особливості.   

Ключові слова: глобальні категорії тексту, художній простір, картина 
світу, події, оцінка. 

 
В статье представлен анализ переводов стихотворения "The Arrow and the 

Song" Генри Лонгфеллоу на украинский, монгольский и вьетнамский языки и 
обратный перевод на английский язык (кроме украинского языка). Цель автора 
состоит в том, чтобы выяснить, как люди, принадлежащие различным 
культурам, понимают оригинальный текст, какие способы они используют для 
актуализации смысла литературного произведения, как особенности 
национального характера отражены в переводе, насколько важны символы той 
или иной культуры. Глобальные категории текста (факты, события, участники 
ситуации, время, пространство, оценка и некоторые другие) помогают 
установить все эти особенности.   

Ключевые слова: глобальные категории текста, художественное 
пространство, картина мира, события, оценка. 

 
The article presents the translations analysis of the poem "The Arrow and the 

Song" by Henry Longfellow into Ukrainian, Mongolian, and Vietnamese and back 
translation into English (except Ukrainian). The author's aim is to find out how people 
belonging to different cultures understand the original, what means they use for the 
actualization of the literary work meaning, how features of the national character are 
reflected in the translation, how much importance is given to symbols of this or that 
culture. To find out these specific features the author concentrates her attention on 
global text categories (facts, events, participants of the situation, time, space, evaluation 
and some others).  

Keywords: global text categories, literary space, image of the world, events, and 
evaluation. 
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1. Introduction 
Text is usually treated as an independent linguistic object with specific 

features of its semantic and structural configuration. Any literary text may be the 
main element in foreign language acquisition: students practice its pronunciation, 
learn topical vocabulary, find grammatical constructions, etc. Students may learn 
the text by heart, but it does not mean that they understand its contents, especially 
if we deal with a poem and when we have students belonging to different cultures. 
I am interested how Vietnamese and Mongolian students understand and interpret 
the poetic text, how they react to literary text idea and how they understand 
expressive means contained in the poem. The idea to see how other cultures are 
reflected in the mirror of translation may also be interesting for Ukrainian students. 
For this reason I have added translations of this poem into their native language.  

I also have the purpose to determine what volume of textual information was 
preserved and what new information was added; how students' nationality 
influenced their translation and what features of their national character and culture 
were reflected in it. But before I present the results obtained let us discuss poetic 
text peculiarities, global text categories and then the reflection of some of them in 
the original and in the translation. 

 
2. Poetic text: its peculiarities and information structure 

I have chosen a poetic text as the object of my research because in poetry in 
a condensed form the author's self-expression, one's world outlook, the level of 
spiritual culture is displayed more vividly and in a compressed form [8]. Literary, 
semantic and aesthetic information is encoded by the author in one of the textual 
levels: morphological, lexical, phonetic, syntactic, etc. Readers decode this 
information according to their erudition, personal tastes [5, p. 23], and their 
cultural background is of paramount importance.   

As far as we are going to speak about information contained in a poetic text, 
very briefly I will touch upon the basics of information theory, which may be 
regarded as a branch of cybernetic theory of communication by signal. 
Communication is an activity, in which information is transferred from one system 
to another by means of some physical embodiment. Every act of communication 
has six parts: encoding of the message, its transmission, its realization as a signal, 
channel of receiving and transmission, its reception, and its decoding [1; 19].  

The author has encoded the information and sent it to the reader. This 
information is transformed by the system of images, characters, plot, which is 
encoded by language means and stylistic devices (lexical and grammatical 
expression). But we must not forget that there are ideal and hindered channels for 
sending information. In the first case, information is transmitted undistorted. 
Literature is the channel where hindrances are inevitable. Social, historic and 
cultural changes the text goes through, modify the implication of the text. The 
reader may be of quite different social, political, and educational background. The 
reader decodes not only the factual material but its emotional and aesthetic content 
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[6], one can't be passive when reading, one can explain the information received, 
compare it with the information one received earlier and one can form one's own 
attitude towards the text. But there may be distance between the writer and the 
reader,  like  in  our  case.  The  poem  "The  Arrow  and  the  Song"  was  written  by  
Longfellow in 1845, the time-delay is more than one century. Thus, there may be 
misinterpretation or different interpretation of the information contained in the 
poem. 

As  M.  Volkenshtein  claims,  informational  content  of  the  poem  is  
considerably wider than a content of any kind, because every element in a poem 
bears information: vocabulary, images, rhythm, instrumentation, meter, rhymes. 
All this makes a holistic system and only in integration the poem has complete 
aesthetic value [4, p. 72]. It means that in translation some of the elements are lost; 
this holistic system is been damaged and disintegrated. We see that adequate, 
"correct" translation is very closely connected with adequate, "correct" text 
interpretation. 

 
3. Problems of poetic text translation, understanding and interpretation 
Correct interpretation and translation of the text depend on many reasons. 

The reader must be prepared for this process and have special thesaurus, adequate 
preliminary information stock in the recipient's conscience, which is not a simple 
sum of knowledge, a card index of everything that has been read, seen and heard, 
but all intellectual and emotional wealth of the recipient, including the ability to 
co-authorship [4, p. 73].  

A.A. Kalyta has offered an interesting approach to the translation process, a 
cognitive one, which includes specific stages of information processing that can be 
applied either to the written or oral text [6] and has outlined perspectives of 
translation studies [7].  

The poem and its translation can be treated as informational system (in 
details  see 4 and 10),  which expresses the flow of information from the writer  to 
the reader. If we compare the English original and its Ukrainian, Mongolian and 
Vietnamese translations we see that adequate translation is impossible, because 
these languages differ greatly, and information contained in rhythm, rhyme, some 
means of stylistic syntax, metaphor, etc. is lost.  

E.g., Mongolian has vowel harmony and a complex syllabic structure that 
allows up to three syllable-final consonants. It is a typical agglutinative language 
that relies on suffix chains in the verbal and nominal domains. While the basic 
word order is subject – object – predicate, the noun phrase order is relatively free, 
so functional roles are indicated by a system of about eight grammatical cases. 
There are five voices. Verbs are marked for voice, aspect, tense, and epistemic 
modality/ evidentiality [12]. In translations below we will see that in some cases 
subject, obligatory for English, is missing. It is reconstructed in square brackets 
like [I, it], etc. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_tense
http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_modality
http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_modality


ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

102 
 

Vietnamese is an Austroasiatic language. Like other Southeast Asian 
languages,  it  has  a  comparatively  large  number  of  vowels;  all  of  them  are  
pronounced with an inherent tone, which is indicated by diacritics written above or 
below the vowel. Word order and tone switch change the meaning of the phrase. 
Vietnamese, like many languages in Southeast Asia, is an analytic (or isolating) 
language. Vietnamese does not use morphological marking of case, gender, 
number or tense (and, as a result, has no finite/non-finite distinction). Vietnamese 
syntax conforms to subject–verb–object word order, is head-initial (displaying 
modified-modifier order) [21]. All these peculiarities influence greatly students' 
translations. 

Very often experienced translators using various methods do not only render 
necessary volume of information, but try to reflect in their translation features of 
national character, linguo-cultural peculiarities, symbols of this or that culture. The 
translator creates "new" inner text world, recreating inner form of the original. And 
this world is a flexible unit, which correlates with the world of reality, with the 
world of cultural traditions of the receiving language [2, p. 5-6]. Thus, as result of 
the translation act the dialogue between two contacting cultures is been 
conducted, where culture-receptor is being enriched by new ideas and 
concepts, new spiritual values [3, p. 35].  

In  our  case,  we  do  not  have  professional  translators;  these  students  are  not  
even future translators. We have students belonging to different cultures; we have 
more than one century distance between the writer and the readers, hindrance 
channels, communicative noise and many other difficulties. A question arises: how 
to unite all these things and to interpret the new appeared text properly? I guess it 
will be easier to analyze students' translations using global text categories (GTC), 
which can be found in the original and in the translation, which are connected with 
the image of the world in general and poetic image in particular. 

 
4. Language image of the world 

Language image of the world is one of basic notions of cognitive linguistics. 
For the first time this term was used by Gerts in 1914 as a set of internal images of 
the external objects, which serve for the deduction of logical judgments concerning 
behavior of these objects. Language picture is a complete image of the world, 
result of cognitive activity of the person. It has many synonyms: cognitive world 
model, image of the world, mental representation, mental model, language 
worldview and some others. Scholars make a subdivision between language and 
conceptual worldview as basic ones and single out other types, such as national, 
evaluative, mystic, satiric, worldview of colour, author's worldview, etc. [15]. 

My aim is to clear out how image of the world is reflected in poetic 
translation, i.e., how poetic images of the world are formed. I find it important to 
say that my research is based on linguo-cultural approach to translation. Culture 
studies are very closely connected with national image of the world that depends 

https://en.wikipedia.org/wiki/Austroasiatic_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Vowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Tone_%28linguistics%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Morphology_%28linguistics%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_gender
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_tense
https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_verb
https://en.wikipedia.org/wiki/Subject%E2%80%93verb%E2%80%93object
https://en.wikipedia.org/wiki/Word_order
https://en.wikipedia.org/wiki/Head-initial
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_modifier
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on the whole set of concepts, which are the basis of national thinking. National 
image also depends on social-historic and cultural factors. 

Language image of the world includes words, word combinations, word 
building formants, syntactic constructions, etc., typical of different languages and 
reflecting knowledge about the world. It is the language, which ensures purposeful 
passing of the individual and social experience from one individual to another, 
from one generation to another. Each language worldview has its own structure.  

I have chosen the most popular translations of the poem into Ukrainian done 
by outstanding translators and poets. My students have translated it into their 
native languages, then later a Mongolian student has made eight back translations 
from Mongolian into English. As far as many students have taken part in 
translation of the poem, I give translator's name in brackets. Vietnamese versions 
were translated into English by professional translators. Of all the Ukrainians 
translations of this poem I have chosen, as it seems to me, the best ones, done by 
V. Kykot, V. Maratch, and M. Vasylenko, which are available on-line. 

 
5. Global text categories in the original and in translation  

from cultural point of view 
For my research, I use GTC suggested by A.F. Papina [9]. She singles out 

five  ones:  1.  participants  of  the  communication  act,  of  events  and  situations;  2.  
events, processes, facts; 3. category of real and unreal literary time; 4. literary 
space and 5. evaluation.  This is the poem under consideration.  

 
THE ARROW AND THE SONG by Henry Longfellow 

 
I shot an arrow into the air,
It  fell  to  earth,  I  knew  not  
where. 
For, so swiftly it flew, 
sight 
Could not follow it in its 
flight. 

I breathed a song into the air.
It fell to earth, I knew not where.
For who has sight so keen and 
strong, 
That it can follow the flight of a 
song. 

Long, long afterwards, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song from beginning to 
end, 
I found again in the heart of a 
friend. 

 
In this  poem we may single out  such GTC as event participants (the hero 

and his friend), event itself (shooting and finding the arrow, breathing out a song), 
time (events which took place later – long, long afterwards), space (the direction 
of the arrow and the song and their location later), evaluation of the hero's act. In 
this article I will focus on such GTC as event itself (shooting and arrow, breathing 
out a song), and its instruments (an  arrow,  a  song),  space (the direction of the 
arrow and the song and their location later), and evaluation of the hero's act 
(friendship, finding unbroken arrow and the song in the friend's heart), because 
other categories have already been discussed [16; 17].  
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Now let us see how these GTC are reflected in Ukrainian, Mongolian, and 
Vietnamese translations. 

 
5.1. Event itself and its instruments 

By event in this poem I mean shooting / finding the arrow and breathing the 
song. In the source text the lyrical hero shoots the arrow into the air; it means that 
it has no definite aim. In Vietnamese translations the air is also mentioned, but in 
Ukrainian translations, other directions of shooting are identified: All these GTCs 
are interconnected. Here the event (shooting / finding an arrow) leads us to literary 
space (air or something else and the oak or something else), which is discussed 
below. 

Arrow. Either in Ukrainian or Vietnamese translations the arrow is 
mentioned only as the instrument of shooting. In Mongolian it is a poetic image 
created by different linguistic means: lexical, phonetic, stylistic, etc. 

Such an instrument as an arrow appeared to be very important for Mongols, 
as the bow was the primary weapon of the Mongol forces (the early 1200s) that 
were highly disciplined, superbly coordinated and brilliant in tactics. It  was  a  
reflex bow made from composite materials (wood, horn, and sinew), and at the 
time unmatched for accuracy, force, and reach. The reflex geometry allowed 
making it relatively small so it could be used from horseback. Targeted shots were 
possible at a range of 80 or 100 m, which determined the optimal tactical approach 
distance for light cavalry units. They used a wide variety of arrows, depending on 
the target and distance. Plate armor could be penetrated at close range, using 
special heavy arrows [13]. Thus the arrow and its flight is described in details: 
Мартагдсан сум хурдтайгаар нислээ – The forgotten arrow flew rapidly 
(Enkhmunkh); Би сумаа салхи зүсүүлэн тавьлаа / Тавсан сум үл мэдэх газар 
луу одлоо / Тэр сум хурдтайгаар хараанд үл гүйцэгдэн замхарлаа / Тэнэсэн 
сум хайшаа нисэх үл харагдана –  I  let  go  the  arrow  (or  bowstring)  so  that  it  
speed-dragged through the wind / The stray arrow…  /  That  arrow  faded 
rapidly…  /  Where  this  wandering arrow flying to is insensible (Munkhtugs); 
Маш хурдтай харвалаа – [I] shot off strong (Bud); Нүүгэлтэн шурганан 
нислээ – [It] flew, soaring and aviating (Batjargal); Харвасан сум харгуйд 
шунгиналаа –  Shot  arrow hissed in the darkness (Solongo); Эрчит сумаа би 
тэнгэр лүү харвалаа / Харах нүдэнд үзэгдэхгүй хурдаар / Халин шунган 
ниссэн болохоор – I shot my spry arrow…/ With a speed invisible to an 
eyesight / Because it flew buzzing and soaring (Narantsogt) [17]. 

Song. In  every  culture  a  song  is  an  important  part  of  folklore.  In  our  
translations it is described in a specific way. These are fragments of Ukrainian 
translations: Послав я пісню в даль безкраю (V. Maratch), Промчала пісенька 
моя / І зникла (M. Vasylenko). In the second translation we find the word "song" 
with the diminutive suffix, which has the meaning of something simple, easy and 
not serious. 
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In Mongolian translations we see detailed description of the song. The 
Mongolian folk song is one of the most ancient forms of musical and poetic art of 
the Mongols. History books recorded their wolf-like melodical singing in the time 
of the Hsiung-nu. Mongolian folk songs could be classified according to function 
as songs of everyday life, ceremony and dancing. As for their genre they are 
divided into lyric melodies, narrative songs for performing art, response songs, and 
tragic melodies,  humorous  and  festive  songs.  There  are  two  basic  forms:  short  
songs and long songs [18]. 

Analyzing this instrument of the event we see from the translations that it 
can be characterized in the following way. 

How it was performed and why: Хичээн байж дуулсан тэр нэгэн дууг –
The song that I sang meticulously (Nomin); Гэвч газраас тасран алга болж 
орхилоо – propulsed from the ground and fled away (Munkhtugs); Хэн нэгний 
илгээсэн тэрхүү мэдрэмжийг мэдэрсээр л / Дуугаа дуулсан чигтээ өнөөх 
хүнийг дотроосоо хайлаа /Хаанаас ч байсан тэр дууг хэн дуулж байгааг 
мэдсэн л байгаа – I kept sensing this feeling, which someone sent me, /And I 
kept singing my song and searched for a person from the inside (Uyanga). 

Where it was performed, where it was sent to: Тэнгэрт би дуу дууллаа – 
In the sky I sang a song (Batjargal); Агаарт би дуугаа дууллаа –  I  sang in the 
air (Solongo); Эзгүй талд явахдаа чиний тухай дуу зохиолоо.  –  I  composed a 
song about you as I walked through a steppe (Narantsogt). 

Who the addressee of the song was and what it was about: Хэн нэгэн нь 
сонссон л байгаа / Хэн нэгэн намайг гэсэн хүн нь – Someone must have heard it. 
/ Someone who cares about me (Nomin); Орчлонгийн хаана ч юм хүрлээ / 
Машид хүссэн хэн нэгэнд /Магад хүрч мэднэ тэр дуу минь – It reaches 
somewhere in the world /  To someone whom eagerly wanted / My song might 
reach (Solongo); Энхрий чамдаа сонсгъё гэж хүсэвч / Эндээс миний дуу 
хэрхэн чамд хүрч,/ Эгнэшгүй хайрыг минь илчлэх билээ? – Although [I] wish 
you would hear it, / How would my  song  travel  to  you,  and  /  Express  my  
colossal love to you? (Narantsogt). 

In Vietnamese translations we have one interesting line, when the idea of the 
song is rendered metaphorically: Trong hới thớ có tiếng hát – There's singing 
sound in the breath (Bao Long). 

 
5.2. Literary space 

Literary space in this poetic song is connected with two very important text 
images – the sky, the oak tree (the direction of the arrow and the song and their 
location later). In Ukrainian translations this image is missing or the object of 
shooting is not identified: Пустив стрілу я в даль безкраю (V. Maratch), 
Пустив я стрілу у широкеє небо (V. Kykot). We may also mention the heart of 
a friend, which is closely connected with evaluation and will be discussed later. 
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Blue Sky. We speak about the sky because in most Mongolian translations 
the direction of the arrow has been specified and "the air" has been substituted by 
"the sky". In Ukrainian the sky is specified as "wide", though this word looks like a 
dialectism: Пустив я стрілу у широкеє небо (V. Kykot). In Mongolian culture, 
the earliest record about the sky being divine object dates from the thirteenth 
century. Munkhtengerism, or the eternal sky philosophy, is a monotheistic notion 
[14]. Even nowadays numerous rituals held to the sky, relating to the patriotic 
actions of government take place. E.g., the president goes to several big mountains 
and performs rituals to the sky, mountains etc. In 200 BC, Khaan of Hunnu empire, 
Modun haan had a custom to bow three times for the Sun and Moon. The religion 
was called Buu, shamanism, but it is still the philosophy of loving the Nature [20]. 
In Vietnamese the translations are very close to the original, only Tran Dinh Tranh 
specifies the direction: Toâi baén muõi teân vaøo trong khoâng gian xa tít – I shot 
an arrow far away into the air. 

The tree. In the original the arrow was found in an oak, in some Ukrainian 
translations (V. Kykot) the oak is being substituted by the pine tree: Знайшов я 
стрілу, що стриміла в сосні. As far as this tree, the oak, is not very popular in 
Mongolia, it is substituted by the tree in general or a forest: Уртаас урт царс 
моддын цаанаас – From beneath the longest trees – (Uyanga); Алсын тэртээх 
модноос – From the trees far away (Solongo); Нилээн хугацаа өнгөрсөний 
дараа ойгоос – from a forest (Munkhtugs). Here we have specification of size of 
the trees and their distance. Only a skillful archer may reach the target, which is far 
away. And in one translation the arrow is found in the steppe: Эзгүй талд эсэн 
мэнд хэвтэж байлаа – It lied in steppe, safe and sound (Narantsogt).  

In Vietnamese translations the oak is preserved, but in Tran Dinh Thanh's 
translation no tree is mentioned. Instead, we have an elegant metaphor: Vaø laâu 
laém veà sau, treân con thuyeàn ñôøi moäc maïc / Toâi tìm thaáy muõi teân, vaãn 
veïn toaøn vöõng vaøng khoâng tan vôõ – And far in the future, on the plain boat 
of life / I will again find out the arrow, in its original shape without any damages.   

 
5.3. Evaluation of the hero's act (friendship) 

Friendship is important for Ukrainians, Mongolians and Vietnamese. Let us 
have a look how it is reflected in some translations: Ukrainian А в серці друга, що 
ішов, І пісню з радістю знайшов (M. Vasylenko), А пісню я, стерши мільйон 
підошов, Усю до кінця в серці  друга знайшов (V. Kykot); Mongolian Өнө 
мөнхөд надтай хамт байх найзыгаа оллоо – I found my friend that  would be 
with me eternally (Nomin). The song sent by the hero now belongs to his friend: 
Энэ нь тэгэхээр найзын хайрын дуу – Therefore, this is friend’s song 
(Enkhmunkh); Анд найзын маань сэтгэлд шингэснийг олж мэдлээ – I 
discovered it has been absorbed into my friend’s soul (Solongo); it helps better 
understand the friend: Энэ нь найзын сэтгэлийг ойлгодог – This understands 
friend’s soul (Munkhtugs); it is performed by a friend when they meet: Энхрий чи 
минь надтай уулзахдаа / Эхнээс нь дуустал нь дууг минь дуулж өглөө – When 
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you, my dear, met me / Sang my song from A to Z (Narantsogt); Vietnamese Toâi 
ñaõ tìm laïi ñöôïc tình yeâu töø tình baïn chaân thaønh trong cuoäc soáng – I feel 
the love again from true friendship in my life.  

Friendship is so important for Mongolian culture that it is reflected in their 
national flag as two lines. In the Soyombo (the national flag), these two lines are 
understood to be an appeal, "May the whole nation be bound together by ties of 
friendship turning it into an indestructible stone fortress." [11].  

 
6. Discussion and conclusion 

For  this  research  I  used  information  theory  and  wanted  to  see  what  would  
happen to the volume of information contained in a poem. Notwithstanding such a 
large gap between the author and the reader the students understand the general 
idea of the poem: weapon is doomed to be lost – the song lives forever in a friend's 
heart. Now we may claim that translations have much more additional information 
and they are of cultural character. 

From the examples presented above we see that GTC are reflected in 
translations in a different way. For Mongolians, the sky as the part of ancient 
religion and philosophy becomes more important in translations as the target of the 
arrow substituting the air from the original. The bow is a national Mongolian 
weapon and the skill in handling it goes back to ancient times. Traditions of using 
the bow are preserved in Mongolia till nowadays. Along with horse race and 
wrestling archery is favourite sport in Mongolia. All Mongolians young and old 
alike and now, as long time ago, are fond of archery and this great art is an integral 
part of Mongolian culture.  

The source text is very simple it its structure. In several translations some 
stylistic devices appear: hyperbole Ukrainian А пісню я, стерши мільйон 
підошов, / Усю до кінця в серці  друга знайшов (V. Kykot); personification 
Ukrainian Пізніш, як ліс вже в снігу шубі / Дрімав, знайшов стрілу я в дубі (V. 
Maratch), Vietnamese Toâi baén muõi teân vaøo trong khoâng gian xa tít / Noù 
caûm nhaän söï  bao la cuûa baàu trôøi vaø vuït maát khoûi taàm tay – I shot an 
arrow far away into the air / It felt the infinitive sky and disappeared (Tran Dinh 
Tranh); epithet Ukrainian Пустив я стрілу у широкеє небо (V. Kykot), 
Mongolian Мартагдсан сум хурдтайгаар нислээ – The forgotten arrow flew 
rapidly (Enkhmunkh), Эрчит сумаа би тэнгэр лүү харвалаа – I shot my spry 
arrow into the sky (Narantsogt); Vietnamese Trong hới thớ có tiếng hát  – There's 
singing sound in the breath (Bao Long).  

My research vividly shows how important cultural aspect is in solving 
problems connected with text understanding, interpretation and translation done by 
people belonging to different cultures. 
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Статтю присвячено комплексу питань, пов’язаних з дослідженням спогадів 

та вербальних форм їх відображення в мемуарному дискурсі. Розглядається роль 
фактора пам’яті в мемуарному текстотворенні. Аналіз здійснюється на 
англомовному та російськомовному матеріалі мемуарних творів В. Набокова, які 
вивчаються в аспекті взаємодії статичного та динамічного режимів актуалізації 
пам’яті. 

Ключові слова: мемуарний дискурс, фактор пам’яті, В.Набоков, 
текстотворення. 

 
Статья посвящена комплексу проблем, связанных с исследованием 

воспоминаний и вербальных форм их отображения в мемуарном дискурсе. 
Изучается роль фактора памяти в мемуарном текстообразовании. Анализ 
осуществляется на материале английских и русских мемуарных произведений 
В.Набокова, которые рассматриваются с точки зрения взаимодействия  
статического и динамического режимов актуализации памяти. 

Ключевые слова: мемуарный дискурс, фактор памяти, В. Набоков, 
текстообразование. 

 
The article focuses on the phenomenon of reminiscences activity and the verbal 

forms of its manifestation in memoirs discourse. The role of the memory factor in 
textproduction of memoirs is discussed. Within the scope of case study the English and 
Russian memoirs works of Vladimir Nabokov are examined in order to show the 
interaction of static and dynamic regimes of the memory resource. 

Keywords: memoirs discourse, the memory factor, V. Nabokov, textproduction. 
 

Дослідження Алли Андріївни Калити, передовсім, присвячені сучасним 
проблемам фонетики [2], позначені увагою до глибинних механізмів мови і 
мовленнєвої діяльності, вони актуалізують питання зв’язку мови й 
сприйняття світу, звукової будови мови та психолінгвістичних характеристик 
мовної поведінки, лінгвокогнітивних, культурологічних, соціопрагматичних 
аспектів міжмовної взаємодії. До комплексу цих питань належить і вивчення 
ролі пам’яті в мовній діяльності та текстотворенні, зокрема, у такій сфері, як 
мемуарний дискурс. 

У межах лінгвістичних студій мемуарний дискурс і досі залишається 
одним з найменш вивчених і описаних як в когнітивному і прагматичному 
аспектах (проблеми текстотворення, моделювання динаміки мовленнєвої 
діяльності, етнокультурних традицій,  рецепції тексту), так і в багатьох інших 

mailto:t.v.rad@mail.ru
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аспектах, зокрема, пов’язаних з питаннями структурно-семантичної будови 
мемуарного твору, його  лексико-синтаксичного наповнення, особливостей 
реалізації категорії зв’язності (когезії та когерентності), категорії часу та ін. 
Водночас не виникає сумнівів у тому, що мемуарний текст  характеризується 
такими специфічними рисами, які дають можливість диференціювати його з 
текстами інших функціональних класів. Ця специфічність зумовлена, 
передовсім, тим статусом, який має в ситуації текстотворення [6] пам’ять 
автора – суб’єкта текстотворення, що дає підстави твердити про «фактор 
пам’яті» як основний і найбільш вагомий текстотвірний чинник у 
мемуарному дискурсі. Його дія має чимало конкретних виявів (про це 
докладніше: [7, с. 88–113; 8, 9]). 

Як показують тексти спогадів, створені у різні періоди авторами 
різного культурного, соціального і професійного статусу, пам’ять «реалізує 
себе» у двох площинах – статичній і динамічній. Як статичний складник 
ситуації текстотворення пам’ять виявляє себе у вигляді сховища інформації 
про певні події, факти, обставини, епізоди життя мемуариста, що 
зберігаються індивідуальною пам’яттю та свідомістю автора. Як динамічний 
складник вона актуалізує свої процесуальні властивості і визначає характер 
мемуарної нарації, принципи зв’язності, що в ній постулюються, характер 
організації тексту в цілому та в деталях, відбір повідомлюваного. Якщо 
площина статики виявляє себе здебільшого завдяки введенню предикатів 
пам’яті (Я пам’ятаю/згадую прекрасний день…), зокрема і у вигляді модусів 
пам’яті (Я пам’ятаю, що  Р,  Я пам’ятаю, як Р, Я згадую, як, Р, де Р – певна 
пропозиція), і робить акцент саме на пропозиціональному змісті 
висловлення, то площина динаміки часто породжує чималу кількість 
висловлювань автора-мемуариста щодо особливостей своєї пам’яті, легкості 
згадування чи, навпаки, необхідності певних додаткових імпульсів для 
звернення до тих чи інших епізодів життя. У спогадах подібна інформація  
може бути оформлена не лише  окремими реченнями-висловленнями, але й 
певними внутрішньофразовими засобами (окремими словами, 
словосполученнями, конструкціями, підрядними реченнями тощо), якими 
поповнюється як модальна, так і диктальна підструктура висловлення. Пор. 
З легкістю (задоволенням, сумом,  прихильністю, огидою…) згадую, як Р.  

До площини динаміки належить і віддавна відомий асоціативний 
механізм пам’яті [4, с. 237–245], саме він визначає особливості процесу 
спогадів – ментальної та вербальної діяльності мемуариста, яка позбавлена 
жорсткої впорядкованості та раціоналістичності. Природним результатом 
роботи асоціативного механізму пам’яті стає текст, когерентність якого 
зумовлена асоціативними зв’язками, котрі забезпечують мотивованість 
певних інформаційних блоків у їх лінійному розгортанні, роблять його 
осмисленим та природним. Лінійне розгортання  за асоціативним принципом 
виступає неодмінною властивістю текстів мемуарного дискурсу і є однією з 
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найважливіших маніфестацій дії фактора пам’яті у мемуарному 
текстотворенні. 

Серед інших виявів роботи пам’яті у процесі спогадів слід назвати 
актуалізацію ментального стану, в якому на перший план висувається 
внутрішнє бачення, коли  перед внутрішнім зором  автора з’являються ті чи 
інші картини минулого. Відтак процес згадування ґрунтується на  візуалізації 
інформації, яка в процесі текстотворення вербалізується та займає своє місце 
у мемуарній нарації, що сприяє виробленню типових засобів введення 
мемуарної інформації з актуалізацією ментального модусу внутрішнього 
зору: Як тепер, бачу її веселою…; Переді мною постає картина 
зруйнованого Хрещатика…; Перед моїм зором постає моя кімната, якою 
вона була в моєму дитинстві… Зауважимо, що в сучасних психологічних 
розвідках, присвячених механізмам пам’яті, відзначається лише один 
візуальний складник  пам’яті, що пов’язується зі спогадом про яскраву подію 
життя – т. зв. «flashbulb» [5, с. 114-119], проте тексти мемуарного дискурсу 
доводять, що основне місце тут належить саме статичним явищам – картинам 
минулого та їх відтворенню мовними засобами. 

Отже, пам’яті як центральному та облігаторному компоненту в 
модельованій прагматичній ситуації текстотворення мемуарів властиві такі 
функції: вона виступає сховищем та джерелом мемуарної інформації, 
визначає механізм лінійної побудови тексту за асоціативним принципом та 
актуалізує модус внутрішнього бачення, робить його одним з основних 
модальних операторів тексту. Втім, кожний окремий мемуарний текст 
реалізує ці властивості у власний спосіб і дія фактора пам’яті поєднується в 
ньому з дією інших чинників, що на сучасному етапі дослідження 
мемуарного дискурсу, його когнітивних механізмів, прагматики, внутрішньої 
організації та лексико-синтаксичного наповнення висуває завдання опису й 
аналізу – в рамках т.зв. case study – окремих випадків мемуарного 
текстотворення на матеріалі існуючих текстових творів. У пропонованій 
розвідці ми звернемося до мемуарного досвіду письменника Володимира 
Набокова (1899–1977), в зв’язку з чим нашою метою буде показати  характер 
мовної реалізації фактора пам’яті в його спогадах.  

Мемуарний дискурс Набокова відзначається такою ж індивідуальністю, 
як і вся його творчість. Історія створення  мемуарних текстів письменника  є 
нетиповою у багатьох відношеннях, зокрема, тому, що його перше звернення 
до мемуарного жанру не відповідало тому віку автора, в якому зазвичай 
створюються тексти-спогади. Набоковим написано три версії спогадів. 
Перша, що  мала назву «Conclusive Evidence. A Memoir», була надрукована в 
Америці в 1951 році англійською мовою і в тому ж році була опублікована в 
Англії під назвою «Speak, Memory». Друга – це значно модифікована 
російськомовна версія  спогадів  з назвою «Другие берега», яка була видана в 
1954 році в Нью-Йорку. Третя  являє собою істотно розширений та 
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доповнений англомовний текст, що вийшов у світ у 1966 році і мав назву 
«Speak, Memory», він створювався на базі двох попередніх та враховував 
деякі додаткові відомості. При зверненні до цього мовного масиву слід мати 
на увазі також і той факт, що першій версії спогадів передувала серія 
меморіальних нарисів 40-х років, які потім у вигляді окремих розділів 
увійшли до видання 1951 року. Однак перший нарис «Mademoiselle O» був 
написаний французькою мовою (1936 р.) і надрукований французьким 
виданням і лише згодом перекладений англійською мовою. Підсумовуючи 
свій досвід мемуарного текстотворення англійською та російською мовами, 
Набоков писав: «Повторное англизирование русской переделки того, что 
было прежде всего английским пересказом русских воспоминаний, оказалось 
дьявольски трудной задачей» (цит. за [3, с. 420]).  

Таким чином, ексклюзивна історія створення набоківського 
мемуарного дискурсу схематично виглядає як ланцюжок етапів: переказ 
російських спогадів, що існували, очевидно, в усній формі,  англійською 
мовою з проміжним етапом створення низки літературно-мемуарних нарисів, 
адресованих американському читачеві; створення на базі цього тексту 
спогадів російською мовою з іншим адресатом – колом російських 
емігрантів; створення на базі обох попередніх нового англійського тексту з 
урахуванням позамовних реалій 60-х років (зокрема, нового статусу автора 
як всесвітньовідомого письменника та дистанції, що збільшилась між часом 
написання та зображуваним світом), а також певних нових відомостей, 
фактажу, який Набоков отримав після написання перших версій. Тому 
звернення до цього мемуарного дискурсу закономірно піднімає низку 
загальнолінгвістичних питань, пов’язаних з вивченням його когнітивних, 
культурологічних аспектів, прагматики тексту. Вивчення питань перекладу 
(і самоперекладу) тут перетворюється на вивчення міжкультурної і 
міжмовної взаємодії, що отримує вигляд мовнокультурного і прагматичного 
перекодування, вивчення мовленнєвої діяльності одного суб’єкта в різних 
соціокультурних і часових площинах.  

Відносно такого когнітивно значущого чинника текстотворення, як 
фактор пам’яті, слід сказати, що попри те, що низка розділів у мемуарних 
текстах створювалась як літературно-мемуарні нариси, він, вочевидь, відіграє 
провідну текстотвірну роль в усіх названих текстах, хоча його дія в них і не є 
тотожною. У рамках даної розвідки ми звернемося до текстів двох останніх 
версій спогадів «Другие берега» (1951) та «Speak, Memory» (1966). 

Безпосереднім індикатором дії фактора пам’яті виступає традиційне 
для цього жанру використання предикатів пам’яті помнить, вспоминать, to 
recall, to remember для визначення джерела походження повідомлюваної 
інформації. Висловлення такого типу дають уявлення про вміст пам’яті: 
1) Однако я помню не только убожество, аляповатость, желатиновую 
несъедобность в зрительном плане этих картин […]; я помню и то, как 
прелестны были сами пластинки. 2) Я помню постепенную гибель этого 
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защитного листика… 3) Помню мутный, мокрый и мрачный октябрьский  
день… 4) I remember him as a slender, neat little man with a dusky complexion, 
gray-green eyes flecked with rust, a dark, bushy mustache, and… 5) In this 
connection, I remember the visit of a schoolmate, a boy of whom I was very fond 
and with whom I had excellent fun… 6) I remember the sail, the sunset and the 
lighthouse pictured on that pail, but I cannot recall the dog’s name, and this 
bothers me. 7) I seem to remember a door ajar into a drawing room… 
8) …I remember, for instance, letting a child’s marble fall from an upper landing 
upon his attractive, hard-looking head as he walked downstairs… Висловлення 
про вміст пам’яті можуть набувати вигляду т.зв. екзистенціальних речень [1, 
с. 205–283], що мають трикомпонентну семантико-синтаксичну структуру 
(об’єкт побутування, сфера побутування, зв’язка), напр.: У меня, впрочем, 
есть в памяти и более ранняя связь с этой войной; …сияют у меня  в памяти 
все те необыкновенные, баснословные места – северные трясины, южные 
степи…, де пам’ять виступає як сфера побутування певного об’єкта, в той 
час як сама номінація об’єкта має метонімічний характер і по суті позначає 
інформацію про об’єкт.  

Особливістю російськомовного тексту спогадів став прийом 
персоніфікації пам’яті з використанням імені Мнемозина (відомо, що серед 
варіантів назв для першої англійської версії спогадів, фігурувала назва 
«Speak, Mnemosyne», від якої потім відмовилися): 1) Привередничать и 
корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав 
юности. 2) С помощью Василия Мартыновича Мнемозина может следовать 
и дальше по личной обочине общей истории. 3) Рука Мнемозины, теперь в 
нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве 
заправленную, с огнем как ирис, посредине круглого стола. Цей прийом 
посилює  статус фактора пам’яті, кожного разу підкреслюючи провідну роль 
«меморіального субстрату» в створенні тексту, ніби віддаючи авторові 
другорядну роль. Але в останній англомовній версії образ Мнемозіни зникає 
майже повністю, що пов’язано з інтенцією до посилення фактографічності 
тексту. 

Серед основних особливостей набоківського мемуарного дискурсу – 
особливо це стосується російськомовного тексту спогадів – слід виділити 
увагу до власної пам’яті, її механізмів, намагання спостерігати за її роботою, 
часто примхливою та ірраціональною за своїм характером. Властива 
Набокову вимогливість до себе як автора, що прагне знайти найбільш точні й 
адекватні вербальні засоби для вираження певного змісту у межах 
художнього текстотворення, притаманна і його мемуарному дискурсу. 
Відзначаючи індивідуальні нюанси роботи пам’яті, самого процесу 
згадування, він знаходить засоби для відображення  одночасного напливу 
спогадів, різнорідних або різночасових, пише про лакуни в пам’яті або 
неможливість згадати певні деталі події, про складну взаємодію зовнішніх 
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імпульсів та роботи свідомості. Набоков неодноразово звертається до 
загальних властивостей  своєї пам’яті та підкреслює любов до процесу 
спогадів, до минулого,  вважає це спадковою рисою: Заклинать и оживлять 
былое я научился Бог весть в какие ранние годы – еще тогда, когда, в 
сущности, никакого былого и не было […]. Полагаю, кроме того, что моя 
способность держать при себе прошлое – черта наследственная. 
У англійській версії цей зміст передано у такий спосіб: The act of vividly 
recalling a patch of the past is something that I seem to have been performing with 
the utmost zest all my life, and I have reason to believe that this almost 
pathological keenness of the retrospective faculty is a hereditary trait. 

Говорячи про свого дядю В.І. Рукавішнікова, він наголошує на 
здатності своєї пам’яті зберігати не лише інформацію про обставини подій, 
але й інформацію про свої психічні стани при сприйнятті цих подій: По 
истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее 
ощущение, и подробности его в памяти… Він відзначає чіткість своєї 
пам’яті, її здатність зберігати інформацію у незмінному вигляді впродовж 
досить тривалого часу: …при отчетливости личной памяти 
неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. 
Характеризуючи складний, зигзагоподібний процес спогадів, він пише про 
роль у ньому певних зовнішніх імпульсів  (And now a delightful thing happens. 
The process of recreating that penholder and the microcosm in its eyelet stimulates 
my memory to a last effort), а також про примхливе поєднання в пам’яті різних 
деталей однієї події (The leaves mingle in my memory with the leather of her 
shoes and gloves, and there was, I remember, some detail in her attire…), іноді 
про окрему вихоплену пам’яттю деталь або подробицю. 

У текстах спогадів відзначається і те, коли в процесі згадування 
виявляється, що пам’ять про певні деталі стерлася і мемуарист не в змозі 
відтворити  повну картину згадуваного: The disintegrating process continues 
still, in a different sense, for when, nowadays, I attempt to follow in memory the 
winding paths from one given point to another, I notice with alarm that there are 
many gaps, due to oblivion or ignorance, akin to the terra-incognita blanks map 
makers of old used to call “sleeping beauties.” У спогадах звертається увага і на 
такий феномен, коли згадуються однотипні події, які в пам’яті слабо 
диференціюються і ніби складаються в одну подію, в зв’язку з чим не 
вдається їх адекватно описати, ця ситуація  виникає при намаганні згадати 
серію поїздок  родини Набокових закордон: In the far end of my mind I can 
unravel, I think, at least five such journeys to Paris, with the Riviera or Biarritz as 
their ultimate destination. In 1909, the year I now single out, our party consisted of 
eleven people and one dachshund. Як і чимало інших мемуаристів, Набоков 
чітко усвідомлює різницю між власними спогадами, аутентичними 
враженнями, здебільшого отриманими в дитинстві, і тим, що увійшло до 
пам’яті завдяки розповідям інших осіб і намагається провести межу між 
ними:  It seldom happens that I do not quite know whether a recollection is my 
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own or has come to me secondhand, but in this case I do waver, especially 
because, much later, my mother, in her reminiscent moods, used to refer with 
amusement to the flame she had unknowingly kindled.   

Заслуговує на увагу свідчення про індивідуальну властивість пам’яті, 
пов’язану з професійною письменницькою діяльністю, а саме: при 
передаванні певної мемуарної інформації (події, вербальної поведінки, рис 
зовнішності тощо) персонажу створюваного художнього тексту, ця 
інформація  зникає з фонду власної пам’яті  автора: В холодной комнате, на 
руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне 
подарить вымышленному герою живую мелочь из свого детства, и она уже 
начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Див. у англійському тексті: 
I  have often noticed that after I had bestowed on the characters of my novels some 
treasured item of my past, it would pine away in the artificial world where I had so 
abruptly placed it.   

Значущим виявом дії фактора пам’яті в мемуарному дискурсі Набокова 
є висловлення, зумовлені інтенсивністю мемуарного переживання, радістю 
звернення до атрибутів минулого: 1) I see again my schoolroom in Vyra, the 
blue roses of the wallpaper, the open window. Its reflection fills the oval mirror 
above the leathern couch where my uncle sits, gloating over a tattered book. A 
sense of security, of well-being, of summer warmth pervades my memory. That 
robust reality makes a ghost of the present. 2) В некошеных полях за парком 
воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, 
колокольчиков, – все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед 
глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана, 
бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать 
пленному пассажиру. 3) И вот тут-то, при этом сладчайшем содрогании 
Мнемозины, случается чудо: я снова пытаюсь вспомнить кличку 
фокстерьера, – и что же, заклинание действует! Часто інтенсивність 
мемуарного переживання втілюється в простій і безпосередній емоційній 
реакції мемуариста, яка вербалізується у формі традиційного окличного 
речення без будь-яких літературних  вишукувань: 1) Какое неимоверное 
количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде, у этого 
круглого стола, покрытого клеенкой! 2) Между тем сам по себе ее 
французский язык был так обаятелен! 3).  …упустил дивного эльальбума!  
Експресивність може посилюватися завдяки вживанню оцінної лексики, 
часток, займенників з емпатичним значенням: Постояннейшим же 
источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти 
цветные стекла, эта прозрачная арлекинада!   

У тексті російськомовної версії  спогадів «Другие берега» широко 
представлені висловлення, в яких фіксується  ступінь збереженості в пам’яті 
певних відомостей, які, вочевидь, становлять значну цінність для автора, що 
також має відношення до емоційного сприйняття повідомлюваного з боку 
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автора: 1) Живо помню, например, приключения американского Голивога… 
2) …ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера 
чинить карандаш к себе… 3)   Ярко возникают у меня в памяти лепные 
морщины его раскрасневшегося лба… 4) Эту художественную серию 
действий я недаром помню так точно: много раз мы разыгрывали ее с 
двоюродным братом… 5) Вот этот звук дословно помню из одного ее 
письма, – и никогда впоследствии не удалось мне лучше нее выразить тоску 
по прошлому. Подібна емоційність не властива останній  англомовній версії 
спогадів, де висловлення про згадування здебільшого мають констатуючий 
характер і позбавлені емоційного компонента. Напр.: 1) I remember one day 
when I warily brought my net closer and closer to an uncommon Hairstreak that 
had daintily settled on a sprig... 2) One night, during a trip abroad, in the fall of 
1903, I recall kneeling on my (flattish) pillow at the window… . 

Як зазначалося вище, одним з найвиразніших виявів дії фактора пам’яті 
в процесі мемуарного текстотворення є активізація модусу внутрішнього 
зору, який дозволяє авторові подавати інформацію крізь призму того стану 
згадування, який  переживається ним самим як суб’єктом текстуальної 
діяльності. У цій ситуації згадування перед внутрішнім зором мемуариста 
виникають цілісні картини і сцени з минулого. Вербальне оформлення цієї 
інформації, первісно доступної лише самому суб’єкту, її «власнику», 
супроводжується використанням модусів, що несуть семантику візуалізації 
(«картинності») тієї інформації, яка  повідомляється адресатові. У текстах 
Набокова цей аспект візуалізації мемуарної інформації маніфестується у 
різноманітному репертуарі мовних засобів, основу якого становлять 
предикати  бачення, актуалізації  ментального стану, виникнення картини чи 
образу, переведення інформації з фонду довготривалої пам’яті до 
актуалізованого стану свідомості, пов’язаного з внутрішнім баченням, 
мовленнєвою діяльністю й текстотворенням: I see…, I call up the image…, 
…come back to me,  …rises in my mind,  I can see…, Я вижу…, Я вижу себя…, 
Вижу, как на картине…, Вижу такую картину… та ін. Подібне 
представлення  мемуарної інформації займає вагоме місце  і в англомовній, і 
в російськомовній версіях спогадів: 1) A big cretonne-covered divan, white with 
black trefoils, in one of the drawing rooms at Vyra rises in my mind, like some 
massive product of a geological upheaval before the beginning of history. 2) I see 
myself, for instance, clambering over wet black rocks at the seaside…  3) I can see 
my brother casting…,  4)  All her mannerisms come back to me when I think of her 
hands… 5)    It is also true that when I call up the image of a particular path 
remembered in minute detail but pertaining to a summer before… 6) Вижу, 
например, такую картину...  7)   Вижу мать, отдающую мяч в сетку – и 
топающую ножкой в плоской белой туфле… 8) …вижу, как она терпеливо 
топает туда по длинным желтым коридорам, под смешливым взглядом 
слуг… 9) Затем вижу: посреди дома, вырастая из длинного, залоподобного 
помещения… 10) …вижу ее, привставшую на цыпочки, чтобы потянуть 
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книзу ветку черемухи…. Звичайно, цей потужний візуальний складник 
набоківських спогадів не міг не привернути уваги критиків, один з яких – 
Альфред Аппель, учень Набокова  з Корнелльського університету, знайшов 
оригінальну формулу для його характеристики: «Оскільки самосвідомість 
для Набокова – справжній оптичний прилад, його намагання повернутися в 
минуле час від часу здаються відчутно зримими» [3, с. 428]. 

У російськомовній версії спогадів знаходимо свідчення особливої 
інтенсивності актуалізації подібних станів, інтенсивності «ліній» і «кольорів» 
в картинах, що виникають перед  внутрішнім зором мемуариста: Вижу его 
так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола…; …как 
сейчас вижу брата, закатывающего глаза и восклицающего… ; Совершенно 
ясно вижу ее, сидящую за чайным столом…; Вижу, как на картине, его 
небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со 
ржавой искрой глаза…. Разом з тим Набоков практично ігнорує репертуар, 
пов’язаний з використанням лексики «забування», який досить часто можна 
знайти в текстах-спогадах (я не забув…, ніколи не забуваю…, неможливо 
забути…), які належать швидше до стереотипних перифраз, що утворюють 
своєрідній  набір мемуарних штампів (Набоков, як відомо, уникав будь-яких 
штампів при створенні тексту). Серед поодиноких вживань такого типу: 
Never shall I forget that first reading – фраза, що виникає при згадуванні 
одного з його вчителів. 

Не можна не сказати про те, що основним засобом передачі 
актуалізованості певної картини перед внутрішнім зором мемуариста стають 
форми дієслів тепер. часу, які широко використовуються різними 
мемуаристами, в тому числі і Набоковим – в обох версіях спогадів. 
У подібних висловлюваннях  дієслівні форми правомірно  порівняти з 
засобами мовної реалізації репортажу або усного коментування, оскільки 
їхня функція полягає у вербалізації того, що постає перед зором автора: На 
подъемном столике мать играет со мной в дурачки. Хотя день еще не начал 
тускнеть, наши карты, стакан, соли в лежачем флакончике […] 
демонстративно отражаются в оконном стекле... . 

У англомовній версії такі описи, як правило, втрачають зв’язок з 
модельованим планом теперішнього часу і переводять опис події у план 
минулого, часто за допомогою предикатних форм зі словом would. Так, 
наведена вище сцена гри в карти, яка має місце у вагоні поїзда під час 
подорожі до моря, передається як:  At a collapsible table, my mother and I 
played a card game called durachki. Although it was still broad daylight, our 
cards, a glass and, on a different plane, the locks of a suitcase were reflected in the 
window. Пор. також опис походу Олени Іванівни Набокової влітку за грибами 
та її повернення з повним кошиком: Вот, выйдя  из-под капающей и 
шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает 
странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать 
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неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво-сдержанное упоение, 
грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной 
усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская 
корзинку, дабы почеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту. Около белой, 
склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои 
грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной 
дырой посредине. Она считает и сортирует их. У англійській версії опис 
цієї ситуації набуває інших модальних та часових характеристик: As she came 
nearer from under the dripping trees and caught sight of me, her face would show 
an odd, cheerless expression, which might have spelled poor luck, but which I 
knew was the tense, jealously contained beatitude of the successful hunter. Just 
before reaching me, with an abrupt, drooping movement of the arm and shoulder 
and a “Pouf!” of magnified exhaustion, she would let her basket sag, in order to 
stress its weight, its fabulous fullness. Near a white garden bench, on a round 
garden table of iron, she would lay out her boletes in concentric circles to count 
and sort them. Old ones, with spongy, dingy flesh, would be eliminated, leaving the 
young and the crisp. Загалом, у англомовній версії «Speak, Memory» 
спостерігаємо стратегію відходу від використання форм безпосередньої 
фіксації процесу спогадів, що зазвичай втілюється у формах безпосередньої 
мовленнєвої поведінки – у використанні зворотів «звичайної» розповіді, 
структур т.зв. первинного синтаксису, у фіксації автором своїх актуальних 
емоційних станів. Ця тенденція пояснюється загальною концепцією  
останньої версії спогадів, яка розглядалась автором і як текст 
автобіографічної спрямованості, про що свідчить поява підназви «An 
Autobiography Revisited». У зв’язку з цим чимало дискурсивних форм, які є 
типовими для мемуарного дискурсу, було еліміновано або трансформовано у 
форми автобіографічного дискурсу, проте і в цій останній версії спогадів 
фактор пам’яті залишається потужним стимулом текстотворення, а назва 
тексту має не лише символічний характер, а й такий, що розкриває сутнісні 
характеристики тексту.  

На завершення зауважимо таке. Як показує матеріал, мемуарний 
дискурс створює переважно синкретичні форми відображення роботи 
пам’яті, які не проводять чіткої межі між статичними і динамічними 
режимами в діяльності пам’яті. Лексика і семантико-синтаксичні форми – як 
в англійській мові, так і в російській – відбивають одночасно і вміст пам’яті 
як інформаційного фонду й базового ресурсу для мемуарного 
текстотворення, так і певні дії, які мають місце в процесі згадування. В одних 
випадках пам’ять як частина свідомості сама актуалізує певні картини 
минулого, а суб’єкт залишається в стані пацієнса (вспоминается, ложится 
на душу мое воспоминание о том, как…, pervades my memory), в інших 
випадках, суб’єкт «володіє ситуацією»,  здійснює вольові зусилля та свідомо 
оперує своїм меморіальним ресурсом (восстанавливаю в памяти…, I 
remember, I force myself to recall…). Саме завдяки увазі до власної пам’яті, 
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інтенції до відображення нюансів у її різноманітних виявах  інтроспекція, яка 
є константою спогадів Набокова, стала потужним стимулом для розвитку і 
збагачення номінативних засобів мемуарного дискурсу. 
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У статті на матеріалі дискурсу сучасних українськомовних мас-медіа 
розглянуто одне з важливих джерел поповнення й збагачення фразеологічної 
системи української мови кінця ХХ – початку ХХІ століть – нові ФО-запозичення з 
англійської мови, не зафіксовані у лексикографічних працях. Проаналізовано 
основні тематичні групи названих стійких одиниць. 

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця (ФО), фразема-
англізм, дискурс, ЗМІ, мас-медіа, калька, варваризм. 

 
В статье на материале дискурса современных масс-медиа 

рассматривается один из важных источников пополнения и обогащения 
фразеологической системы украинского языка конца ХХ – начала ХХІ веков – 
новые ФЕ-заимствования с английского языка, не зафиксированные в 
лексикографических работах. Анализируются основные тематические группы 
названых устойчивых единиц. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица (ФЕ), фразема-
англицизм, дискурс, СМИ, масс-медиа, калька, варваризм.  

 
In the article as a result of the analysis of modern Ukrainian mass media texts the 

author characterizes one of the important sources that enriches the Ukrainian 
phraseological system of the late XXth – early XXIst centuries, i.e. new phraseological 
borrowings from English, not yet fixed in lexicographical sources. The author outlines 
main thematic groups of the analyzed phraseological units.  

Keywords: idiom, phraseological unit (PhU) phraseme-Anglicism, discourse, mass 
media, loan translation, barbarisms. 

 
Фразеологічний рівень сучасної української мови (як і лексичний) 

розвивається досить динамічно. Як показує зібраний нами фактичний матеріал 
і праці ряду вчених, із-поміж відомих джерел поповнення фразеологічного 
фонду загальнонародної мови нині досить потужно заявляє про себе й 
активізується новозапозичення з інших мов. Особливо переконливо це 
засвідчено в дискурсі українськомовних мас-медіа, де названі одиниці 
найчастіше зявляються, швидко «розкручуються» і популяризуються. 
Зробившись відомими широкому загалові, поступово соціалізуються і 
більшість із них стають загальновідомими, а згодом – і нормативними.  

Проблематика збагачення і розвитку фразеологічної підсистеми мов 
(як літературних, так і загальнонародних) в останні десятиліття постійно 
перебуває в полі зору зарубіжних і українських лінгвістів (В. Мокієнко, 
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В. Костомаров, О. Добриднєва, О. Сенько, Ю. Шувалова, М. Лагутенкова, 
Г. Селезньова, Н. Янкін, А. Бахі, В. Флейшер, Т. Малінскі, В. Хлебда, 
Д. Баранник, В. Ужченко, О. Тараненко, А.Григораш, Б. Коваленко, 
І. Соболєва, А. Смерчко, Л. Пашинська, Н.Скиба та багато ін.). Також 
запозичені фразеологізми в кінці ХХ – на початку ХХІ століть у зарубіжному 
й українському мовознавстві досліджували такі вчені, як: R. Filipović, 
Е. Солодухо, О. Ільїна, І. Коліберська, А. Климентьєва, О. Кондзеля, 
І. Наумова, А. Архангельська, Є. Карпіловська, І. Глуховцева та ін. Однак 
нові іншомовні фразеологізми в сучасній українській мові потребують 
ґрунтовнішого вивчення, оскільки корпус таких одиниць у зазначеному вище 
стилі постійно і неухильно зростає та урізноманітнюється, заповнюючи певні 
лакуни і збагачуючи номінативні й емоційно-експресивні засоби рідної мови. 
Це й визначає актуальність нашої статті.  

Мета цієї наукової розвідки – виявити, зафіксувати й проаналізувати 
новозапозичені ФО з англійської мови та її американського варіанта, процес 
входження й адаптації таких фразем, їх тематичні групи, почасти семантичні 
й функціонально-стилістичні особливості.  Предметом нашої уваги будуть 
ще не зафіксовані в лексикографічних працях фразеологізми-англізми, 
вибрані з дискурсу сучасних національних засобів масової інформації – газет, 
журналів, предач радіо і телебачення, а також із інтернетмережі. 

Процеси інтенсивного входження й адаптації нових фразем із різних 
мов в українську, на наш погляд, спричинені передусім рядом 
екстралінгвальних чинників – глобалізацією, посиленням міжнародного 
співробітництва України в галузях політики, економіки, науки, спорту, 
туризму, активною комп’ютеризацією та інтернетизацією українського 
суспільства, зникненням цензури й самоцензури, поступовим зростанням в 
Україні числа громадян, які володіють іноземними мовами, інтелектуалізації 
українців, посилення процесів мовної і культурної взаємодії між народами 
тощо. Хоча не варто применшувати у названих процесах ролі 
інтралінгвальних факторів. Тому вважаємо, що активізація ФО-
новозапозичень спричинена швидше за все взаємодією інтра- й 
екстралінгвістичних чинників. У дискурсі ЗМІ поява нових іншомовних 
фразем зумовлена прагненням до новизни, неординарності вислову та 
номінування певних реалій і понять, явищ, дій, процесів, ознак тощо. Однак, 
найголовніше завдання таких одиниць у текстах мас-медіа – підвищити 
експресивність, емоційність, образність, влучність висловлювання на тлі 
раціонального стандарту і штампів, щоб запропонований журналістом або 
автором матеріал дійшов до серця читача, слухача, глядача. Тобто 
аналізовані фраземи виконують ще й аксіологічну та прагматичну функції. 

Серед нових іншомовних фразеологізмів зафіксовано входження з 
різних мов – здебілшого кальки, рідше варваризми, тобто дослівно передані 
одиниці. Помічено, що з-поміж них домінувальне становище посідають 
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стійкі утворення з англійської і російської мов. Цікаво, що в радянську добу 
розвитку української мови істотно переважали фраземи-запозичення з 
російської мови (так зана «інтернаціоналізація» мов у СРСР, формування 
єдиного радянського народу), а в період незалежності України засвідчено 
більш активну дифузію і таких одиниць із англійської мови та її 
американського варіанта.  

Значний корпус ФО-англізмів різних тематичних груп спричинений 
міжкультурною взаємодією народів, глобалізацією інформаційного простору, 
у якому домінувальна роль належить англійській мові, що нині стала 
світовою і головною серед мов міжнародного спілкування. Чимало таких 
стійких одиниць уже набули статусу інтернаціоналізмів. Цікавим є 
стилістичний статус новозапозичених фразеологізмів із англійської мови: 
серед них домінують кальки книжного і міжстильового характеру, тобто 
нерозмовні одиниці: глобальне село (з англ. global village) «сучасне людство 
за умов надвисоких швидкостей та інформаційних технологій живе на 
планеті нібито без кордонів: увесь світ стає для індивідуума настільки 
близьким і доступним, наче рідне село»; скелет у шафі (з англ. skeleton in the 
cupboard) «сімейна таємниця», пілотний проект (з англ. pilot project) 
«те(той), що починає або втілює в експериментальному режимі ряд, серію, 
цикл (як правило, книг, фільмів, телепередач та ін.); пробне впровадження 
чогось нового» та ін. Пор. у контекстах із мовної практики ЗМІ: Світ 
глобалізується і стає більш вузьким і щільним. У дослідженнях науковців 
навіть з’явилося поняття «глобальне село», покликане продемонструвати, 
що на Землі все стає настільки взаємопов’язаним як у маленькому селі. 
(www.narodna.in.ua); Штаб-квартира ФІФА випустила документ під назвою 
«Платіні: скелет у шафі», покликаний очорнити ім’я президента УЄФА 
(газ. «Дзеркало тижня», 16.08.2015, с. 1); У рамках пілотного проекту з 
проведення термосанації до кінця листопада-початку грудня запрацюють 
повністю утеплені 11 дитсадків. Очікувана економія на енергоресурсах 
складе близько 40-45% (espreso.tv/news). 

Помічено, що серед зафіксованих нами фразем-англізмів кількісно 
найбільшу підгрупу становлять одиниці суспільно-політичної царини. Це 
цілком закономірно, адже засоби масової комунікації найбільше уваги 
приділяють саме сфері політики, суспільного розвитку, соціальних змін, 
боротьбі об’єднань, партій тощо. Новозапозичені ФО-англізми з’явилися в 
дискурсі мас-медіа, а згодом і в сучасній українській мові під впливом 
багатьох історичних і політичних чинників, відбиваючи поняття, явища та 
події міжнародних відносин і світової політики, суспільно-політичну 
ситуацію в різних державах планети, рідше – в Україні. Аналізовані 
фразеологізми трактуємо як «публіцистичні», тому що вони виникають і 
побутують переважно саме в цьому стилі й рідше проникають в інші. Спершу 
такі новозапозичені ФО мали оказіональний характер, але у процесі 
інтенсивного функціонування швидко набули статусу відомих і 
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загальновживаних: міжнародний тероризм (з англ. global terrorism, 
international terrorism) «здійснювані у світовому чи регіональному обширі 
терористичними організаціями, угрупованнями, у тому числі за підтримки 
державних органів окремих країн, із метою досягнення певних цілей 
суспільно небезпечні насильницькі діяння, пов'язані з викраденням, 
захопленням, убивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і 
здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих народно-
господарських об’єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, 
застосуванням чи загрозою використання ядерної, хімічної, біологічної та 
іншої зброї масового ураження»; мертві півні (з англ. dead cocks) «політики, 
які після гучних заяв нічого не зробили для їх реалізації і зникли з політичної 
арени»;  вотум довіри (недовіри) (з англ. vote of confidence (no confidence) 
«постанова парламенту, що схвалює (не схвалює) діяльність уряду або 
окремих його членів»; червоний пояс (з англ. red belt) «регіони, населення 
яких під час виборів традиційно підтримує комуністів і їхніх прихильників»; 
човникова дипломатія «спосіб організації діяльності посередника з 
налагодження каналу комунікації між опонентами; полягає в організації 
посередником зустрічей послідовно з кожною зі сторін»; червона лінія (з 
англ. red line) «крайня межа, порушення якої загрожує серйозними 
наслідками»; ланцюгові пси демократії (з англ. chain dogs of democracy) 
«вільні засоби масової інформації та їх працівники-журналісти», наприклад: 
При цьому, Росію все ж не вважають [у США] провідною критичною 
загрозою Америці. В опитуванні її випередили: «Ісламська держава», 
міжнародний тероризм, ситуація в Ірані та Північна Корея (радіо 
«Свобода», 07.11.2015); ... автор нерідко веде війну з “мертвими півнями” – 
з політиками чи політаналітиками, що свого часу висунулися, прокукурікали 
щось химерне і щезли з наукового обширу, тим часом як Микола Рябчук 
оживляє їхні тіні з енергією, гідною кращої долі” (журнал «Сучасність» 
2001, № 10, с. 69); Парламент Чехії не підтримав уряд Іржі Руснока. Тільки 
93 депутати висловили вотум довіри, а 100 проголосували протии (газ. 
«Дзеркало тижня», 07.08, 2013); Згадаємо, що наше місто завжди входило у 
так званий «червоний пояс», а потім у лінію зіткнення проукраїнської та 
проросійської орієнтації суспільства, адже в Олександрії на минулих 
виборах місцевої влади регіонали набирали до 60% голосів. alnews.com.ua; 
Якщо президент Росії переступить «червону лінію» і допустить проведення 
псевдовиборів на окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях, США та західна Європа мають посилити санкції щодо РФ та 
активізувати співпрацю з Україною в оборонній сфері (газ. «Українська 
правда», 29.09.2015). Такі стійкі одиниці збагачують і розширюють 
суспільно-політичное фразеологічне мікропіле. Вони є важливим засобом 
політичної пропаганди й агітації, впливу на респондентів. Це стосується 
передовсім текстів, у яких із стилістичною метою аналізовані фразеологізми 
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нанизуються один за одним: Хочеш бути політиком, будь готовий до того, 
що все особисте й таємне, не лише про тебе й твоїхродичів, а навіть про 
друзів, стане явним і доступним суспільству. Цей неписаний закон 
британського політикуму діє, проте жорсткіше, ніж багато інших. Його 
ретельними виконавцями є журналісти, вони ж – «ланцюгові пси 
демократії», вони ж – очі та вуха суспільства.  Тому,  якщо є «скелети в 
шафі», у політику краще не йти (газ. «Дзеркало тижня», 17.03, 2006). 

Мовна практика ЗМІ використовує також ФО-англізми, пов’язані з 
виборами до різних гілок влади (день тиші (з англ. day of silense) 
«неформальна назва дня безпосередньо перед виборами, коли законом 
заборонена будь-яка агітація»), а особливо коли їх учасники використовують 
негативні засоби політичної боротьби, зокрема такі, як: брудні технології (з 
англ. dirty technologies) «технології подання інформації, спрямовані на 
свідоме знищення репутації людини, політичної партії, об’єднання та ін.»; 
чорний піар (з англ. dark publick relations, DPR) «створення і розповсюдження 
інформації, спрямованої на формування в аудиторії, клієнтів, потенційних 
прибічників негативного ставлення до певного явища, події, процесу, товару» 
тощо: Захисник [Сергій Власенко] екс-прем’єра [Юлії Тимошенко] не має 
наміру брати участь у довиборах, а також розцінив висунення двох своїх 
однофамільців у 94 окрузі як «брудні технології» (газ. «Дзеркало тижня», 
31.10, 2013). До речі, останніми роками, у зв’язку з воєнними діями проти 
сепаратистів і російських найманців на Східній Україні, фразема день 
тиші, розширивши семантику, стала багатозначною і номінує «припинення 
вогню з обох воюючих сторін або учасників конфлікту»: Київ каже про 
«день тиші» на Донбасі з 9 грудня. (www.bbc.com/ukrainian/politics). 

Другу за чисельність групу нових фразеологізмів-запозичень із 
англійської мови формують одиниці соціально-економічної галузі, адже 
міжнародна економіка нині активно впливає на розвиток регіональних і 
державних економік. Українські ЗМІ в аналізований період оперативно 
висвітлюють різноманітні питання і проблеми світової й української 
економіки, бізнесу, фінансів, банківської справи та ін. Закономірно, для 
номінації й оцінки названих процесів і явищ активно запозичуються нові 
слова і фразеологізми. Тому в дискурсі мас-медіа останніх десятиліть 
функціонує ряд фразем, так чи так пов’язаних із названою цариною: шокова 
терапія (з англ. shok therapy) «комплекс радикальних економічних заходів 
(реформ), спрямованих на оздоровлення економіки, які супроводжуються 
низкою несприятливих моментів, боляче, негативно позначаються на 
життєвому рівні народу»; брудні гроші (з англ. dirty money) «гроші, зароблені 
нечесним способом, у тому числі й приховані від оподатковування»; 
відмивання грошей (з англ. laundering money) «легалізація грошових коштів, 
отриманих незаконним способом»; вільне падіння (з англ. free fall) 
“несподіване стрімке падіння цін на фондовому ринку або курсу певної 
валюти, яке не має тенденції зупинятися”; зелений ящик (з англ. green box) 
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«офіційно дозволені Світовою організацією торгівлі механізми підтримки 
сільгоспвиробника; розвиток сільської інфраструктури» та ін. Пор. у 
контекстах: У Швейцарії підтвердили арешт активів російського екс-
міністра за відмивання грошей (www.5.ua); Падіння гривні НБУ вже не 
зупинить. Нацбанк відпускає гривню у вільне падіння (ua-ekonomist.com). 
Як бачимо, переважна більшість аналізованих стійких одиниць мають 
негативну конотацію, що зумовлено всесвітньою економічною кризою, 
складними реаліями розвитку пострадянських економік, корупцією і 
злочинними або сумнівними угодами, аферами, махінаціями та ін. 

Переконливим прикладом творення політичної фраземи-інновації на 
основі запозиченого терміносполучення-англізму з царини економіки 
виступає одиниця золота акція (з англ. golden share), яка має первинне 
значення «доля в акціонерному капіталі компанії або держави, що дозволяє 
контролювати 51% голосів». Нині аналізована ФО, вживаючись метафорично 
у дискурсі ЗМІ, набула нової семантики, стилістичної маркованості та 
стильової належності – «здатність впливати на прийняття рішень у 
парламенті і контролювати будь-яку ситуацію». Контексти з мови 
публіцистики підтверджують зазначене вище: Зараз фракцію Тимошенко 
називають «золотою акцією» парламенту. Кому вона її віддасть? Головне 
завдання влади будь-якої держави – забезпечити її обороноздатність та 
справедливість. Як це бачать Тимошенко та її команда? 33kanal.com; 
Наразі експерти говорять про те, що «Самопоміч» всередині коаліції радше 
розігрує «золоту акцію», аніж готується до демаршу. І ніби в такий спосіб 
фракція зможе активніше лобіювати власні законопроекти, а може, й 
доб’ється-таки змін у правоохоронній та суддівській системах. 
(zbruc.eu/node/41522).  

У дискурсі мас-медіа кінця ХХ –  початку ХХІ ст.,  крім розглянутих 
вище, поки що зафіксовано появу менш чисельної кількості нових 
фразеологізмів-англізмів, які своїм походженням сягають інших сфер життя і 
діяльності людини. Так, відомо, що військова проблематика (а відповідно – і 
лексика та фразеологія) повсякчас актуальні і перебувають «на слуху» в 
мовній практиці засобів масової комунікації. Серед новозапозичених ФО 
британського і американського походження цієї тематичної групи засвідчено 
деякі одиниці, пов’язані з  мілітарною цариною: день Д (де) (з англ. day of Д 
(where) «день початку військової операції»; гібридна війна (з англ. hybrid 
war) «комбіноване використання ворогом дозволеної і забороненої зброї, 
тероризму, партизанської війни, злочинної поведінки та пропаганди задля 
досягнення політичних і військових цілей»; зелений коридор (з англ. green 
corridor) «обмежений із обох боків вузький довгий простір чи прохід, яким 
можна покинути небезпечну зону чи терени бойових дій мирним жителям»; 
зоряна  війна (з англ. star war) «міжпланетний збройний конфлікт», пор.: 
Проти нас [України й українського народу] ведеться «гібридна війна», яка 
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стосується не тільки військових, а й усього суспільства загалом (Українське 
радіо, 11.08.2014, о 17.23); Наші військові на сході готові віддавати життя 
– і віддають його – за Україну. Вони вірять, та й нам додають такої віри, 
що оця безчесна «гібридна війна» – то лише тимчасові труднощі нашої 
країни (газ. «День», 17.06.2014); Для евакуації мирних мешканців із 
Дебальцевого у п’ятницю організують «зелений коридор» (www.unian.ua). 

Нові запозичення із сфери мистецтва також задіяні в процесах 
поповнення і збагачення української фразеології. Прикладами слугують деякі 
одиниці-англізми, що нині активно вживаються в ЗМІ: голлівудське кіно 
(з англ. Hollywood cinema) «скомпонований неправдивий ролик із різних 
вирізок на користь однієї сторони конфлікту; однобічне висвітлення 
матеріалу», зіркова (зоряна) хвороба (з англ. star illness) «пиха, бундючна 
поведінка, завищена самооцінка особи, яка є відомою, популярною або 
вважає себе такою», пор.: Посли закордонних справ заявили, що їм показали 
«голлівудське кіно» ( 5-ий т/к, 22.01.2014); Зіркова хвороба притаманна не 
тільки діячам естради, але і тиранам-народоправителям. patrioty.org.ua; 
З'ясовується, юна співачка з Буковини таки захворіла на зіркову хворобу. 
vidido.ua; … багато хто з молодого покоління журналістів відразу хоче 
стати «зіркою» ефіру або екрану. Але ця «зоряна хвороба» насправді має 
глобальний характер (радіо Свобода, 25.01.2012) (www.radiosvoboda.org). 
Окремі аналізовані ФО, самі, будучи вторинними номінаціями, іноді 
набувають нової внутрішньої форми. Це сприяє новизні й оригінальності 
подачі інформації, а головне – посилює образність, експресію та 
прагматичний вплив висловлювання. Так, запозичений із ангійської мови ще 
в кінці 80-х років ХХ століття фразеологізм мильна опера (soap opera), що 
означає «телесеріал невисокого мистецького рівня мелодраматичного 
характеру, призначений для домогосподарок, пенсіонерів та ін.» (Те, що 
«мильні опери» стали менш популярними, – стереотип. По-перше, таку 
«жанрову» характеристику давали здебільшого латиноамериканським 
серіалам. По-друге, їм на зміну прийшли російські багатосерійні «шедеври». 
(narodua.com). у немистецьких, здебільшого політичного спрямування, 
текстах сучасних мас-медіа функціонує з більш загальною семантикою – 
«тривалий процес», вносячи потрібний стилістичний ефект: Україна та 
МВФ: «мильна опера» без розвитку сюжету (заголовок статті) (газ. 
«Дзеркало тижня», 12.04.2013). 

На сьогодні у світі на передній план виходять деякі біологічні науки 
(біотехнологія, генетика, геноміка та ін.), які бурхливо розвиваються. Вони 
зумовили появу стійких одиниць як термінологічного характеру (касета 
генів/генна касета (з англ. cassette of genes/ genic cassette) «набір генів одного 
виду, що вводиться в запліднену яйцеклітину іншого виду»; золотий рис 
(з англ. gold rice) «генетично модифікований сорт рису, що має зерна 
золотисто-жовтого кольору, в яких міститься значна кількість бета-
каротину»), так і номінативно-образного (їжа (продукти) Франкенштейна 
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(з англ. meal (products) of Frankenstein) «шкідлива їжа або продукти із 
різноманітними хімічними домішками, із генетично модифікованими 
компонентами тощо»). Наприклад: Будова генних касет та інтегронів 
(bioweb.franko.lviv.ua); Щодо генетично модифікованих організмів (ГМО) у 
всьому світі тривають гострі дискусії. У нашому випадку йдеться не про 
те, чи є ГМ-продукти кошмарною «їжею Франкенштейна», чи це всесвітня 
панацея від нестачі харчів. Питання в іншому: виробництво ГМО – 
надзвичайно вигідний бізнес. У період між 1996 та 2005 роками площі, на 
яких вирощують ГМО, у світі збільшили в понад 50 разів – з 17 тис. км2 до 
900 тис. км2, а нині вони вже становлять більше 1 млрд км2 (ж-л 
«Український тиждень», 30.11.2007). 

Із середини 80-х років ХХ ст. в Україні почала активно функціонувати, 
вивчатися і розвиватися нова наука – екологія. Вона є стала одним із важливих 
джерел поповнення лексичного і фразеологічного складу сучасної української 
мови. Серед нових іншомовних фразеологічних одиниць, тематично 
пов’язаних із названою цариною, нами зафіксовано такі: екологічний слід 
(з англ. ecological track) «міра потреб людини у екосистемах планети»; 
парниковий ефект (з англ. greenhouse effect) «явище в атмосфері Землі та 
інших планет, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від 
поверхні, не може повернутися у космос, оскільки затримується молекулами 
різних газів, що призводить до підвищення температури поверхні»: Поняття 
«екологічний слід» було вперше використане офіційно в 1992 р. Вільямом 
Рісом. Цей індикатор ще називають «показником тиску на природу». Він 
допомагає встановити, скільки земельних та водних ресурсів 
використовується людиною для виробництва, споживання та утилізації 
необхідних для її життєдіяльності товарів та послуг. За допомогою 
отриманих показників можна зрозуміти, чи не використовуємо ми зайві 
природні ресурси, чи не розтрачуємо їх більше, ніж наша планета в змозі 
створити (www.isfukrainiansupport.com). Характерно, що ці та інші ФО стрімко 
поширюється в загальномовній практиці через соціалізацію актуальних для 
сучасної людини понять, реалій та явищ. Окремі з них, метафоризуючись, 
набувають вторинного значення: чорна діра (дірка) (з англ.  black hole) 
«відсутність чого-небудь, провалля в чомусь; місце, де все зникає безслідно» 
(Сокиряни. Це така собі чорна бюджетна діра на карті Чернівецької області 
(buknews.com.ua); Зона відчуження – це ж не просто радіоактивно забруднена 
територія. Це чорна діра, яка поглинула цілий етнос, його ономастику, мову, 
історію, звичаї, промисли і мистецтво, призвела до непоправних деформацій 
віками сформованої етнопсихології. (portal.prolisok.org); Чорна діра: де 
криється головна причина українського бездоріжжя? (заголовок статті) 
(tyzhden.ua); Житлово-комунальне господарство можна сміливо назвати 
однією з чорних дір української економіки (legalspace.org.) – пор. із первинною 
семантикою «астрофізичний об’єкт, який створює настільки потужне 
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гравітаційне поле, що жодні, як завгодно швидкі частинки, не можуть покинути 
його поверхню, у тому числі світло». 

Інші тематичні групи нових ФО-англізмів в сучасній українській мові 
поки що представлені поодинокими ілюстраціями. До них відносимо такі: 
1) фізкультура і спорт: брати (взяти) тайм-аут (з англ. to take a time-out) 
«робити перерву в якій-небудь роботі, діяльності; відпочивати» (напр.: 
Нинішні керівники Житомирської обласної ради вирішили взяти тайм-аут і 
на вибори не йдуть (www.zhitomir.info); 2) освіта і навчальний процес: 
пройти тест на що (з англ. to pass test) «витримати випробування на 
спроможність здійснення якої-небудь надзвичайно важливої справи» (напр.: 
«Нечестивий четвер» дав нам шанс пройти перший тест на європейську 
спроможність. Перейти від споглядання до дії. Всупереч розгубленості, 
страху, невір'ю, апатії, втомі, розчаруванню (газ. «Дзеркало тижня», 
22.11.2013); 3) інформатика і комп’ютерна техніка: цифрові технології 
(з англ. digital technology) «технології, що використовують електронно-
обчислювальну апаратуру для запису кодових імпульсів у певній 
послідовності та з певною частотою» (напр.: Можна тішитись, що нові 
цифрові технології надають можливість через електронні засоби 
знайомитися з матеріалами музеїв (газ. «День», 31.10.2013) та ін. 

Поряд із калькованими іншомовними фразеологізмами у дискурсі ЗМІ 
інколи зустрічаємо й варваризми, напр.: У разі ймовірного розпуску 
парламенту та спроби перевести його у двопалатну форму з наступними 
виборами непопулярні реформи заберуть очки в партії влади. Тому-то й 
доводиться уряду Азарова-Арбузова тримати штурвал економіки, що давно 
вже планує, швидше, на слові честі та на одному крилі з явним креном униз. 
В англійській мові є класне визначення такої економічної моделі: muddle 
through – видиратися з болота. Однак кабмінівським менеджерам, які 
використовують такий сценарій, не варто забувати, що видиратися з 
трясовини треба, хапаючись за щось тверде та усталене: внутрішнє 
виробництво, експорт, високі технології. А такої опори в уряду немає 
(газ. «Дзеркало тижня», 12.04.2013); 1966 – у київському видавництві 
«Дніпро» виходять вибрані «Поезії» В. Симоненка з передмовою Бориса 
Олійника «Не вернувся з плавання...». І ця книжка блискавично розходиться. 
Після цього твори Симоненка не виходять окремими виданнями в УРСР аж 
до 1982 року, однак уже видані не вилучаються й «майже» не замовчуються, 
а пісні, написані на вірші Симоненка (зокрема, «Лебеді материнства» у 
виконанні Черкаського народного хору, більш відома як «Можна все на світі 
вибирати, сину») регулярно звучать в ефірі й набувають надзвичайної 
популярності. Василь Симоненко перетворюється на household name –  як в 
Україні, так і в діаспорі (litopys.org.ua). З одного боку, наведені та інші 
фраземи засвідчують інтелектуалізацію і демократизацію журналістів і 
українського соціуму останніх років, а з іншого – є небажаними з погляду 
культури мови й нормативності, оскільки варто дотримуватися української 
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транслітерації таких одиниць, а ще краще – замінювати їх питомими 
структурами. 

Отже, інтенсифікація запозичування нових фразеологізмів із 
англійської мови в українську у кінці ХХ – на початку ХХІ століть 
спричинена активною взаємодією зовнішніх і внутрішніх лінгвальних 
чинників, які сприяють динамічному розвитку національної фразеологічної 
системи, її збагаченню й удосконаленню.    
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У статті розглядається проблема відтворення концептуального простору 

романів У. Фолкнера з точки зору лінгвокультурологічного підходу. 
Установлюються основні концепти, які структурують концептуальний простір 
романів митця. 
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В статье рассматривается проблема отражения концептуального 

пространствия романов У.Фолкнера с точки зрения лингвокультурологического 
подхода. Устанавливаются основные концепты, которые структурируют 
концептуальное пространствие романов писателя.   
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The article deals with the urgent problem of conceptual space actualization in 

W. Faulkner’s novels. The main concepts structuring the conceptual space in 
W. Faulkner’s novels have been stated. 

Keywords: conceptual space, conceptual metaphor, concept, cognitive linguistics. 
 
На сучасному етапі розвитку лінгвістики художній текст розглядають 

[1] як найвищу форму репрезентації тексту, відзначаючи його особливу 
естетичну природу, художню інтенціонність, орієнтацію на естетичний 
вплив. Постановка проблеми такого розгляду в загальному вигляді пов’язана 
з тим, що з точки зору когнітивної семантики інтерпретація тексту означає 
побудувати навколо нього такий світ, який уможливлює перетворення світів 
у концептуальний простір. 

У світлі зазначеної проблеми актуальність нашого дослідження 
зумовлюється необхідністю виявлення механізмів репрезентації 
концептуального простору у лінгвокультурологічному аспекті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з проблеми дослідження 
концептуального простору (Е. Margolis, C. Peacocke, A. Wierzbicka) свідчить 
про те, що питання про сутність концептуального простору, яке традиційно 
розвивається як відображення в певний спосіб його основних концептів, а 
також системи мовних засобів вираження структур знань набуває нового 
бачення при використанні засад лінгвокультурологічного аспекту. 

При такому підході важливим стає питання з’ясування особливостей 
закріплення культурних надбань у концептуальному просторі, що передбачає 
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також пошук відповідей на запитання про формування концептосфери 
національних мов та лінгвокультурологічних проблем вивчення 
національних концептосфер. 

Тому мета цієї роботи полягає у встановленні основних концептів, що 
структурують концептуальний простір романів У. Фолкнера. 

Для вирішення поставлної мети виникла необхідність дослідження 
таких завдаань: проаналізувати особливості маніфестації концептуального 
простору романів У. Фолкнера; дослідити основні концепти, які визначають 
концептуальний простір митця; систематизувати когнітивні особливості 
концептуального простору романів У. Фолкнера; проаналізувати 
концептуальні метафори, використані для втілення основних концептів 
письменника. 

Опановані нами наукові результати дослідження дозволили 
проаналізувати головні концепти концептуального простору романів 
У. Фолкнера, які формують художній текст на основі словесних поетичних 
образів та свідчать про те, що культурна відповідність мовних одиниць 
обумовлюється їхньою співвіднесеністю з культурно важливими 
стереотипами, культурною специфікою внутрішньої форми. 

При цьому було звернуто увагу на методологічне положення, згідно з 
яким дослідження концептуального простору художніх творів автора має 
бути спрямованим на експлікацію концептів, що складають концептуальну 
систему, яка визначається як інформаційна та є результатом пізнання 
людиною оточуючого світу, інтерпретації позначення й утримання у 
свідомості повної сітки понять [2]. 

Щодо відомої методологічної вимоги про виділення універсальних і 
культурно значимих ознак досліджуваних концептів та їхнього обо’язкового 
інтерпретування в контексті концептуального простору, то об’єктом нашого 
дослідження стали концепти ANXIETY та FURY, які актуалізуються 
паралельно. 

Аналіз існуючих лінгвістичних уявлень показав, що метафори 
концептуального типу формуються не в мові, а в мисленні завдяки здібності 
людини встановлювати аналогії між інгерентними сутностями різної 
природи. Образність, іронічність метафори обумовлені низкою іманентних 
лінгвокогнітивних характеристик, що відрізняють її від інших тропів. 
Метафора є стереоскопічною, евристичною, енігматичною та сугестивною за 
своєю природою, що пов’язано з інформаційними та комунікативними 
аспектами семіозису. Стереоскопічність та евристичність є відображенням 
властивості метафори  поєднувати різні концепти та забезпечити вихід 
читача в новий концептуальний простір, тоді як сугестивність та 
енігматичність віддзеркалюють деякі особливості читацької рецепції та 
інтеграції і носять більш оцінний характер. Стереоскопічність побудована на 
здатності метафори поєднувати в одне ціле дві ідеї, два концепти на основі їх 
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подібності. Метафорична референція зберігає повсякденне бачення в 
напруженому зв’язку з новим, яке вона пропонує. Стереоскопічність є 
визначальною силою, що дозволяє метафорі виступати як сигнал 
адресованості художнього тексту. Евристичність – це здатність метафори не 
тільки формувати уявлення про об’єкт, але й деякою мірою визначити спосіб 
сприйняття цього об’єкту. Якщо розглядати метафору з позиції теорії 
фреймів, вона сприяє виникненню непередбачених міжфреймових зв’язків, 
що мають велику евристичну силу. Вона вимагає від читача побачити один 
об’єкт нібито в світлі іншого. Метафора може виражати здогад, інтуїцію, 
конкретне відчуття, вона здатна викликати уявлення про індивідуальні та 
універсальні риси об’єкту. Енігматичність – це характеристика метафори, що 
віддзеркалює її здатність ставити апперцептивну проблему, що вимагає 
вирішення. Загадка завжди припускає існування відгадки, але, на відміну від 
пластичної загадки, що припускає одну відповідь, метафора припускає безліч 
співіснуючих паралельно відгадок – інтерпретацій [3]. 

Сугестивність розглядається в даній статті як здатність метафори 
створити напруження, що виникає, коли читач намагається знайти зв’язок 
між властивостями референтів. Від ступеня складності таких зв’язків і 
залежить сугестивність метафори. Це явище називають по-різному: синергія, 
синестезія, але сутність його полягає в створенні напруження між 
семантичною структурою мови мистецтва та звичайною мовою, між 
буквальним і переосмисленим значенням, між повсякденним баченням світу 
та новим, запропонованим метафорою, між концептуальним простором 
реального світу і простором того світу, що має на увазі автор. 

Центральним терміном у визначенні концептуального простору є 
концепт, що привертає увагу багатьох дослідників: лінгвістів, культурологів, 
філософів. Разом з широким колом теоретичних розробок з’явилась велика 
кількість робіт, в яких представлені конкретні описи тих чи інших концептів. 
Не зважаючи на це, своєчасним і важливим є звернення до вивчення 
концептуалізації та вербалізації концептуального простору за допомогою 
основних концептів. Пильна увага сучасної лінгвістики зосереджується на 
проблемі концептуалізації світу, а також особливим інтересом до проблеми 
відображення в мові концептів внутрішнього світу людини [5]. 

З точки зору когнітивної лінгвістики концепт репрезентується в мові 
концептуальними метафорами. У найзагальнішому вигляді концепт можна 
представити як згусток культури в свідомості людини: те, у вигляді чого 
концепт входить в культуру, а в деяких випадках і впливає на неї. Аналіз 
концептуального простору романів У. Фолкнера полягає, перш за все, у 
розкритті його природи як інформаційного згустку, сформованого в 
результаті пізнання навколишнього світу [6]. 

Лінгвокультурологічний концепт відрізняється від інших ментальних 
одиниць, які використовуються у різних галузях лінгвістичної науки 
(наприклад, когнітивний концепт, фрейм, сценарій, скрипт, поняття, образ, 
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архетип, гештальт, стереотип), акцентуацією ціннісного елемента. Центром 
концепту завжди є цінність, оскільки концепт слугує вивченню культури, а в 
основі культури лежить саме ціннісний принцип [4]. 

Дослідження основних концептів концептуального поля романів 
У. Фолкнера ґрунтується на виокремленні лінгвокультурологічного концепту 
як багатовимірного ментального утворення. Для нашого подальшого 
дослідження концептуального простору романів У. Фолкнера актуальним 
убачається аналіз образної складової концепту, яка пов’язана з способом 
пізнання дійсності. Оскільки концепт є одиницею культури, він повинен 
містити в собі ціннісну складову. Концепт виступає тією структурою 
свідомості, у якій фіксуються цінності соціуму. У романах У. Фолкнера 
концепт ANXIETY тлумачиться як ментальне утворення зі складною 
структурою, зумовленою вірогідною природою реального світу, який він 
відбиває або конструює: 

-There were plenty of them to abet him. Assist him and make a race of it; ten 
o’clock on Sunday morning, the carriage racing on two wheels up to the very door 
to the curch with looking exactly like a performing tiger in a linen duster and a top 
hat and Ellen with no blood in her face , holding those two children. 

-He professed satiety but increased not only the amazement but the bitter 
and violent outrage – Henry the provincial, the clown, almost, given to instinctive 
action. 

-He knew loyalty and acted it$ he knew pride and jealously; he loved 
grieved and killed still grieving, and, I believe, still loving Bon, the man to whom 
he gave four years of probation, four years in which to renounce and dissolve the 
other marriage knowing that the four years of hoping and waiting would be in 
vain. 

У нашому трактуванні концепт ANXIETY моделюється у вигляді 
взаємопов’язаних операційних модусів – форм структурації цілісного знання, 
які мають як поняттєвий, так і емоційно-оцінний зміст. 

У концептуальному просторі романів У.Фолкнера іншим глобальним 
концептом є FURY, який базується на виявленні спільного та відмінного у 
сутностях та їх класифікації.У романах У. Фолкнера розгортання концепту 
FURY пов’язане з розгортанням загального змісту та його фрагментів: 

- For two years it had watched him as with that grim and unflogging fury he 
had erected that shell of a house and laid out his fields, then for three years he had 
remained completely static as if he were run by electricity and someone had come 
along and removed dismantled the wining or the dynamo, while the women of the 
country gradually convicted it. 

- Then in the long unmanaged Quentin seemed to watch them overrun 
suddenly the hundred square miles of astonished earth and drag house and formal 
gardens violently out of the soundless nothing and clapped them down like cards 
upon a table beneath the up-palm immovable and pontific. 
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- And thought I must have seen Ellen and the children before, this is vision 
of my first sight of them which I shall carry to my grave a glimpse like the forefront 
of a tornado of the carriage and Ellen’s high white face with it and the two replies 
of his pace in miniature flanhing her. 

- The other wall of the savage quit September sun impacted distilled and 
hyperdistilled, into which came now and then the loud cloudy flutter of the 
sparrows like a flat limber stick whipped by an idle boy, and the rank smell of 
female old flesh long embattled in virginity.    

Характерні особливості концептів ANXIETY та FURY з точки зору 
семантико-когнітивного аналізу дають можливість оцінити параметри 
творчих зусиль У. Фолкнера. 

Концептуальний простір у художніх творах письменника ґрунтується 
на функції структурації, забезпечуючи перехід від монотонної множини 
ознак, що формують логічні поняття до встановлення ступеню їх 
облігаторності. Він корелює з повсякденними поняттями, які поєднують 
облігаторні та необлігаторні концептуальні ознаки. 

Проведений таким чином аналіз концептуального простору романів 
У. Фолкнера з точки зору лінгвокультурологічного підходу дозволив нам 
виявити низку ознак основних концептів ANXIETY та FURY, які 
імплікуються змістом цілого художнього тексту. 

Перспективним убачається проводення подальшого теоретичного 
аналізу концептуалього простору шляхом комплексного використання 
сучасних уявлень когнітивної лінгвістики з урахуванням її лінг-
вокогнітивного та психолінгвістичного аспектів. 
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Стаття присвячена розгляду особливостей представлення реципієнта 

повідомлення в таких соціально організованих жанрах усного формату 
британської та української комунікації, якими є інтерв’ю та ток-шоу. 
Встановлюється ведуча роль адресата в етнічному діалогічному дискурсі. У 
розвідці представлено різні типи адресата залежно від типу впливу та позиції 
особи в комунікативному акті. 

Ключові слова: реципієнт, повідомлення, етнічний діалогічний дискурс, 
інтрев’ю, ток-шоу.  

 
Статья посвящена рассмотрению особенностей представления адресата в 

таких социально организованных жанрах устного формата британского и 
украинского общения, как интервью и ток-шоу. Определяется ведущая роль 
адресата в этническом диалогическом дискурсе. В работе представлены разные 
типы адресата в зависимости от типа влияния и его позиции в коммуникативном 
акте. 
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The article is devoted to the research of the addressee representation in such 

socially organized genres of oral British and Ukrainian communication as the interview 
and talk-show. The leading role of the addressee in the ethnic dialogical discourse of the 
genres is established. Different types of the addressee depending on the type of influence 
and one’s role in a speech act are revealed. 

Kyewords: recipient, message, ethnic dialogical discourse, interview, talk show. 
 

Думка М.М. Бахтіна про те, що необхідною ознакою висловлювання є 
його зверненість, адресованість [1, с. 275], є основною для розуміння 
комунікативної діяльності її суб’єктів, адже без слухача не існує мовця, без 
адресата немає адресанта. Тому, не зважаючи на всю складність діалогічної 
взаємодії, в ній можливо виділити дві базисні складові, які представлені 
діяльностями суб’єктів дискурсу [22, с. 28-29], котрі здійснюють обопільні 
акти передачі інформації та впливу, переслідуючи загальні або індивідуальні 
цілі. Відтак, мовець і слухач є суб’єктами та творцями однієї й тієї самої 
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діяльності й кожний учасник спілкування виступає як особистість зі своєю 
свідомістю, зануреною в інтеріоризоване буття, семіосферу, дискурс, і 
виступає як комунікативна особистість, усередині якої розгортається 
активність щодо інтерпретації повідомлення та реакції на нього [16, с. 222].  

Під комунікативною особистістю розуміємо сукупність набутих у 
процесі соціалізації особи когнітивних, семіотичних, мотиваційних 
преференцій, які виформовують її конверсаційну компетенцію, актуалізація 
якої в інтеракції відбувається у вигляді демонстрації сталого набору 
індивідуальних комунікативних стратегій та тактик [2; 10]. Комунікативна 
особистість характеризується низкою ознак нелінгвістичного характеру, які 
впливають на особливості мовного оформлення та інтерпретації 
повідомлення. До них належать біологічно-фізичні ознаки: гендер, вік, стан 
здоров’я; психологічні ознаки: риси характеру, темпераменту, світогляд, 
самосвідомість, емоційний стан комунікантів, зацікавленість мовців, 
самооцінка; соціальні ознаки: освіта, культура, походження, професійна 
зайнятість, соціальний статус (рівний-нерівний); ситуативні ознаки: 
соціальні ролі учасників, ступінь знайомства, ступінь підготовленості, 
офіційні / неформальні обставини взаємодії, ступінь її контролю [20, с. 92-
93]. Таку класифікацію можливо представити й узагальнено: позиції 
комунікантів – ролі, статуси, властивості –  стать,  вік,  стан здоров’я,  
фізичний стан тощо, відносини – авторитет, зневага тощо, функції – 
господар, слуга, суддя, батько тощо [3, с. 159].  

Незважаючи на широкий спектр ознак співрозмовників, усі 
комунікативні риси їхньої поведінки втілюються в трьох опозиціях 
параметрів особистісної мовленнєвої поведінки: домінантність (активність, 
ініціативність) / недомінантність (поступливість, безініціативність), 
мобільність (уміння швидко перемикатися з теми на тему, змінювати 
стратегії та тактики спілкування) / ригідність (нездатність гнучко 
пристосовуватися до умов), екстраверсія (установка на спілкування заради 
спілкування) / інтроверсія (установка на внутрішню комунікацію). Виділені 
базові параметри зумовлюють хід протікання комунікації, визначають 
успішність чи неуспішність досягнення стратегічних чи тактичних її цілей. 
Зазначимо й те, що мовець вступає в комунікацію не як глобальна 
особистість, в якій злиті всі її складові, а як особистість «параметризована», 
яка виявляє в акті мовлення обмежену кількість своїх соціальних або 
психологічних ознак [7, с. 59-60]. 

Зазначимо те, що, надходячи з мовного середовища адресанта в мовне 
середовище адресата, будь-яке висловлення кожного разу змінює умови 
свого існування [19, с. 606], що також визначає зміст та характер протікання 
комунікативної ситуації – вона є плинною, непостійною, прогресуючою чи 
регресуючою. У цьому контексті комуніканти також відрізняються своєю 
динамічністю, адже відбувається зміна концептуальної та емоційної картини 
світу, здійснюється коректування мовлення по ходу дискурсивної діяльності 
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залежно від інтенцій, поточних результатів, реакцій адресата. Тож, 
особистість комуніканта як стала ознака комунікації динамізується, 
корегуючись інтенціями, способом дискурсу, його типом тощо [4, с. 17].  

Кінцевим споживачем інформації, закладеної в повідомлення 
адресанта, є адресат (реципієнт повідомлення / читач / слухач). 
Комунікативна настанова на адресата є найважливішим аспектом 
комунікації, оскільки, по-перше, саме в ній закладений інформаційний обмін, 
по-друге, вона демонструє те, як адресант співвідносить свою мовленнєву 
поведінку з параметрами адресата [5, с. 106]. Останнього визначаємо як 
особу, яка сприймає повідомлення та відповідно до своїх когнітивних 
стратегій і ситуативних умов інтерпретує повідомлення адресанта, 
коректуючи чи повністю виконуючи цілі останнього. М.Ю. Лотман 
справедливо зазначає, що в комунікації «творча ініціатива належить 
адресатові інформації. Слухач (читач) є справжнім творцем» діалогу [15, 
с. 134], від активності якого залежить успіх спілкування.  

Отже, позиція адресата завжди є вбудованою в знак тексту відповідно 
до задуму, інтенцій автора, його концепції адресованості [19, с. 231] та 
реконструюється адресатом за наявними в тканині тексту лінгвістичними 
сигналами, тобто під час інтерпретації тексту останнім відбувається 
розпредмечування включених до нього уявлень [3, с. 9]. Якщо ідеальний 
адресат – той, хто розуміє всі пресупозиції кожної фрази, то гіпотетичний 
адресат є моделлю ідеального реального адресата (партнера індивіда по 
комунікації), якого змушений уявляти адресант [5, с. 106-107]. Тож, 
адресатність є складною взаємодією реального адресата, інтенціонального 
заданого автором та вписаного в текст, а також представленого в тексті 
образу гіпотетичного адресата [19, с. 231; 21, с. 77].  

Програма такої інтерпретації кваліфікується, на противагу адресанта-
функції,  за Селівановою О.О.,  як адресат-функція [19, с. 232], яка 
моделюється на основі діалогічних відносин з автором повідомлення 
адресатом, вступає у діалог з автором-функцією, опосередкованою інтенцією 
реального автора [там само, с. 232], у результаті чого запланована схема 
наповнюється конкретним, індивідуальним змістом [13, с. 19]. При цьому 
адресат орієнтується переважно на інформацію, яка не суперечить його 
моделі світу. Інформація, яка виходить за межі його уявлень про світ, 
вилучається із загального контексту за невірогідністю [5, с. 108]. Такі 
фактори є резестивними, адже не сприяють засвоєнню інформації та 
відштовхують адресата від тексту повідомлення. Відповідно до цього ступінь 
збігу чи незбігу «прогнозу» відповідає за успішність комунікації, у процесі 
якої «модель адресата перетворюється на фігуру адресата мовленнєвого 
акту» [13, с. 19]. Діалогічні відносини в такому ракурсі виникають між 
адресатом-людиною та адресатом-функцією, яку він продукує, усвідомлює, 
інтерпретує та декодує.  
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З інтерпретацією адресатом отриманого масиву інформації пов’язані, з 
одного боку, розуміння та інтерпретація мовленнєвих одиниць комунікації як 
носіїв прямих та прихованих смислів, перлокутивних ефектів сприйнятого 
тексту, прагматичних пресупозицій, а, з іншого – тип мовленнєвого та 
поведінкового реагування адресата на отримані в повідомленні інформаційні 
сигнали, визначення умов та факторів, за яких адресат міняється ролями з 
адресантом тощо [2, с. 106]. Інакше кажучи, відбувається реалізація процесів 
інтеріоризації мовлення – процес увідповіднення індивідуальної 
концептуальної системи свідомості ситуативній моделі комунікативного 
акту. Відповідно, з одного боку, засвоєння інформації та ступінь впливу 
напряму залежить від рівня підготовленості реципієнта до її сприйняття 
[6, с. 150], що передбачає врахування як стабільних параметрів особистості 
(соціальні, психологічні, етнокультурні тощо), так й ситуативних настроїв та 
потреб [6, с. 149]. З іншого боку, комунікативні стратегії адресанта залежать 
від готовності чи неготовності адресата до запропонованого адресантом 
типу, напряму, тональності спілкування [2, с. 106]. 

В мовознавстві наявні різні типології адресатів. Так, Г. Г. Почепцов 
виділяє: 1) прямого адресата; 2) квазіадресата (крайньою формою якого є 
адресат-неістота); 3) адресата-ретранслятора (отримує повідомлення й 
доводить його до дійсного адресата); 4) непрямого адресата (третя особа 
присутня в комунікації); 5) співадресата (має статус тотожній прямому 
адресату) [17, с. 12–14]. Н.І. Формановська диференціює: 1) реального та 
гіпотетичного адресатів; 2) узагальненого прогнозованого адресата; 
3) масового, публічного адресата; 4) персонального (конкретного) адресата, 
який визначається показниками комунікативної ситуації, соціальними 
ролями та психологічними станами [21, с. 77–78]. Н.Є. Гапотченко виділяє 
реального, потенційного та оказіонального адресатів. Реальні адресати 
представлені людьми, знайомими комунікантам. Потенційні адресати – 
уявна аудиторія з певними соціальними ознаками, власне заради якої 
створюється даний жанр комунікації. Оказіональний адресат є таким 
реципієнтом інформації, для якого ця інформація не призначалася [5, с. 108]. 
У свою чергу, у межах інтерсуб’єктної комунікації можливо говорити про 
прогнозованого адресата в разі якщо інтрасуб’єктне висловлення виконує 
функцію «передкомунікації», тобто є запланованою дією на майбутню 
ситуацію спілкування. Інтрасуб’єктне висловлення адресується особі, яка є 
присутньою в момент мовлення та є реальним партнером суб’єкта в 
зовнішній комунікації. За таких умов зовнішній партнер виконує роль 
потенційного адресата [18, с. 4]. 

За кількісним критерієм виділяються три типи адресатів: 
індивідуальний – адресат як окрема особистість; колективний або груповий 
адресат, а також масовий адресат, який розрізняється за каналом зв’язку: 
телеглядачі, радіослухачі, користувачі Інтернету [7, с. 59; 11, с. 69]. Адресати 
також диференціюються за своїми комунікативними правами та обов’язками 
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на підставі чого класифікуються, зокрема, на слухачів із постійним статусом 
та слухачів із перемінним статусом [12, с. 64] залежно від того, чи змінює 
слухач свій статус на статус мовця в діалогічній взаємодії. Врахування цілої 
низки критеріїв дозволило побудувати таку типологію адресатів: 1) за 
характером адресованості адресати можуть бути прямі (емпіричні читачі або 
слухачі), непрямі (мають доступ до інформації, але не є актантами ситуації) 
та адресати-ретранслятори (передають та тлумачать повідомлення); 2) за 
соціально-типологічними значеннями – національні, позанаціональні 3) за 
професійною орієнтацією – професіонали та непрофесіонали; 4) за ступенем 
обізнаності – епіфани (обізнані) та профани (необізнані адресати); 5) за 
співвіднесеністю з реальним та ірреальним світом – реальні та текстові 
[8, с. 191–192].  

Згідно з критерієм спрямованості впливу виділяємо три основних 
категорії реципієнтів – прямий, непрямий та додатковий. Додатковим 
адресатом виступає той, про наявність якого адресант не знає, але впливає на 
його знання, емоції чи ставлення; такий адресат не враховується в нашому 
дослідженні. До прямого адресату належить той, кого адресант експліцитно 
вважає адресатом та хто є партнером (суб’єктом впливу) адресанта по 
інтеракції: англ. Andrew Marr: She’d only been there for three years! Michael 
Gove: Well slightly over three years, but that’s the term! [30] та укр. Єгор 
Чечеринда: А … ваші персональні очікування? Що буде після підписання і 
ратифікації цієї угоди? Кость Бондаренко: Буде велике перезавантаження 
української економіки. Буде велика кількість змін [24]. 

Відмітимо, що вербальна взаємодія адресанта та прямого адресата 
являє собою лише одну із можливих інтерактивних схем, діючих у 
комунікативному просторі. Окрім стандартних учасників комунікації 
(активних реагентів) в інтерактивному просторі взаємодії можуть бути 
наявними інша особа / особи (сторонній реципієнт) у комунікативній ролі 
спостерігача [4, с. 3]. Специфіка стороннього реципієнту полягає в тому, що 
він має змогу отримати повідомлення мовця, призначеного слухачеві, та 
виступити у ролі актанта-інтерпретатора предмету думок активних реагентів 
комунікації [4, с. 3; 21, с. 67]. Розгортання діалогу веде до прийняття рішення 
спостерігача щодо вступу до неї у двох випадках: коли реципієнт вже має 
думку про об’єкт чужої розмови чи сформував власну позиції щодо теми в 
процесі обговорення. Втручання у хід діалогу є можливим тільки завдяки 
залученню третьої особи в межі інтерактивного простору комунікантів.  

Н. Г. Воронцова наводить таку типологію реципієнтів, які з 
найбільшою вірогідністю можуть стати актантами: сторонній реципієнт-
актант, випадковий реципієнт-аутсайдер, прихований реципієнт-
аутсайдер, дистантний сторонній реципієнт, квазіактивний реципієнт [4, 
с. 8–9]. Зважаючи на це, діалог характеризується реалізацією комунікативних 
відносин на двох інтерактивних рівнях. Активні реагенти взаємодіють в 
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експліцитному режимі інтеракції; відносини між активними реагентами й 
стороннім реципієнтом реалізуються в імпліцитному режимі з можливим 
переходом до експліцитного режиму. Такий експліцитно-імпліцитний режим 
інтеракції спричиняє дворівневе розшарування ілокутивного змісту 
висловлень активних реагентів, що є засобом здійснення впливу на 
стороннього реципієнта [4, с. 8].  

У процесі «споглядання» дискурсу інтерактантів у свідомості 
реципієнта відбувається створення його ментальної моделі, який встановлює 
предмет думки одразу ж обох реагентів – спільний когнітивно-
комунікативний простір розмови, який ускладнюється структурами 
інтерпретації спостерігача. Спостерігачем прогнозуються наступні 
когнітивні кроки реагентів з їх верифікацією, що веде до усвідомлення 
правильності побудованої стратегічної гіпотези спілкування або її 
спростування та необхідністю побудови наступної здогадки. Прийняття 
рішення щодо інтеграції до дискурсу як відбиття комунікативного 
реагування на ситуацію залежить, у першу чергу, від переконань, знань, 
цілей, установок реципієнта тощо [4, с. 17; 9, с. 47].  

Усі вказані вище реципієнти відносяться нами до непрямого адресату 
впливу, тобто такого свідку вербального обміну, який спостерігає за діями 
комунікантів та може, за деяких умов, у деякий момент часу переключитися 
на агенса: брит. Andrew Marr: Rory, we didn’t hear that much of David 
Kameron at that show but you have been working on him actually. What do you 
think? Rory Bremner: Yeah, I think… there had been a recovery… Anna Soubry 
[починає сміятися та через незначний проміжок часу перебиває]: I have 
got to tickle you now to shut you up! [31] та укр. Ілона Довгань: … Пан Тарас 
відразу хоче щось сказати… Тарас Чорновіл: Я, власне кажучи, зараз не 
щодо самої суті боротьби з курінням, а щодо суті закону… Ганна Гопко: 
По-перше, розмір штрафів залишається той самий, який був раніше. І ви як 
народний депутат уже в минулому, мали би про це знати. Не треба вводити 
в оману [27]. 

З іншого боку, безперечним є те, що зміст та напрямок розмови 
варіюється мовцями, які усвідомлюють присутність третьої сторони. Діалоги 
соціальних жанрів усного формату комунікації (інтерв’ю, ток-шоу, дебатів) 
будуються таким чином, що питання-відповіді є заздалегідь продуманими та 
розраховані на багатомільйонного непрямого адресата – глядача-слухача. 
Окрім підготовленості тексту відмічаємо й відсутність грубо-розмовних 
елементів, адже мовці пам’ятають про публічність мовлення – про свого 
непрямого адресата [21, с. 80]. Такий непрямий адресат отримує форму  
співадресата, який за деяких технічних умов (наявність зворотнього зв’язку 
зі студією) може ставати прямим адресантом та відповідно – адресатом; 
ідеться про аудиторію,  яка знаходиться у студії чи масову аудиторію,  яка 
спостерігає за діалогами у прямому ефірі.  

Отже, у цілому, аудиторія може виконувати функції:  
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1) активного учасника комунікації – актанта: John Ross (звертаючись 
до аудиторії): Hold on! Have we any medical emergency here? Is there doctor in 
the house? Аудиторія в студії аплодує, кричить та свистить: Yeah! [32] та укр. 
Притула Сергій: З вас новини, з нас коментарі. Педан Олександр: Ось 
дівчинка! Давай! Дівчина із залу: Кличко собирается женится! [25].  

 2) стороннього реципієнта-актанта, включаючи:  
1) невербальну реакцію: брит. John Ross: Yeah, аnd in acting I would 

have thought as well… Hugh Laurie: Acting, less.  So if you’re on stage, for 
example, if you’ve got to relearn Othello every night but… (Аудиторія сміється) 
John Ross (сміється): You could just make bits up… [32] та укр. Павло 
Шеремет: А коли ви біжите по трасі, про що думаєте? Что у вас стучит в 
голове? (Аудиторія сміється) Олена Підгрушна: Ну,  я вам скажу,  що не 
завжди, взагалі, про щось думаєш. Іноді бувають гонки, що пробігаєш на 
такому автопілоті! [26]; 

2) вербальну реакцію: брит. John Ross:   Hi, there! It’s Lady Gaga! 
Mistress of the quick change! Wow, mind that step. That was fantastic! It’s Lady 
Gaga. Doesn’t she look…  spectacular? Aудиторія кричить:  Love you Gaga! 
[33] та укр. Притула Сергій та Педан Олександр [разом]: Це були новини 
від Педан-Притула шоу! Аудиторія аплодує, сміється, кричить: Браво! [25]; 

3) стороннього реципієнта (аудиторія тільки сприймає діалог): брит. 
Patrick Stuart: ... So no I've lived there because that's where my work has been 
generated. This is still home. Graham Norton: Oh Good! So welcome home... 
Except you've been here the whole time... [34] та укр. Антін Мухарський: 
Фольклорне, аграрне, таке, як-то кажуть, доместік-арт. Наталія 
Заболотна: Ми можемо змінити ситуацію, змінивши цю парадигму [23]; 

4) дистантного стороннього реципієнта (телеглядачі): брит. John 
Ross: July, the twenty first! Ladies and Gentlemen, Jo Rowling! J. Rowling: 
Thank you [33] та укр. Антін Мухарський: Дорогі друзі! Один із братів 
Гонкурів, французьких романістів ХІХ століття, казав, що картина в музеї 
чує більше дурощів, аніж будь-хто у світі. За півтора століття все 
кардинально змінилося! [23]. 

Отже, стандартна комунікативна модель адресант – прямий адресат у 
соціальних жанрах усного формату британської та української комунікації у 
багатьох випадках розширюється за рахунок введення до неї третього 
антропологічного компоненту – стороннього реципієнта (аудиторії –
співадресата), відбиваючи симбіоз мовця, слухача та спостерігача, який 
залежно від ситуації, бажань мовців та прагнень може залучатися до процесу 
спілкування, змінюючи та коректуючи його напрямок, однак, у контексті 
запланованого ведучим результату.  

Перспективою роботи є порівняння особливостей мовлення адресанта 
та адресата в межах вказаних жанрів усного формату комунікації у 
британській та українській лінгвокультурах. 



ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

142 
 

Література 
 

1. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Эстетика словесного творчества / 
М.М. Бахтин // Сост. С.Г. Бочаров; Текст подгот. Г.С. Бернштейн и Л.В. Дерюгина. – М. : 
Искусство, 1979. – С. 237–281.  

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К. : 
Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с. 

3. Воробьева О.П. Текстовые категории и фактор адресата / О.П. Воробьева. – К. : 
Вища школа, 1993. – 200 с. 

4. Воронцова Н.Г. Комунікативно-когнітивні особливості вербальної інтеракції зі 
стороннім реципієнтом (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис... канд. філол. наук: 
10.02.04 / Н.Г. Воронцова; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 20 с.  

5. Гапотченко Н.Є. Адресат комунікативної ситуації інтерв’ю та його складники (на 
матеріалі сучасної французької преси) / Н.Є. Гапотченко // Вісник Київського національного 
лінгвістичного університету. – Серія Філологія. – 2004. – Т. 7, № 1. – С. 106–110. 

6. Диманте И.В. Современная риторика: созидание убедительной комуникации 
/ И.В. Диманте // Функциональная лингвистика. Язык и мир. – № 3. – 2012. – С. 149–151. 

7. Завєтна Т.С. Адресатність дискурсу британських парламентських дебатів / 
Т.С. Завєтна  // Всеукраїнський науковий форум: Сучасна англістика: Стереотипність і 
творчість: Тези доповідей. – Харків: Торсінг Плюс, 2006. – С. 59–61. 

8. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту / Т.А. Єщенко. – К. : ВЦ 
«Академія», 2009. – 264 с. 

9. Калита А.А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення : 
[монографія] / А.А. Калита. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 320 с.  

10. Кашкин В.Б. Дискурс / В.Б. Кашкин. – Воронеж : РГФ ВГУ, 2004. – 76 с. 
11. Ковтун К.В. Диалогизация публицистического монолога как моделирование 

интерактивной комуникации между автором и адресатом / К.В. Ковтун // Вісник 
Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 
Філологічні науки. – Луганськ : Вид-во ЛНПУ імені Тараса Шевченка “Альма-матер”, 
2008. – Ч. 1. – №10. – С. 64–71. 

12. Козирева М.С.  Статус комунікативної взаємодії при варіюванні кількості 
учасників / М.С. Козирева // Вісник Харківського національного університету ім. 
В.Н. Каразіна. – № 586. – Харків, Константа, 2003. – С. 77–80. 

13. Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной 
коммуникации /  И.М.  Колегаева.  –  Одесса :  Одесский гос.  ун-т им.  И.И.  Мечникова,  
1991. – 121 с.  

14. Колокольцева Т.Н. Антропоцентризм диалога (коммуникативы в диалоге) / 
Т.Н. Колокольцева // Вопросы стилістики : межвуз. сб. науч. тр. – Саратов : Изд-во Сарат. 
ун-та, 1999. – Вып. 28 : Антропоцентрические исследования. – С. 114–125. 

15. Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – СПб. : «Искусство–СПБ», 
2000. – 704 с. 

16. Макаров М.Л.  Основы теории дискурса /  М.Л.  Макаров.  –  М.  :  ИТДГК 
«Гнозис», 2003. – 280 с. 

17. Почепцов Г.Г. О коммуникативной типологии адресата / Г.Г. Почепцов // 
Речевые акты в лингвистике и методике. – Пятигорск : Изд-во Пятигорск. ун-та. – 1986. – 
С. 10–17.  

18. Романишин Н.І. Структурні, семантичні та комунікативно-прагматичні 
особливості інтрасуб'єктних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської мови) : автореф. 
дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н.І. Романишин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 
2003. – 22 с. 



МІЖНАРОДНИЙ	ЗБІРНИК	НАУКОВИХ	ПРАЦЬ,	ПРИСВЯЧЕНИЙ	70-РІЧНОМУ	ЮВІЛЕЮ	
ПРОФЕСОРА	АЛЛИ	АНДРІЇВНИ	КАЛИТИ	

 

143 
 

19. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / 
О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К., 2008. – 712 с. 

20. Токарева И.И. Социолингвистика и проблемы изучения коммуникации / 
И.И. Токарева. – Мн. : МГЛУ, 2005. – 210 с. 

21. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический 
поход / Н.И. Формановская. – М. : Изд-во «Русский язык», 2002. – 216 с. 

22. Lycan W. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction / William G. 
Lycan. – London-New-York : Taylor & Francis e-Library, 2002. – 243 p. 

 
Список джерел ілюстративного матеріалу 

 
23. «Зелена лампа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvi.ua/program/2013/11/10/nataliya_zabolotna_u_zeleniy_lampi. 
24.  «Окрема думка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvi.ua/program/2013/08/27/okrema_dumka_vid_27082013.  
25. «Педан-Притула шоу»  [Електронний ресурс].  –  Режим доступу :  

http://www.youtube.com/watch?v=r0KGOBfzOWM. 
26. «Проти ночі»  [Електронний ресурс].  –  Режим доступу :  

http://tvi.ua/new/2013/03/20/chempionka_olena_pidhrushna_pro_svoyu_peremohu. 
27. «Сьогодні про головне» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvi.ua/new/2012/12/18/yaki_naslidky_matyme_dlya_ukrayiny_zakon_pro_zaboronu_kurinnya 
28.  «Friday night with Jonathan Ross» [electronic resource]. – Режим доступу : 

http://www.youtube.com/watch?v=E1IfqUeG-X8. 
29.  «So Graham Norton» [electronic resource]. – Режим доступу : 

http://www.channel4.com/programmes/so-graham-norton. 
30.  «The  Andrew  Marr  Show»  [electronic  resource].  –  Режим доступу :  

https://www.youtube.com/watch?v=OyRjyHLwKTo.  
31. «The Andrew Marr Show» [electronic  resource].  –  Режим доступу :  

http://www.youtube.com/watch?v=UTevt_ZXTPg. 
32.  «The  Jonathan  Ross  Show»  [electronic  resource].  –  Режим доступу :  

http://www.youtube.com/watch?v=Yn6Wq7peEjw.  
33. «The Jonathan Ross Show» [electronic resource]. – Режим доступу : 

http://www.youtube.com/watch?v=kVkAC7Nub3w. 
 

  



ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

144 
 

УДК 81‘255.2:6=111=161.2 

ПЕРЕКЛАД КОМПОЗИТ ТА ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ 
ТЕРМІНІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, 

ОФОРМЛЕНИХ АГЕНТИВНИМИ СУФІКСАМИ  
Гонта І. А. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
ihonta@ukr.net 

 

Статтю присвячено проблемі утворення англійських композитних термінів, 
а також термінів-словосполучень, оформлених агентивними суфіксами -er, -or,      
-ant, -ist в авіаційній галузі, а також проблемі їх перекладу українською мовою. 
Вибір матеріалу зумовлений широким використанням вищезазначених суфіксів та 
труднощами перекладу полікомпонентних термінів, що пояснюється їх складною 
структурою та ємною семантикою. Номінативні одиниці кількістю 494 та їхні 
українські відповідники було відібрано з професійних словників. Аналізуються 
способи перекладу полікомпонентних термінів з агентивними суфіксами та 
наводяться відповідні підрахунки в цифрах та відсотках. Було виявлено такі 
способи перекладу: перестановка компонентів, компресія, декомпресія, 
морфологічні трансформації, калькований переклад, описовий переклад, спосіб 
заміни українським еквівалентом, транскодування. 

Ключові слова: композита, полікомпонентний термін, перестановка 
компонентів, компресія, декомпресія, описовий переклад, транскодування.  

 

Статья посвящена проблеме образования английских композитных 
терминов, а также терминов-словосочетаний, оформленных агентивными 
суффиксами -er, -or, -ant, -ist в  авиационной сфере, а также проблеме их перевода 
на украинский язык. Вибор материала обусловлен широким употреблением 
вишеупомянутых суффиксов и трудностями перевода поликомпонентных 
терминов, что объясняется их сложной структурой и емкой семантикой. 
Номинативные единицы в количестве 494 слов и поликомпонентных терминов 
были отобраны из профессиональных словарей. Анализируются способы перевода 
поликомпонентных терминов с агентивными суффиксами с презентацией 
количественных и процентных подсчетов. Были исследованы следующие способы 
перевода: перестановка компонентов, компрессия, декомпрессия, 
морфологические трансформации, калькирование, описательный перевод, способ 
замены украинским эквивалентом, транскодирование. 

Ключевые слова: композита, поликомпонентний термин, перестановка 
компонентов, компрессия, декомпрессия, описательный перевод, 
транскодирование. 

 

The article deals with the problem of functioning compounds, derivational 
compounds and word combinations with suffixes -er, or, -ant, -ist as professional terms 
in the English and Ukrainian aviation sphere. The choice of the material for investigation 
can be explained by a wide usage of the above-mentioned suffixes and difficulties in 
translating the words and word combinations due to their complex structure and 
semantics. The number of the nominative units of 494 and their Ukrainian translations 
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have been selected from professioanl dictionaries. The ways of translating 
multicomponental terms with agentive suffixes -er, -or, -ant, -ist into the Ukrainian 
language are analysed and provided with calculations incluning percentage. The ways of 
translation turn out to be the following: shift of components, compression, 
decompression, so-called morphological transformations, i.e. the change of noun into 
adjective, loan translation, descriptive translation, transcoding and the method of 
substitution with Ukrainian correspondong equivalents. 

Keywords: compound, multicomponental term, shift of components, compression, 
decompression, descriptive translation, transcoding. 

 

Композитний словотвір завжди займав центральне місце в 
продукуванні вокабуляру англійської мови. Композити з’являються в усіх 
лексичних пластах англійської мови. З іншого боку, значний інтерес 
викликає авіаційна галузь, як одна з набільш динамічних, що в свою чергу 
позначається на термінологічному вокабулярі цієї галузі та відповідно 
термінологічному апараті української мови. Величезна кількість термінів-
композит та полікомпонентних термінів зумовлена як лінгвістичними так і 
екстралінгвістичними чинниками. До перших відносимо типову для 
англійської мови властивість економити на мовних засобах в процесі 
творення вокабуляру, до екстралінгвістичних чинників відносимо складність 
та динамічний розвиток літальних апаратів та авіаційної інфраструктури. 
В умовах глобалізаційних процесів український термінологічний апарат 
авіаційної галузі здебільшого розвивається паралельно з термінологічним 
апаратом англійської мови. Проте соціальні та морфологічні особливості 
української мови, зокрема професійного спілкування, а також ступінь 
розвитку авіаційної галузі та інфраструктури призводять до ситуації, коли 
відповідний термінологічний апарат в рідній мові перебуває в стані 
перманентного формування. Звідси виникає проблема правильного 
перекладу англійських термінів.     

Актуальність дослідження зумовлюється його спрямованістю на 
інтеграцію функціонального підходу до аналізу номінативних одиниць із 
формантами -er, or, -ant, -ist як найпоширеніших агентивних суфіксів в 
англійській мові. Це у свою чергу, дозволить визначити шляхи перекладу 
цього об’ємного пласту лексики.  

Об’єктом дослідження є термінологічні номінативні одиниці з формантами 
-er, or, -ant, -ist на рівні складних і складнопохідних утворень і сталих 
словосполучень. Предметом дослідження є особливості їх перекладу 
українською мовою. Фактичний матеріал – 494 терміни з суфіксами -er, -or, -ant, 
-ist – був дібраний методом вибірки із англо-українського термінологічного 
словника Р. О. Гільченка [2]. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, 
що його результати становлять внесок у розвиток теоретичних аспектів 
перекладознавства, зокрема способів перекладу термінів з агентивним суфіксами.  

Наявність в авіаційних термінологічних системах англійської та 
української мов великої кількості полікомпонентних номінативних одиниць 



ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

146 
 

зумовлена екстралінгвістичними чинниками, а саме, розвинутою 
інфраструктурою авіаційної галузі та складністю літальних апаратів. 
Теоретичною базою дослідження є роботи вчених, що досліджували 
утворення та функціонування термінів: А.В. Суперанської [9], В.І. Карабана 
[3], С.В. Гріньова [4], О.О. Омелянчук [8], Д.С. Лотте [6], Ф.А. Циткіної [10] 
та інших. Властивості терміна чітко були визначені С.В. Гріньовим: це 
«специфічність вживання» і «змістовна точність» [4, с. 29]. 

Під терміном розуміється емоційно-нейтральне слово 
(словосполучення), яке передає точну назву певного поняття, що відноситься 
до тієї чи іншої галузі науки або техніки. Термінологічна лексика дає 
можливість точно, чітко й стисло викладати зміст певного поняття і 
забезпечує правильне розуміння сутності питання, що трактується. 
У спеціальній літературі терміни несуть основне семантичне навантаження, 
займаючи головне місце серед інших загальнолітературних і службових слів 
[1, c. 49]. В нашому дослідженні маємо справу з термінами авіаційної галузі 
та інфраструктури, складність, розгалуженість та динамічний розвиток яких 
зумовлює їх постійне продукування та складну композитну та 
полікомпонентну структуру. Саме така структура спроможна репрезентувати 
ємну семантику того чи іншого терміна.  

Під час дослідження було виявлено, що найбільш численною 
перекладацькою трансформацією (95 одиниць, тобто 42,3% від загального 
корпусу проаналізованих одиниць) є трансформація, що передбачає 
перестановку компонентів словосполучення: drop generator – генератор 
крапель, useful load factor – коефіцієнт корисного навантаження, рressure 
recovery factor – коефіцієнт відновлення тиску, turbulent stress tensor – тензор 
турбулентних напруг, aircraft icing indicator – індикатор обмерзання 
повітряного судна, direct drive propeller – гвинт прямої тяги, wind direction 
indicator – індикатор напряму вітру, visibility range marker – маркер дальності 
видимості, cable tension adjuster – регулятор натягнення троса (керування). 

Переклад англійської авіаційної науково-технічної термінології з 
формантами -er, -or, -ant, -ist характеризується також таким прийомом, як 
компресія: (88 одиниць, 25,2 % від загального корпусу номінативних 
одиниць). Компресія передбачає переклад англійського терміна українським з 
меншою кількістю компонентів: auxiliary landing gear – допоміжне шасі, 
telescopic shock absorber – телескопічний амортизатор, tricycle type landing 
gear – трьохопорне шасі, direct injection burner – прямоточний пальник, dust 
collector – пиловловлювач, flow restrictor – рестріктор (обмежувач), action 
trigger – запуск, adjustment center – центрування, air-crew member – льотчик, 
bridge resistor – шунт, cable locator – кабелешукач, compound compressor – 
компресор, компаунд, current distributor – струмопровід, frequency indicator – 
хвилемір, герцметр, частомір і т.д. 

Досить поширеним способом перекладу англійських полікомпонентних 
номінативних одиниць з агентивними суфіксами є декомпресія, (49 одиниць, 
14,1% від загального корпусу проаналізованих номінативних одиниць). Це 
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зворотній процес, при якому в українському перекладі кількість компонентів 
більша ніж в англійському терміні: test chamber – замкнена робоча сила, 
radar controller – диспетчер радіолокаційного контролю, compass adjuster – 
коректор девіації компаса, fluid power – струминний гідравлічний 
підсилювач, strut diffuser – дифузор амортизаційної опори шасі і т.д.  

Морфологічні трансформації в перекладі полікомпонентних термінів 
з агентивними формантами використовуються в 16 одиницях (4,4% від 
загального корпусу проаналізованих одиниць), наприклад: arm stirrer – 
крильчаста мішалка, бачимо заміну іменника «arm» прикметником 
«крильчаста», pulse repeater – імпульсний повторювач, monitor receiver – 
контрольний приймач. 

Прийом перекладу полікомпонентної номінативної лексеми за 
допомогою прийменниково-іменникового сполучення виявлено у 
28 одиницях (8,1% прикладів перекладу від загального корпусу одиниць), 
наприклад: adjustable pitch propeller – повітряний гвинт з переставними 
лопатями, aircraft radio engineer – інженер з бортового радіообладнання, 
intermodal container – контейнер для змішаного перевезення, jet fuel starter – 
акумулятор тиску газотурбостартера на реактивному паливі і т.д. 
На відміну від англійської мови, українська мова, будучи синтетичною, 
послуговується значною кількістю прийменників для точної передачі 
відносин між термінологічними об’єктами екстралінгвістичного світу. 

Науково-технічній термінології властивий також прийом відтворення 
термінологічних сполучень шляхом калькування – 35 одиниць (10, 2% від 
загального корпусу одиниць): anchor mixer – якірна мішалка, bronze powder – 
бронзовий порошок, butadiene rubber – бутадіеновий каучук, acoustical altimeter 
– акустичний висотомір, adsorption indicator – адсорбційний індикатор, сoaxial 
propeller – співвісний гвинт, laminar sublayer – ламінарний підшар, main rotor – 
головний ротор, pusher propeller – штовхальний гвинт, subsonic propeller – 
дозвуковий гвинт, flight trainer – пілотажний тренажер і т.д. 

За неможливості вживання інших прийомів перекладу застосовується 
описовий переклад – 25 одиниць (7,1% від загального корпусу одиниць): hot-air 
deicer – пристрій проти заледеніння поверхні з використанням нагрітого 
повітря, bearing liner – елемент, що встановлюється під внутрішнє кільце 
підшипника, two-position controlled propeller – повітряний гвинт змінного кроку 
з установкою у двох положеннях і т.д.  Такий спосіб перекладу типовий для 
позначення реалій, які ще не мають встановленого перекладу. 

Також серед видів перекладу термінів ми зустріли метод заміни 
українським словом-відповідником – 4 одиниці (1,2% від загального корпусу 
проаналізованих одиниць): gate-crasher – безбілетник, airblower – нагнітач, 
сantilever – консоль, кронштейн , horse-power – потужність. 

Одним з найпростіших та найзручніших прийомів перекладу терміна-
композити є прийом транскодування. Це прийом можна описати, як 
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побуквенну чи пофонемну передачу вихідної лексичної одиниці за 
допомогою алфавіту мови перекладу. Наприклад: laser-dіоd – лазер-діод, 
flight-time – флай-тайм, block-time – блок-тайм, stand-by – стенд-бай. 

Часто при цьому способі перекладу в дужках ще подається пояснення 
терміну, його дефініція, особливо, якщо мова йде про терміни, які не так 
давно ввійшли в мову, чи поняття, які нещодавно з’явилися, наприклад: 
flight-time – флай-тайм (польотний час; це час, який член екіпажу проводить 
в повітрі); block-time – блок-тайм (проміжок часу, коли повітряне судно 
зрушило з місця свого паркування перед зльотом і до того, коли воно знов 
зупинилося на призначеному місці парковки, зупинилися всі двигуни); fly-by 
way-point – точка шляху «флай-бай» (точка шляху, яка передбачає 
попередження повороту Б з метою забезпечення виходу на наступний 
сектор маршруту або схеми відповідно до заданої кривої). 

Отже, відтворення полікомпонентних термінів з агентивними 
суфіксами становить труднощі, зумовлені надзвичайною складністю їх 
синтаксичної структури, ємністю семантики та інтеркомпонентних зв’язків. 
Способами перекладу англійських полікомпонентних термінів з агентивними 
суфіксами є компресія, декомпресія, морфологічні трансформації, 
калькування, описовий переклад, переклад відповідником, транскодування. 
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У статті наведено узагальнену класифікацію типів комерційної 

аудіовізуальної реклами. На її основі сформовано робочу класифікацію провідних 
функціональних, структурних та семантичних ознак англомовної комерційної 
аудіовізуальної реклами для добору експериментального матеріалу при 
дослідженні ролі просодичних засобів актуалізації її зразків у рекламному дискурсі. 
Інваріантні інтонаційні моделі відеороликів англомовної комерційної реклами 
встановлюватимуться у межах їх окремих тематичних різновидів, що виконують 
інформаційну, переконувальну чи нагадувальну функцію.  

Ключові слова: англомовна комерційна аудіовізуальна реклама, 
класифікація, тематичний різновид, комунікативна функція, структурно-
функціональний блок. 

 

В статье приведена обобщенная классификация типов коммерческой 
аудиовизуальной рекламы. На ее основе сформирована рабочая классификация 
основных функциональных, структурных и семантических признаков англоязычной 
коммерческой аудиовизуальной рекламы для подбора экспериментального 
материала при исследовании роли просодических средств актуализации ее 
образцов в рекламном дискурсе. Инвариантные интонационные модели 
видеороликов англоязычной коммерческой рекламы будут устанавливаться в 
пределах ее отдельных тематических разновидностей, которые осуществляют 
информационную, увещевательную или напоминающую функцию.   

Ключевые слова: англоязычная коммерческая аудиовизуальная реклама, 
классификация, тематическая разновидность, коммуникативная функция, 
структурно-функциональный блок. 

 
In the article a generalized classification of the types of commercial videos is 

provided. On its basis a working classification of the major functional, structural and 
semantic features of the English commercial videos has been formed with the purpose of 
selecting the experimental material while researching the role of prosodic means of its 
samples’ actualization in the advertising discourse. Invariant intonation models of the 
English commercial videos will be established within their certain thematic kinds which 
perform the informing, persuading or reminding function.  

Keywords: English commercial video, classification, thematic kind, 
communicative function, structural functional unit.   
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Серед розмаїття інформації, яку сучасна людина отримує щодня 
завдяки ЗМІ, особливе місце посідає реклама. Відколи цей атрибут торгівлі 
набув статусу невід’ємної частини людського побуту, він став розглядатися 
не тільки як елемент економічних відносин, але й як специфічне культурне 
явище. Підвищеним на сьогодні є інтерес лінгвістики до питання взаємодії 
лінгвальних і позалінгвальних засобів, актуалізованих у різновидах реклами 
для здійснення ефективного впливу на потенційного споживача. Оскільки 
значна частка рекламної продукції має аудіовізуальний характер, зрозумілою 
є особлива увага до фонетичних особливостей її оформлення. Зокрема 
розглянуте інтонаційне оформлення британської комерційної телереклами з 
огляду на її соціолінгвістичні особливості [12] й структурно-функціональну 
специфіку відеороликів [15]. Проте фонетична наука має в своєму арсеналі 
ще недостатньо теоретичних уявлень й експериментальних фактів щодо 
специфіки взаємодії фонетичного та інших мовних рівнів у здійсненні 
комунікативно-сугестивного впливу [8, с. 16] на споживача в англомовній 
комерційній аудіовізуальній рекламі (далі АКАВР). Зауважимо тут, що під 
комунікативно-сугестивним впливом на глядача АКАВР розуміємо 
цілеспрямований психо-комунікативний вплив на реципієнтів [9, с. 14], 
орієнтований на послаблення у них свідомого й критичного сприйняття 
змісту реклами, без розгорнутого логічного аналізу або обґрунтованої оцінки, 
задля спонукання до бажаних для рекламодавця реакцій [11, с. 70].  

Зрозуміло, що здійснення експериментально-фонетичного дослідження 
просодичних засобів комунікативно-сугестивного впливу на споживача в 
АКАВР потребує систематизації її провідних семантичних, структурних і 
функціональних ознак, на підставі яких і вможливлюються виокремлення 
експериментальних контекстів із середовища рекламного дискурсу. 

Тому метою започаткованої праці було обґрунтування робочої 
класифікації семантичних, структурних і функціональних ознак АКАВР, 
здатної забезпечити адекватний науковий опис результатів 
експериментального вивчення мовленнєвого оформлення її різновидів. 

Поглиблений аналіз наявних у науковій літературі визначень 
комерційної реклами (див., напр. [4, с. 93; 6, с. 11; 7, с. 225; 14, с. 439–441] 
дає  підстави розглядати комерційну аудіовізуальну рекламу як оплачене 
певним ідентифікованим рекламодавцем (приватною особою, 
підприємством) переконливе, ефектне, експресивне, максимально 
експліцитне, односпрямоване багаторазове звернення через аудіовізуальні 
ЗМІ, яке, з одного боку, є не персоніфікованим, безособовим і призначене 
для перегляду широким колом адресатів, а, з другого, – орієнтоване на 
цілком конкретне коло потенційних споживачів продукції (цільову 
аудиторію). Предметом рекламування є продукція (ідея, товар, торгова 
марка, послуга) або компанія, пов’язані з певним сегментом ринку.  

Стратегією комунікативно-сугестивного впливу комерційної реклами 
на реципієнта є збільшення прибутків рекламодавця. Саме тому, хоча 



МІЖНАРОДНИЙ	ЗБІРНИК	НАУКОВИХ	ПРАЦЬ,	ПРИСВЯЧЕНИЙ	70-РІЧНОМУ	ЮВІЛЕЮ	
ПРОФЕСОРА	АЛЛИ	АНДРІЇВНИ	КАЛИТИ	

 

151 
 

комерційна реклама і є невід’ємною, постійно прогресуючою частиною 
життя сучасного світу, що має колосальний дидактичний потенціал, проте у 
ній пропаганда суспільно значущих ідей завжди підпорядкована реалізації 
комерційного інтересу [2, с. 21–22]. За логікою структурної схеми, описаної в 
праці [10], реалізація стратегії рекламування відбувається, передусім, 
шляхом застосування тактики популяризації його об’єкту, тобто, формування 
його позитивного, привабливого іміджу серед населення, що в результаті 
сприяє розширенню ринків збуту продукції і, відповідно, його обсягів. 
Типовими методами актуалізації цієї тактики є, по-перше, пряме 
інформування потенційного споживача про об’єкт рекламування та його 
корисні властивості чи підтримання такої обізнаності і, по-друге, здійснення 
непрямого впливу на реципієнта з метою корегування його поглядів щодо 
предмета рекламування і мотивування його до бажаних для рекламодавця дій 
(купівля товарів, замовлення послуг тощо).  

На найнижчому ієрархічному рівні стратегія комунікативно-
сугестивного впливу на реципієнта АКАВР актуалізується через 
застосування сукупності відповідних лінгвальних і позалінгвальних засобів. 
Оскільки унікальною особливістю аудіовізуальної комерційної реклами є 
активізація водночас звукового та зорового каналів сприйняття інформації, 
це суттєво розширює набір задіяних засобів реалізації стратегії 
комунікативно-сугестивного впливу. Зокрема людину залучають до участі в 
комерційних відносинах, наприклад, придбанні певної продукції, шляхом 
представлення їй спеціально структурованої системи значень, закодованої за 
допомогою певних мовленнєвих одиниць і візуальної символіки. Оптимально 
процес декодування такої інформації має бути цікавим для адресата й 
викликати в ньому певні емоційні стани [4, с. 93].  

До аудіовізуальної реклами належать відеоролики, рекламно-технічні 
фільми, рекламна відео експрес-інформація та слайд-фільми, створені 
професійною творчою групою або рекламним агентством на замовлення 
рекламодавця для популяризації марки, фірми, товару чи послуги [7, с. 223]. 
Найпопулярнішою формою АКАВР є, звісно, рекламні ролики – короткі 
рекламні фільми тривалістю від 15 секунд до декількох хвилин, розраховані 
на пред’явлення широким верствам населення [3, 5]. Такі ролики 
представляють переважно товари та послуги масового вжитку та, як правило, 
мають цікавий динамічний сюжет, що ґрунтується на гострих ситуаціях і 
неочікуваних розв’язках [17, с. 118]. Особливістю аудіовізуальної реклами є 
те, що добре змонтований ролик не тільки знайомить потенційного 
споживача з товаром або послугою, але й створює атмосферу їхньої 
актуальності, формує для них імідж, бажаний для рекламодавця. Більше того, 
перегляд ролика часто залишає у реципієнта враження про обов’язкове 
переживання ним позитивних емоцій у результаті отримання рекламованої 
продукції [20, с. 242]. 
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У праці О. В. Медведєвої [16, с. 179] наведено такі типи рекламних 
відеороликів: 1) бліц-ролики тривалістю 15–20 секунд, призначені для 
початкового ознайомлення покупця з рекламним товаром або нагадування про 
вже знайомий продукт; 2) розгорнуті ролики, які тривають 30 секунд 
(оптимальний час для сприйняття покупцем реклами й первинного осмислення 
її змісту) і ґрунтовніше інформують споживачів про фірму та її товар; 
3) рекламно-демонстраційні ролики, метою яких є привернення уваги покупців 
до зовнішнього вигляду товару, його функцій та переваг перед аналогами. 

Відзначимо, що в сучасній науковій теорії відсутня чітка універсальна 
класифікація рекламної продукції. Скоріше, кожен типологічний розподіл 
базується на суто утилітарних критеріях відповідної галузі знань, передусім, 
маркетингу та реклами. Такі критерії найчастіше охоплюють прагматичне 
спрямування рекламної продукції [19, с. 12], тип ініціатора реклами [1], тип 
цільової аудиторії [6, с. 63], предмет рекламної комунікації [18, с. 206], 
характер впливу на споживача [1], основні типи завдань [24, с. 324–325] 
тощо. Зокрема за критерієм прагматичного спрямування реклама 
розподіляється на комерційну й некомерційну. При цьому комерційна 
реклама покликана представляти предмети рекламування, а саме, товар, 
торгівельну марку, послугу, імідж, ідею, особу, організацію, державу, 
територію потенційним покупцям [19, с. 12]. Закономірним результатом 
комерційної рекламної комунікації є реалізація товару або послуги з 
матеріальною вигодою. Ініціатором такої реклами, як правило, є 
безпосередній виробник продукції або торговий посередник [1]. 

Класифікацію різновидів комерційної аудіовізуальної реклами, 
сформовану на основі аналізу низки наукових джерел [18, с. 206; 13, с. 32; 1], 
представлено на рисунку 1 нижче. Так, за типом аудиторії комерційна 
аудіовізуальна реклама поділяється на споживчу, спрямовану на роздрібних 
покупців, та бізнес-рекламу, що звернена до оптових покупців, підприємств 
та організацій [6, с. 63]. Подальший розподіл у межах споживчої реклами за 
необхідності дозволяє деталізувати її за віковою, гендерною, майновою, 
освітньою та іншою специфікою – для жінок, чоловіків, молоді, 
представників середнього класу тощо. 

За областю поширення реклами її класифікують на глобальну, 
національну, регіональну і локальну. Глобальна реклама призначена для 
реалізації відомих брендів на міжнародному рівні й ураховує цільову 
аудиторію багатьох країн та регіонів світу. Національна реклама 
актуалізується в масштабах відповідної країни і, як правило, пропонує товари 
й послуги масового вжитку. Регіональна реклама охоплює цільову 
аудиторію, що проживає на території великої одиниці фізико-географічного 
районування у межах певної країни. Локальна створюється для аудиторії 
конкретного району, міста чи населеного пункту [1]. 
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Рис 1. Класифікація різновидів комерційної аудіовізуальної реклами 

 

Зрештою, за типом каналу передачі аудіовізуальна реклама 
визначається, переважно, як телевізійна або Інтернет-реклама. Зауважимо 
тут, що значна частка комерційної аудіовізуальної реклами, до якої належать 
і відібрані нами ролики її тематичних різновидів, створюється, насамперед, 
для демонстрації нателевізійних каналах, але розміщується й у мережі 
Інтернет, демонструється у кінотеатрах перед сеансами художніх фільмів [17, 
с. 118]. Логічно припустити, що з розвитком технічного прогресу 
аудіовізуальна реклама транслюватиметься через усе більш різноманітні 
канали, наприклад, за допомогою мобільного зв’язку. 

Робочу класифікацію, у межах якої здійснюватиметься аналіз АКАВР, 
наведено на рисунку 2 нижче. Під час вибору провідних ознак, які мають 
бути покладені в основу такого опису, ми виходили з того, що всі 
експериментальні зразки АКАВР являють собою споживчу, глобальну, 
телевізійну рекламу (представлену також у мережі Інтернет). Саме тому 
підґрунтя для розрізнення аналізованих зразків становлять такі ознаки 
(ієрархічно розміщені за ступенем їхньої значущості з огляду на мету нашого 
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дослідження): тематичний різновид зразка АКАВР, його комунікативна 
функція та специфіка предмета рекламування. 

 

 
 

Рис. 2. Класифікація  семантичних, структурних і функціональних ознак 
англомовної комерційної аудіовізуальної реклами 

 
Класифікація комерційної реклами на основі її тематики (напр., 

реклама спортивного одягу, безалкогольних напоїв, косметики тощо) завжди 
матиме до міри гнучкий характер через стрімкий розвиток сучасного 
суспільства, а разом із ним і рекламної індустрії та засобів комунікації. Це, а 
також практична неможливість розгляду всіх основних тематичних 
різновидів комерційної реклами в межах започаткованого нами дослідження 
змусила нас зосередити свою увагу на декількох конкретних тематичних 
підкатегоріях рекламованої продукції (див. тж. рис. 1), а саме, – рекламі 
банківських послуг, автомобілів, спортивного одягу, косметичних засобів і 
кондитерських виробів. Зазначені тематичні різновиди належать до різних 
сфер людського життя, а отже, за нашим припущенням, лінгвальні й 
позалінгвальні засоби актуалізації таких рекламних роликів мають певним 
чином варіювати. У межах робочої класифікації тематичні різновиди АКАВР 
позначено на рисунку 2 індексами 1.1–1.5. 
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Важливим критерієм категоризації реклами є основні типи завдань, які 
вирішуються в процесі рекламної комунікації. За цим, функціональним, 
критерієм реклама поділяється на інформаційну, переконувальну й 
нагадувальну [24, с. 324–325; 1; 21, с. 497–498]. Зауважимо, що в межах 
рекламної кампанії ці різновиди, окрім, власне, функціональної, мають ще й 
структурну зумовленість. Так, інформаційна реклама відіграє ключову роль 
на початковому етапі рекламної кампанії, що просуває товар чи послугу на 
ринок, оскільки привертає увагу до предмету рекламування й формує у 
цільової аудиторії уявлення про нього. Натомість переконувальна реклама 
демонструє споживачам переваги продукції порівняно з аналогами на 
основному етапі конкурентної боротьби на ринку, а також більш або менш 
агресивно стимулює потребу в придбанні конкретного товару чи 
використанні послуги. Нарешті, нагадувальна реклама підтримує у цільової 
аудиторії попит на конкретний товар шляхом постійного нагадування про 
нього. Види виконуваної АКАВР комунікативної функції, інформаційної, 
переконувальної та нагадувальної, мають на рис. 2 відповідні індекси 2.1–2.3. 
Принагідно слід зауважити, що інформаційна, переконувальна й 
нагадувальна АКАВР можуть утворювати гібридні форми, що залежно від 
домінуючої в них функції набувають вигляду, наприклад, інформаційно-
нагадувальної, інформаційно-переконувальної, переконувально-
інформаційної АКАВР. 

Поділ комерційної реклами на товарну та нетоварну зумовлений 
специфікою предмета рекламування (див. індекси 3.1–3.2 на рис. 2). Зокрема 
товарна реклама охоплює рекламу товарів і послуг, а нетоварна – рекламу 
організації, торгової марки, персони, території, торгівлі, діяльності, події та 
ідеї [18, с. 206]. Так, реклама декоративної косметики є переважно товарною 
й предметом рекламування є, насамперед, конкретні косметичні засоби для 
жінок, і, паралельно, сама фірма виробництва. Натомість реклама 
банківських послуг чи спортивного одягу часто є нетоварною, адже 
рекламується частіше за все конкретна фірма або торгова марка.  

Ролику АКАВР, як і багатьом текстам малої форми (див., напр. [22, 
с. 24; 23]), притаманна трьохелементна структура, що в рекламному ролику 
охоплює три функціональні блоки – інтродуктивний, деталізуючий та 
узагальнюючий [15, с. 7], позначені на рисунку 2 індексами 4.1–4.3. 
В інтродуктивному блоці, як правило, презентується товар чи послуга і 
подається фонова інформація про них, що сприяє кращому засвоєнню 
основного змісту реклами та створенню позитивного іміджу продукції. 
Основна інформація розміщується в деталізуючому блоці. Зрештою 
у третьому, узагальнюючому, міститься певне узагальнення щодо змісту 
реклами і, досить часто, спонукання до купівлі товару. Поширеним є 
вміщення в узагальнюючій частині слогану, який являє собою стислий зміст 
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рекламної кампанії. Зазвичай такий слоган асоціюється з рекламованим 
товаром і привертає увагу потенційних покупців [там само].  

З погляду методології важливо звернути увагу на те, що у межах 
започаткованого експериментально-фонетичного дослідження поділ 
експериментальних зразків АКАВР на підкласи за їхньою тематикою і 
комунікативною функцією слугуватиме основою для встановлення 
інваріантних моделей зазначених тематичних різновидів АКАВР, у тому 
числі у межах відповідних структурно-функціональних блоків рекламних 
роликів. У свою чергу, розгляд специфіки предмета рекламування дозволяє 
конкретизувати відповідні варіантні реалізації досліджуваного феномену.  

Обґрунтований у такий спосіб оптимальний комплекс ознак або 
система характеристик для добору експериментального матеріалу дозволяє 
емпіричним шляхом визначити провідні просодичні параметри відібраних 
роликів АКАВР. Здійснена нами класифікація диференційних ознак зразків 
АКАВР сприятиме опису механізму їхньої усної реалізації і слугуватиме 
надійним теоретичним підґрунтям для розробки методичних засад виконання 
експериментально-фонетичного дослідження. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОМОНІМІЇ В ДІАХРОНІЇ 
Кійко С. В. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
kiykosvit@gmail.com 

 
У статті запропоновано методику дослідження еволюційних процесів у мові 

в руслі синергетичної наукової парадигми. Шляхом аналізу динаміки поширеності 
різних видів омонімів у трьох періодах історії німецької мови встановлено 
нелінійність розвитку омонімії, виявлено причини порушення синхронійної 
рівноваги рівнів мовної системи на певному етапі мовного розвитку і визначено 
місце антропогенних факторів в еволюційних процесах німецької мови. Дослі-
дження внутрішньосистемного хаотичного стану у середньоверхньонімецькому 
періоді, його меж і точок біфуркації дало змогу з’ясувати шляхи еволюції мовної 
системи, описати роль її окремих структурних рівнів у процесах порушення 
синхронної рівноваги й виникнення хаотичного стану, накопичення нових 
аналітичних структур і стабілізації шляхом елімінування хаосних інновацій.  

Ключові слова: омонімія, синергетика, хаотичний стан, точки біфуркації, 
німецька мова, давньоверзньонімеций період, середньоверхньонімецький період. 

 
В статье предложена методика исследования эволюционных процессов в 

языке в русле синергической научной парадигмы. Путем анализа динамики 
распространения разных видов омонимов в трех периодах истории немецкого 
языка установлена нелинейность развития омонимии, обнаружены причины 
нарушения синхронического равновесия уровней языковой системы на каждом 
этапе языкового развития и определено место антропогенных факторов в 
еволюционных процессах немецкого языка. Исследование внутрисистемного 
хаотического состояния в средневерхненемецком периоде, его границ и точек 
бифуркации позволило определить пути эволюции языковой системы, описать 
роль ее отдельных структурных уровней в процессах нарушения синхронического 
равновесия и возникновения хаотического состояния, накопления новых 
аналитических структур и стабилизации путем элиминизации хаосных инноваций. 

Ключевые слова: омонимия, синергетика, хаотическое состояние, точки 
бифуркации, немецкий язык, древневерхненемецкий период, средневерхненемецкий 
период. 

 
The article focuses on the method of study of the evolutionary processes in the 

language in line with a synergetic scientific paradigm. By analyzing the dynamics of the 
prevalence of different types of homonyms in three periods in the history of German, the 
nonlinearity of the development of homonyms was established, the reasons for the 
synhronic equilibrium divergence of the levels of the language system at a definite stage 
of language development were singled out, and the place of anthropogenic factors in the 
evolutionary process of German was outlined. The research of the internal systemic 
chaotic state in the period of Middle High German, its limits and bifurcation points 
allowed us to find out the ways of evolution of the language system, to describe the role 
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of its individual structural levels in the divergence of the synchronic equilibrium and the 
emergence of chaotic state, in the accumulation of new analytical structures and 
stabilization by eliminating chaotic innovations. 

Кeywords: homonymy, synergetic, chaotic state, bifurcation points, German, Old 
High German, Middle High German. 

 
Останні десятиліття у вітчизняному і зарубіжному науковому 

співтоваристві є часом інтенсивного пошуку нових методологічних стратегій, 
сумісних з теоретичними традиціями гуманітарних наук. Одним з найбільш 
продуктивних напрямів такого пошуку є синергетичний підхід до лінгвістики, 
культури, історії, соціології тощо. Синергетика як загальна теорія 
самоорганізації складних систем вивчає процеси спонтанного виникнення і 
динамічного розвитку колективних структур. Один з основоположників 
синергетики Г. Хакен визначає її як частину системного аналізу, мета якого – 
знайти універсальні закономірності поведінки й загальні закони 
самоорганізації динамічних систем [8, с. 361]. У працях сучасних дослідників 
синергетика виступає як „новий світогляд, повʼязаний з дослідженнями 
феноменів самоорганізації, нелінійності, нерівноваги, глобальної еволюції, 
вивченням процесів становлення порядку через хаос, біфуркаційних змін, 
незворотності часу, нестійкості як основоположних характеристик процесу 
еволюціїˮ [6, с. 618]. Іншими словами, синергетика аналізує механізми і 
процеси взаємодії елементів і підсистем складних динамічних систем, які 
дозволяють їм зберегти цілісність і функціональні властивості. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики найбільш розроблені питання 
онтології мови як інформаційної синергетичної системи (Т.І. Домброван, 
А.В. Колмогорова, Р.Г. Піотровський, Л.С. Піхтовнікова, В.В. Тузов), 
проблеми синергетики тексту і дискурсу (О.А. Бабелюк, К.І. Білоусов, 
В. Г. Борботько, І.А. Герман, А.А. Калита, Г.Г. Москальчук), міжкультурної 
комунікації (Н.В. Дрожащих), перекладу (Л.В. Кушніна), ідіолекту 
(О. О. Семенець), словотвору (С. М. Єнікеєва), окремих концептів 
(А. В. Гірник) тощо. Проте синергетична парадигма наукового аналізу 
дозволяє глибоко дослідити мовні процеси, які обумовлюють не лише 
саморегуляцію мови в синхронії, але й її самоорганізацію в діахронії. Деякі з 
цих процесів приводять до кардинальних змін у мовній системі, тому важливо 
проаналізувати не лише сучасний стан і функціонування системи чи її 
фрагмента, але й проникнути в історію становлення і зміни системи, виявити 
закономірності її організації, пояснити її поведінку на певному етапі розвитку. 
У фокусі уваги діахронічної лінгвосинергетики перебувають проблеми 
вибору сценаріїв розвитку мови з врахуванням різноманітних атракторів, 
багатоваріантних флуктуацій, багатовекторних біфуркацій і дисипативних 
процесів. При цьому мова розглядається в органічному зв’язку з її носіями, 
оскільки історія конкретної мови невіддільна від історії її народу: мова й 
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суспільство коеволюціонують, і будь-які зміни в суспільстві обов’язково 
відображаються в мові (пор. [2; 3, с. 100]). 

З огляду на сказане вище актуальним вважаємо встановлення 
регулятивного впливу омонімії на мовну систему в діахронії, що передбачає 
вирішення таких завдань:  

1) встановити лінійність / нелінійність розвитку омонімії в 
давньоверхньонімецькому (двн.) і середньоверхньонімецькому (свн.) 
періодах;  

2) виявити причини порушення синхронійної рівноваги рівнів мовної 
системи на певному етапі розвитку німецької мови;  

3) визначити місце антропогенних факторів в еволюційних процесах 
німецької мови;  

4) проаналізувати внутрішньосистемний хаотичний стан, його межі і 
точки біфуркації;  

5) описати роль окремих структурних рівнів мовної системи в процесах 
її самоорганізації;  

6) з’ясувати шляхи еволюції мовної системи.  
Для цього необхідно дослідити поширеність і особливості різних видів 

омонімів у двн. і свн. періодах історії німецької мови та порівняти з 
відповідними даними сучасної німецької мови.  

Матеріалом дослідження слугувала суцільна вибірка омонімів зі словників 
двн. мови за редакцією Р. Кеблера [10] (15 тисяч статей) і Р. Шютцейхеля [14] 
(15 тисяч статей), а також словників свн. мови за редакцією Р. Кеблера [11] (40 
тисяч статей) і М. Лексера [12] (38 тисяч статей). Оскільки на кожному історич-
ному етапі розвитку німецької мови ми опрацювали по два тлумачні словники, 
то критерієм для включення певного оморяду до вибірки була наявність 
омонімів одночасно у двох словниках. Якщо ж омоніми були засвідчені лише в 
одному зі словників, то для встановлення факту омонімії ми використали 
семантичний, граматичний та етимологічний критерії визначення омонімії 
(детальніше про критерії див. [4]). 

Загальна кількість омонімів у двн. періоді складає 2488 лексем, 
об’єднаних у 1193 оморяди (див. табл. 1). Середня наповнюваність оморяду 
становить 2,1 омоніми. 

Таблиця 1 
Якісний і кількісний склад омонімів різних частин мови у двн. періоді 

Частина мови Кількість омонімів Частина мови Кількість 
омонімів 

іменник 1429 вигук 9 
прикметник 498 займенник 8 
дієслово 338 числівник 2 
прислівник 173 частка 2 
прийменник 13 артикль 4 
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сполучник 12 Разом 2488 
 
Кількість омонімів у двн. періоді сягає близько 16 % усього словникового 

складу, наведеного в словниках Р. Кеблера [10] і Р. Шютцейхеля [14]. 
Найчастіше у вибірці трапляються іменники, за якими слідують за спадом 
прикметники, дієслова і прислівники. Кількість омонімів серед займенників, 
числівників і службових частин мови незначна.  

Загальна кількість іменників-омонімів ускладі суто іменникових оморядів 
складає 1033 лексем, об’єднаних у 486 оморядів. Більшість груп омонімів-
іменників двн. мови є двокомпонентними (434 омопари), як-от: jungī1 „молодь; 
молодість” і jungī2 „молодняк”; nest1 „гніздо” і nest2 „іжа”. Трикомпонентних 
оморядів 45: hamo1 „сачок”, hamo2 „вудилище”,   hamo3 „оболонка; одежа”; 
mast1 „відгодівля”, mast2 „щогла”, mast3 „товстун”. Чотирикомпонентних 
оморядів усього 5, серед них: ram1 „ворон”, ram2 „баран”, ram3 „опора; 
колона”, ram4 „екстрагон”; traht1 „місцевість”, traht2 „несення”, traht3 „страва”, 
traht4 „прагнення”. У вибірці трапилися також два оморяди, які містять 5 
компонентів: skopf1 „стайня”, skopf2 „поет”, skopf3 „вірш”, skopf4 „лайка”, skopf5 
„пучок волосся”; wer1 „котел”, wer2 „чоловік”, wer3 „загата”, wer4 „фортеця”, 
wer5 „повстання”.  

 Омонімічні іменники входять до складу як гомогенних оморядів, 
утворених внаслідок розпаду полісемічного слова, так і гетерогенних 
оморядів, поява яких зумовлена випадковим фонетичним збігом. Кількість 
гомогенних оморядів (207) дещо менша, ніж гетерогенних (279). Це може 
свідчити як про випадковий збіг звучання як основне джерело омонімії в двн. 
періоді, так і про особливості лексикографічної практики, зокрема, 
використання насамперед етимологічного критерію для розрізнення омонімів і 
полісемантів. 

Кількість дієслів-омонімів у складі суто дієслівних оморядів налічує 
229 лексем, об’єднаних у 112 оморядів. Серед них відчутно переважають 
двокомпонентні оморяди, як-от: klingan1 „звучати” – klingan2 „витися”, 
neigen1 „нахиляти” – neigen2 „прихильно ставитися”. Трикомпонентних 
оморядів 5, як-от: ougen1 „показувати; доводити” – ougen2 „розпускатися (про 
бруньки)” – ougen3 „мати запалення очей”, wellen1 „бажати, хотіти” – wellen2 
„вибирати” – wellen3 „запихати”. Переважна більшість дієслівних оморядів 
(87) є гетерогенними за походженням. 

Кількість омонімічних прикметників у складі суто прикметникових 
оморядів налічує 66 лексем, об’єднаних у 32 оморяди, серед яких відчутно 
переважають двокомпонентні утворення: kund1 „відомий; очевидний” – kund2 
„народжений”, ōstarlīh1 „східний” – ōstarlīh2 „пасхальний”. Трикомпонентних 
оморяди лише два: fāri1 „небезпечний; підступний” – fāri2 „ворожий” – fāri3 
„минаючий”, mundi1 „надмірний; надлишковий” – mundi2 „впадаючий” – 
mundi3 „з перекривленим ротом”. Кількість гетерогенних оморядів 
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(18 гіперлексем на кшталт giloub, meini, frūmig тощо) незначно перевищує 
число гомогенних оморядів (14 гіперлексем типу fiorfalt, fordaro та ін.). 

Кількість міжчастиномовних омонімів двн. мови складає 1142 лексеми, 
об’єднані у 554 оморяди. Вони розподілені за 39-ма омонімічними моделями, 
які репрезентують наявні в двн. мові омонімічні відношення між різними 
лексико-граматичними класами: іменниками (SUB), прикметниками (ADJ), 
дієсловами (VER), прислівниками (ADV), займенниками (PRO), числівниками 
(ZAL), частками (PART), сполучниками (KON), прийменниками (PRP), 
артиклями (ART), вигуками (INJ) (див. таб. 2).  

Таблиця 2 
Моделі міжчастиномовних омонімів у двн. періоді 

№ Модель К-сть Приклади  
1 SUB/ADJ 274 lōs, mezzi, malz 
2 SUB/ADJ/ADV 20 eban, giloubo, unmez, wel 
3 SUB/ADJ/ADV/VER/PRP 1 halb 
4 SUB/ADJ/ADV/INJ 1 wār 
5 SUB/ADJ/VER 2 eigan, wesan 
6 SUB/ADJ/PRP 2 wid, widar 
7 SUB/ADJ/INJ 1 heil 
8 SUB/ADV 59 liobo, heizo, leido, hera,  forna 
9 SUB/ADV/VER 2 ringan, rukken 

10 SUB/ADV/PRP 3 untar 
11 SUB/ADV/PRP/KON 1 oba 
12 SUB/ADV/KON 3 enti, joh, wanta 
13 SUB/VER 20 geinōn, lahhan,  zuolāzan 
14 SUB/PRO 2 giwer, wer 
15 SUB/PRO/ART 1 diu 
16 SUB/ZAL 1 hunt 
17 SUB/PRP 1 nida 
18 SUB/KON 1 geiz 
19 SUB/INJ 4 hei, lēo, lē, wē 
20 ADJ/ADV 46 mihhil,  redihaft, suntar, wis 
21 ADJ/ADV/PRO 1 waz 
22 ADJ/ADV/PRP 1 nāh 
23 ADJ/ADV/KON 1 samo 
24 ADJ/ADV/INJ 1 wol 
25 ADJ/VER 78  sehan, tragan, wahsan 
26 ADJ/KON 3 dahta, sidōr, wan 
27 ADV/VER 9 hertōn, emizzigōn, dikkēn, rātan 
28 ADV/PRO 1 eddeswaz 
29 ADV/PART/PRP 1 innana 
30 ADV/PRP 4 in, fora, ubar, zuo 
31 VER/PRO 1 sīn 
32 PRO/PART/ART 1 der 
33 PRO/PRP 1 er 
34 PRO/KON 1 daz 
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35 PRO/KON/ART 1 daz 
36 PRO/ART 1 dir 
37 ZAL/INJ 1 ein 
38 PART/KON 1 de 
39 KON/INJ 1 oh 

 Разом 554  
 
Шість із цих моделей охоплюють 89 % усіх міжчастиномовних омонімів. 

До них належать такі типи:  
1) іменник / прикметник: diustari, nordanōnti, tol;  
2) дієслово / прикметник: mezzan, infaran, gihaltan;  
3) іменник / прислівник: heimo, fārunga, reino;  
4) прикметник / прислівник: luzzīg, inwert, garo;  
5) іменник / прикметник / прислівник: gimez, hart, fald;  
6) іменник / дієслово: lebēn, firtrīban, magan.  
Саме ці моделі можна вважати ядром міжчастиномовних омонімів двн. 

мови, яке представлене повнозначними частинами мови – іменником, 
прикметником, дієсловом і прислівником. Решта 33 моделі становлять 11 % 
міжчастиномовної омонімії. Вони представлені як змінними повнозначними 
частинами мови, як-от: іменник / прикметник / дієслово (eigan, wesan), 
іменник / займенник (giwer, wer), так і комбінаціями змінних і незмінних 
повнозначних частин мови, як-от: іменник / прислівник / дієслово (rukken), 
прислівник / займенник (eddeswaz).  

Загальна кількість омонімів у свн. періоді склала 9435 лексем, об’єднаних 
у 4251 оморяди (див. табл. 3). Середня наповнюваність оморяду складає 
2,2 омоніми. 

Таблиця 3 
Якісний і кількісний склад омонімів різних частин мови у свн. періоді 

Частина мови Кількість 
омонімів Частина мови Кількість 

омонімів 
іменник 4871 сполучник 84 
дієслово 1743 вигук 39 
прикметник 1537 артикль 20 
прислівник 924 числівник 14 
займенник 104 частка 13 
прийменник 86 Разом 9435 

 
Загальна кількість омонімів у свн. періоді становить близько чверті усьо-

го словникового складу, наведеного в словниках Р. Кеблера [11] і М. Лексера 
[12], що свідчить про значне зростання кількості омонімів. Найчастіше у 
вибірці трапляються іменники, за якими слідують за спадом дієслова, 
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прикметники і прислівники. Найменше омонімів зафіксовано серед артиклів, 
числівників і часток.  

Загальна кількість іменників-омонімів ускладі суто іменникових оморядів 
складає 2671 лексем, об’єднаних у 1178 оморядів. До складу іменникових омо-
рядів входять від двох до семи компонентів. Середній обсяг іменникового 
оморяду дещо вищий, ніж у двн. і сучасній німецькій мові, і становить 
2,3 омоніми. Більшість груп омонімів-іменників свн. мови є 
двокомпонентними (956 омопар), наприклад: palme1 „пальма” і palme2 
„шовкова тканина”; schahtel1 „коробка” і schahtel2 „зáмок”. Трикомпонентних 
оморядів 172, як-от: eide1 „годувальниця”, eide2 „судний день; змагання 
напередодні турніру”, eide3 „рілля”; wase1 „галявина”, wase2 „тітка”, wase3 
„ваза”. Чотирикомпонентних оморядів – 31, серед них: leie1 „неосвічена 
людина; світська людина”, leie2 „скала”, leie3 „мирянка”, leie4 „спосіб, вид”; 
litze1 „прагнення”, litze2 „мотузка”, litze3 „обличчя”, litze4 „блискавка”, 
пятикомпонентних оморядів – 14, як-от: sage1 „пилка”, sage2 „легенда”, sage3 
„оповідач”, sage4 „оповідачка”, sage5 „лісопилка”. У вибірці трапилися також 
оморяди, які містять 6 і 7 іменників: wer1 „тривалість”, wer2 „загата”, wer3 
„володіння; право власності”, wer4 „чоловік”, wer5 „безпека”, wer6 „захист”; 
wal1 „кит”, wal2 „вал, насип”, wal3 „мур”, wal4 „поле битви”, wal5 „вибір”, wal6 
„мандри”, wal7„колиска”. Гетерогенних оморядів (887) майже втричі більше, 
ніж гомогенних (291), що свідчить про різке збільшення випадків випадкового 
збігу звучання у свн. періоді. 

Кількість дієслів-омонімів у складі суто дієслівних оморядів налічує 
545 лексем, об’єднаних у 242 оморяди, серед яких домінують 
двокомпонентні оморяди, як-от: dachen1 „накривати” – dachen2 „думати”, 
tagen1 „світати” – tagen2 „бути придатним”. Трикомпонентних оморядів 5, як-
от: bluoten1 „цвісти” – bluoten2 „кривавити” – bluoten3 „приносити в жертву”, 
ecken1 „робити кути” – ecken2 „смердіти” – ecken3 „гострити, точити”. 
Чотирикомпонентних оморядів – 11, серед них: lecken1 „лизати” – lecken2 
„замочувати” – lecken3 „стрибати” – lecken4 „класти”; rūhen1 „ревіти” – rūhen 2 
„робити шорстким” – rūhen 3 „відпочивати” – rūhen 4 „хрюкати”. У вибірці 
трапився також один шестикомпонентний оморяд: regen1 „спонукати”, regen2 
„рухатися”, regen3 „підіймати”, regen4 „дощити”, regen5 „поливати”, regen6 
„простягати”. Переважна більшість дієслівних оморядів (186) є 
гетерогенними за походженням. Ця цифра значно перевищує показники, 
отримані нами на матеріалі двн. і сучасної німецької мови. Середній обсяг 
дієслівних оморядів також вищий, ніж у порівнюваних періодах, і складає 
2,3 омоніми. 

Кількість омонімічних прикметників у складі суто прикметникових омо-
рядів налічує 65 лексем, об’єднаних у 137 оморядів. Середній обсяг 
прикметникових оморядів складає 2,1 омоніми. Переважна більшість 
прикметників входить до складу двокомпонентних оморядів, як-от: dēmuot1 
„cмиренний; покірний” – dēmuot2 „м’якосердий”, wellic1 „опуклий” – wellic2 
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„бурхливий”. Трикомпонентних рядів лише 7: hellich1 „світлий” – hellich2 
„таємний, прихований” – hellich3 „відповідний”, lücke1 „слабкий” – lücke2 
„брехливий” – lücke3 „фальшивий”. Кількість гетерогенних оморядів (48 
лексем на кшталт alinc, beret, ehtic, hoflih, stump) майже втричі перевищує 
число гомогенних оморядів (17 гіперлексем типу dēmuot, einvar, werhaft). 

Кількість міжчастиномовних омонімів свн. мови складає 5922 лексем, 
об’єднаних у 2693 оморяди. Вони розподілені на 90 омонімічних моделей, що 
істотно перевищує відповідні показники для двн. і сучасної німецької мови. 
Шість моделей охоплюють 83 % усіх міжчастиномовних омонімів. До них 
належать такі типи:  

1) іменник / дієслово: behangen, degen, entvremeden;  
2) іменник / прикметник: abgrunti, brief, diemüete;  
3) іменник / прислівник: reht, schade, ubel;  
4) іменник / прикметник / прислівник: linse, morgen, nütze;  
5) прикметник / прислівник: drīfaltic, enwendic, vürwār;  
6) прикметник / дієслово: ergraben, geblāsen, heimbachen.  
Ці моделі становлять ядро міжчастиномовних омонімів свн. мови, яке 

представлене повнозначними частинами мови – іменником, прикметником, 
дієсловом і прислівником. Решта 83 моделі становлять 17 % 
міжчастиномовної омонімії. Як і в двн. періоді, вони представлені змінними 
повнозначними частинами мови, як-от: іменник / прикметник / дієслово 
(darkomen, entwahsen, koren), іменник / займенник (enker, hūwe, ir), 
комбінаціями змінних і незмінних повнозначних частин мови, як-от: іменник / 
прислівник / дієслово (gezīten, ēwen, langen), прислівник / дієслово (enden, 
entriuwen, guoten), комбінаціями самостійних і службових частин мови, як-от: 
іменник / прикметник / прийменник (gānde, ūzer), іменник / прислівник / 
прийменник (gegen, mer, van), прикметник / прислівник / сполучник 
(innewendic, næhst, sament)  тощо.  

Порівняно з двн. періодом кількість моделей міжчастиномовних омонімів 
у свн.  періоді зросла більш,  ніж удвічі.  Зокрема,  з’явилися нові моделі з 
іменником, прикметником і прислівником, як-от:  

1) іменник/прикметник/прислівник/дієслово (14 оморядів): behagen, 
bescheiden, komen, sunden, tougen, verborgen, wunderen;  

2) іменник/прикметник/прислівник/прийменник (9 оморядів): after, hinze, 
halp, hinder, manc, nā, nāch, nāhe, ver;  

3) іменник/прикметник/прислівник/займенник (6 оморядів): gelīch, 
gelīche, her, man, niet, wē та інші.  

Модель „іменник+прикметникˮ розширилася за рахунок омонімічних 
займенників і сполучників:  

1) іменник/прикметник/ займенник (2 оморяди): swelh, wel;  
2) іменник/прикметник/сполучник (1 оморяд): mar.  
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Модель „іменник+прислівникˮ збагатилася займенниками, числівниками, 
частками, сполучниками й вигуками, як-от:  

1) іменник/прислівник/ займенник (5 оморядів): iht, niweht, niwiht, ut, waz;  
2) іменник/прислівник/ числівник (1 оморяд): ehte;  
3) іменник/прислівник/сполучник (3 оморяди): deu, joch, och;  
4) іменник/прислівник/вигук (5 оморядів): danc, jā, nein, wet, wint тощо. 
Порівняємо тепер моделі міжчастиномовних омонімів свн. періоду з 

відповідними моделями сучасної німецької мови. Їх кількість становить 
33 моделі, які об’єднують 1328 оморядів. Отриманий результат вказує на те, 
що кількість міжмовних омонімів у сучасній німецькій мові істотно 
зменшилася порівняно з свн. мовою. Зокрема, відсутні 3 моделі з іменником, 
прикметником, прислівником і займенником як ядром (SUB/ADJ/ADV/PRO; 
SUB/ADJ/ADV/PRO/PRP; SUB/ADJ/ADV/PRO/ZAL/ART), 3 моделі з 
іменником, прикметником, прислівником і дієсловом як ядром 
(SUB/ADJ/ADV/VER; SUB/ADJ/ADV/VER/PRP; SUB/ADJ/ADV/VER/KON); 4 
моделі з іменником, прикметником, прислівником і сполучником як ядром 
(SUB/ADJ/ADV/KON; SUB/ADJ/ADV/KON/PRO; SUB/ADJ/ADV/KON/ 
PRO/INJ; SUB/ADJ/ADV/KON/PRP) тощо. Загалом кількісні показники як 
внутрішньо-, так і міжчастиномовних омонімів у свн. періоді різко зросли 
порівняно з двн. і сучасною німецькою мовою, що свідчить про посилену 
тенденцію до омонімізації різних частин мови в ХІІ–ХV ст. Прослідкуємо, чим 
зумовлене різке зростання омонімії у свн. періоді і проаналізуємо його вплив на 
подальший розвиток німецької мови.  

Як відкрита система, середньовічна німецька мова відчувала вплив 
активних соціально-економічних і політичних процесів, характерних для 
німецького суспільства ХІІ–ХV ст. По-перше, початок свн. періоду збігається 
з бурхливим розвитком феодальних відносин у Німеччині. Використання 
німецької мови в діловій сфері значно розширюється, вона поступово витісняє 
латинь у канцелярських документах, грамотах, торговельних і юридичних 
текстах [7, с. 126–127; 9, c. 172–176]. По-друге, у ХІІ–ХIV ст. посилено 
відбувалася східна колонізація, що привела до розширення території 
розповсюдження німецької мови [7, с. 123]. По-третє, на формування і роз-
виток свн. мови помітно вплинули хрестові походи, у результаті яких 
сформувався особливий стан лицарів зі своєю культурою і літературою. 
Світська література, представлена насамперед лицарською поезією, 
поширювалася завдяки мандрівним середньовічним поетам. Вони прагнули, 
щоб їхні твори, що виконувалися у вигляді пісень, були зрозумілі на всій тери-
торії Німеччини. Саме у лицарській літературі простежується помітна 
тенденція до згладжування діалектних розходжень, до більшої літературної 
обробки мови. Оскільки найбільшого розквіту лицарська поезія досягла на 
півдні Німеччини, південно-західний варіант на основі алеманського діалекту 
ставав особливо престижним, його намагалися наслідувати інші поети. Так 
поступово у ХІІ–ХІІІ ст. виникає наддіалектний варіант німецької мови, що 
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сприяв наступному утворенню німецької літературної мови [7, с. 127–129; 9, 
c. 180–183]. Таким чином, взаємодія економічної, політичної, соціальної та 
мовної систем у свн. періоді реалізується у вигляді спонукального імпульсу 
від перших трьох до останньої: мовна система повинна була активізувати 
процес уніфікації, долаючи у всіх своїх підсистемах рівень варіювання, 
характерний для стадії діалектної відокремленості мови. 

Внутрішньосистемні процеси, які супроводжували процес уніфікації 
середньовічної німецької мови і її формування як національної, були досить 
активними і торкнулися всіх рівнів мовної системи, починаючи з фонетичного. 
Найбільших змін у свн. періоді зазнав вокалізм. У середині ХІ ст. стала 
помітною редукція голосних як наслідок фіксації наголосу на початкових 
складах слів [9, c. 188]. Редукція включала такі основні типи: скорочення 
довготи ненаголошених голосних, зміну тембру коротких голосних і повне 
випадіння голосного або приголосного в кінці слова [7, с. 129–130]. Логічне 
для фонетичного рівня явище (менш енергійна вимова звука знижує чіткість 
його артикуляції) мало вирішальні наслідки для граматичної будови німецької 
мови, „розхитавшиˮ морфологічні основи двн. мови, яка мала флективний 
характер. Варто, однак, зазначити, що навіть до початку редукції траплялися 
окремі випадки омонімії як між членами однієї парадигми відмінювання, так і 
між формами іменників різних відмін. Для уточнення омонімічних форм уже в 
двн. мові вживалися прийменники й артиклі. Проте регулярна редукція 
кінцевих ненаголошених голосних фактично привела наприкінці свн. періоду 
до нівелювання відмінностей як між основними типами відмінювання, так і 
відмінковими формами всередині однієї і тієї ж парадигми [13, с. 29–31].  

Розпад відмінкової системи іменників спричинив аналогічні процеси у 
прикметниках і низці розрядів займенників. Так, у сильній відміні 
прикметників уніфікувалися закінчення чоловічого і середнього роду в 
родовому і давальному відмінках однини, а в множині в цих відмінках 
уніфікувалися закінчення всіх трьох родів. Особові, вказівні і присвійні 
займенники змінили під впливом редукції свою форму [7, с. 151–153]. 

Процеси нівелювання, що привели до появи омонімічних форм, 
характерні і для дієслів свн. мови: слабкі дієслова втратили відмінності за 
класами, редукції піддався також тематичний голосний сильних дієслів у 
презенсі. Різні голосні в особових закінченнях дієслів редукувалися в -е-, 
приголосні редукувалися повністю або частково (m>n). Редукція у дієслівних 
флексіях особи і числа стала ще одним джерелом омонімії.  

Отже, активні зміни в морфологічній системі свн. мови були результатом 
впливу на неї фонетичної системи. Руйнування флективної системи частин 
мови поступово дійшло до тої стадії, коли під загрозою виявилась сама 
успішність реалізації комунікативних функцій мови. Виникає ситуація хаосу, 
яка перешкоджає розмежуванню субʼєкта від обʼєкта, одного діяча від 
декількох тощо. Омонімічні форми порушують нормовані структури і 
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парадигми мови, викликають нестійкість мовної системи в цілому. На 
побутовому рівні хаос – це поняття негативне, проте воно є необхідним 
чинником у процесі розвитку систем. Як зазначає Ф. Варела, „хаос – це спосіб 
самооновленняˮ [15, c. 25]. Саме до такого самооновлення дійшла граматична 
система німецької мови у процесі подолання граматичної омонімії системного 
характеру. У свн. період виникають стихійні процеси саморозвитку, 
результатом якого стає поява нових структур, які якісно відрізняються від попе-
редніх. Установлюється нова впорядкованість елементів, яка склалася з хаосу. 

Як відомо, у граматичних системах індоєвропейських мов співіснують 
риси синтетизму й аналітизму. Переважання одного виду засобів визначає 
граматичний устрій мови. У флективній двн. мові були присутні аналітичні 
риси і прийменники могли вживатися для уточнення логіко-граматичних 
відношень, особові займенники – для уточнення особи і числа діяча у випадку 
омонімії форм. Проте ці явища не були такими численними, щоб вплинути на 
комунікативну функцію мови, і система флективних заcобів зберігала свої 
провідні позиції. У синергетиці таке співіснування і взаємодія різнорідних 
елементів у системі інтерпретується через поняття „поріг чутливостіˮ: до 
певної межі у внутрішньосистемних змінах, незважаючи на кількісне варію-
вання елементів, зберігається притягання одного й того ж атрактора, процес 
згортається до тієї ж структури, на той самий режим руху системи. Але „якщо 
ми переступили деяку зміну, перевершили критичне значення параметрів, то 
режим руху системи якісно змінюється. Система потрапляє в область 
притягання іншого атрактораˮ [5, с. 35]. Саме такого „порогу чутливостіˮ 
досягли морфологічні зміни в граматиці свн. періоду, коли мова виявилася в 
точці біфуркації, тобто розгалуження шляхів еволюції. Оскільки рівень 
руйнування флективних форм привів до різкого збільшення випадків 
граматичної омонімії, що суттєво ускладнювала комунікативний процес, 
граматична система німецької мови пішла аналітичним шляхом розвитку, 
змінивши лінію руху системи. Мовні форми, які існували, проте не домінували 
в двн. періоді, до кінця свн. періоду починають визначати новий граматичний 
лад німецької мови. Іншими словами, омонімія граматичних форм призвела до 
того, що мовна система почала процес відновлення стану відносної рівноваги 
шляхом реструктуризації. Були винайдені нові засоби вираження граматичних 
значень, багато з яких стали аналітичними. Так, граматичні категорії роду і 
відмінку в іменній парадигмі стали маркуватися у більшості випадків 
аналітично – за допомогою артикля або займенників. Категорія числа 
виражена синтетично, як було на давньому етапі розвитку мови. У системі діє-
слова категорії особи і числа мають як синтетичні, так і аналітичні маркери. 
Часові форми презенса і претерита мають синтетичні способи вираження, у 
той час, як перфект, плюсквамперфект, футурум І і ІІ – аналітичні. Пасивні 
конструкції утворені аналітично за допомогою дієслова werden і 
дієприкметника минулого часу. Отже, стану рівноваги досягнуто за 
допомогою аналітичних конструкцій. Цей висновок підтверджують також 
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обрахунки індексу Грінберга для порівняння ступеня синтетичності / 
аналітичності німецької мови у різні періоди її історії. Індекс Грінберга 
вираховують за формулою: 

Is = M : W, 
де М – кількість морфем у тексті,  
W – кількість слів у тексті [1]. 
Теоретично найнижчою межею індексу синтетичності є 1, оскільки кожне 

слово повинно містити щонайменше одну морфему (значиму одиницю). 
Найвища межа теоретично відсутня, проте на практиці величини вище 3 
трапляються рідко. Показники цього індексу для аналітичних мов будуть 
низькими, для синтетичних – вищими, а для полісинтетичних – найвищими.  

Обрахунки здійснено на матеріалі „Пісні про Гільдебрантаˮ (ІХ ст., суміш 
верхньо- і нижньонімецьких діалектів) і „Пісні про Нібелунгівˮ (ХІІІ ст., 
верхньонімецькі діалекти). Величини індексу синтетичності Грінберга свід-
чать про те, що ступінь синтетизму свн. мови істотно зменшився порівняно з 
двн. періодом (див. таб. 4).  

Таблиця 4 
Індекси синтетичності Грінберга 

Період в історії мови Назва твору Індекс синтетичності 
Двн. „Пісня про Гільдебрантаˮ 1,77 
Свн.   „Пісня про Нібелунгівˮ 1,46 

 

Як бачимо, самоорганізація системи свн. мови пройшла декілька типових 
стадій: від накопичення нових елементів через руйнування старих структур до 
виникнення нових структурних утворень з новими якісними 
характеристиками. При цьому омонімія граматичних форм різних частин мови 
у середньоверхньонімецькому періоді спричинила перебудову всієї 
синтетичної граматичної структури німецької мови в напрямку до більшої 
аналітичності. 
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Cтаття присвячена розгляду ситуативності як одного з визначальних 
факторів онтогенезу текстів у мас-медіа. Ситуативність експліцитно 
проявляється в інтертекстуальності, евіденціальності та референційності, і, як 
наслідок, впливає на вербальне і невербальне оформлення сучасних німецьких і 
українських медіатекстів. Загалом спостерігається тенденція до фрактальної 
креолізованої подачі новин як на рівні окремого медіатексту, так і на рівні цілого 
медіавидання як комплексу медіатекстів.  

Ключові слова: медіалінгвістика, медіатекст, ситуативність. 

Статья посвящена рассмотрению ситуативности как одного из 
определяющих факторов онтогенеза текстов в масс-медиа. Ситуативность 
эксплицитно проявляется в интертекстуальности, эвиденциальности и 
референциальности, и, как следствие, влияет на вербальное и невербальное 
оформление современных немецких и украинских медиатекстов. В целом 
наблюдается тенденция к фрактальной креолизированной подаче новостей как на 
уровне отдельного медиатекста, так и на уровне целого медиаиздания как 
комплекса медиатекстов. 

Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, ситуативность. 
 
The article is dedicated to the survey of situationality as one of the determinants of 

media texts ontogenesis. It explicitly manifests itself in intertextuality, evidentiality and 
references, and, consequently, affects verbal and non-verbal design of the modern 
German and Ukrainian media texts. There is generally a tendency towards a 
fractal creolized news presentation both at the level of media texts and at the level of the 
whole media issue as a complex of media texts. 

Keywords: media linguistics, media text, situatinality. 
 

У сучасній мовознавчій науці активно розвивається нова дисципліна, 
яка отримала назву "медіалінгвістика" (нім. Medienlinguistik, англ. media 
study). У центрі її уваги перебуває функціонування мови в різних засобах 
масової інформації (детальніше див. [1; 2; 3; 4; 16; 17; 19]). Зазначена 
дисципліна обʼєднує усі студії, які досліджують мову преси, радіо, 
телебачення, Інтернету тощо. У вітчизняних роботах цю сферу реалізації 
мови розглядають переважно з погляду функціональних стилів, тому вона 
отримала назву "газетно-публіцистичний стиль", через що її досліджують у 
стилістиці. Спільним для двох поглядів виступає сам об’єкт аналізу. 
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Відмінністю можна вважати те, що західноєвропейські науковці досить 
широко розглядають це питання, а вітчизняні обмежуються переважно 
мовними аспектами цієї сфери комунікації.  

Стаття присвячена розгляду ситуативності сучасних німецьких і 
українських медійних текстів. Адже медіатексти створюються за умов 
своєрідної цейтнотівської робочої обстановки авторів-журналістів, що 
накладає свій відбиток на структуру і дизайн медіатекстів (пор. [10; 15]).  

Газета вважається першим з технічних засобів комунікації, який був 
розрахований на масовість, періодичність, дистантність, однонаправленість і 
доступність при розповсюдженні інформації до неоднорідної публіки [11; 
21]. Наразі її поступово витісняють різні форми електронної комунікації 
завдяки оперативності, економічності та зручності. Основними 
комунікативними ознаками друкованих мас-медійних текстів є: 

· Доступність, тобто кожен має можливість взяти участь, принаймні 
пасивно, в комунікації. Тут немає особливих перешкод, кількість 
комунікантів необмежена. 

· Дистантність, тобто між адресатом і адресантом є певна відстань у 
часі і просторі. 

· Однонаправленість, тобто комунікація відбувається лише в одному 
напрямку, за винятків таких жанрів, як лист читача, електронний коментар до 
статті тощо. 

· Неоднорідна публіка, тобто для адресанта реципієнти є невідомими.  
Анонімність читачів, без сумніву, впливає на вербальне оформлення 

медійних текстів. Журналіст повинен постійно думати про те, щоб 
звернутися до якомога більшого кола читачів. Тому стиль написання має 
бути ні занадто високим, ні занизьким, і відповідати фоновим знанням 
середньостатистичного читача. Як приклад вимоги до газетного стилю можна 
навести слова Е. Домбровського, одного з співзасновників популярної 
німецької щоденної газети Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Ihr müsst so 
schreiben, dass euch die Marktfrau am Dom versteht, der Winzer in Rheinhessen 
das Blatt lesenswert findet und auch der Universitätsprofessor euch ernst nimmt" 
(укр. Ви мусите так писати, щоб вас зрозуміла продавчиня на центральному 
ринку, винороб у Рейнгессені зацікавився вашою газетою, і університетський 
професор сприймав вас серйозно. Цитата за [13, с. 59]). Варто зазначити, що в 
умовах конкуренції з новітніми мас-медіа друковані видання певною мірою 
орієнтуються на свого читача, намагаються вдосконалюватися, проводячи 
постійно соціологічні опитування, анкетування тощо.   

При створенні мас-медійного тексту К.-Е. Зоммерфельд розрізняє три 
фази: 1) орієнтація, 2) створення концепту і 3) формулювання [20, с. 12]. На 
початковому етапі виникає певна комунікативна потреба повідомити про 
щось цікаве та нагальне. При концептуванні на передньому плані стоїть 
оптимальна реалізація комунікативного наміру, тобто обробка матеріалів з 
відповідної теми і з врахуванням обʼєктивних і субʼєктивних факторів та 
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умов комунікативного процесу. Фазу формулювання розуміють як виклад 
комунікативної ситуації у когерентному тексті за конвенціональним зразком. 

Особливістю медійних текстів вважається те, що вони, як правило, не 
можуть вважатися продуктами роботи окремого автора. При їх створенні 
задіяна ціла низка співавторів. Газетні тексти ніколи не виникають зовсім 
ізольовано від навколишнього світу. Вони є, так би мовити, продовженням 
попередніх текстів (інтертекстуальність). Кожен новий текст посилається 
певним чином на інші текстові продукти, уточнюючи або трансформуючи їх 
(пор. [5, с. 56]). 

Наступність повідомлень медійних текстів досить наглядно 
простежується в заголовках. Не зважаючи на їх стислість і повторюваність, 
реципієнт розуміє їх без прочитання усього тексту статті. Це можливо 
завдяки тому, що ключові слова вже раніше неодноразово були доведені до 
реципієнтів у попередніх випусках газети, або через інші засоби комунікації: 
телебачення, радіо, Інтернет. Таким чином, заголовок в медійних текстах 
попри свої стислі рамки може здійснювати, крім контактної, інформуючої, 
апелятивної, також орієнтувальну і скеровуючу функції (пор. [6, с. 213–244; 
13, с. 256]). Наприклад: 

(З) Snowden wirft Geheimdienst Lüge vor   
(ПЗ) Whistleblower meldet sich bei amerikanischem Technikfestival in einer 

Videokonferenz zu Wort (Der Tagesspiegel, 11.03.14). 
У наведеному заголовковому блоці зазначаються ключові інформаційні 

кванти повідомлення: Snowden, Whistleblower, Geheimdienst, Lüge. Вони 
сугестивно активують у реципієнта фонові знання про американського 
програміста, колишнього працівника спецслужб Едварда Сноудена, який 
передав пресі у 2013 році секретні дані про стеження Агентством 
національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн 
світу, що спричинило низку міжнародних скандалів. Через звинувачення в 
шпигунстві Е. Сноуден мусив тікати до Росії, де отримав політичний 
притулок. 

Найважливішим джерелом інформації є інформагенції, які надають 
редакціям газет більшість новин. Вони не працюють безпосередньо з 
широкою громадськістю, а лише забезпечують друковані видання новинами 
зі всіх сфер діяльності й інтересів (пор. [22, с. 172]). До найбільших 
міжнародних інформаційних агентств належать REUTERS, AP, AFP, UPI та 
Deutsche Presse-Agentur (dpa). Німецька агенція dpa надає інформаційні 
послуги німецькою, англійською,  іспанською і арабською мовами. Завдяки 
доступу до різних джерел засоби масової інформації в Німеччині мають в 
своєму розпорядженні дуже різноманітний матеріал. 

В Україні провідними інформаційними агенціями вважається УНІАН, 
Інтерфакс-Україна, Укрінформ. На відміну від західних інформагенцій, 
перераховані агентства мають виключно національний характер. Через це 
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світові новини в українських виданнях менше представлені. В українських 
медіавиданнях поширена практика друку перекладів статей іноземних 
видань, або створення спільних проектів із залученням іноземних 
журналістів, наприклад, у газеті День.   

Інформаційні агентства передають короткі новини в готовій формі, які 
медіавидання беруть до друку одразу після незначної стилістичної правки. 
Як правило, редакції газет обмежуються загальним корегуванням відповідно 
до конвенційних вимог видання. Окрім стилістичного аспекту, створення 
газетного тексту передбачає також його жанрове оформлення залежно від 
важливості новини і можливостей видання. У результаті усієї цієї роботи 
виникає текстовий продукт зі специфічною структурою і відповідними 
комунікативними функціями. 

Використовуючи різноманітні матеріали, автор медійного тексту 
робить посилання через частотні verbа dicendi і повинен зазначати джерело 
інформації (евіденціальність). Подача таких даних на початку чи в кінці 
тексту вважається сьогодні конвенціональним стандартом медіапрактики. 
Подальші вказівки на використання і переробку будь-якої інформації адресат 
отримує на синтаксичному рівні через відповідні форми передачі непрямої 
мови, або на лексико-семантичному рівні через використання сталих 
конструкцій, наприклад, нім. Nachrichtenagenturen zufolge; nach FR-
Informationen; nach Angaben aus Verhandlungskreisen; nach Berichten von; nach 
Aussagen von; unter Berufung auf; laut Augenzeugen; <...>, so <...>; <...>, hieß 
es; wie dpa berichtet, <...>; укр. за словами <...>; як повідомляє <....>; як 
стало відомо з достовірних джерел тощо. 

У текст агентурних повідомлень редактор може втручатися по-різному. 
Найчастіше він вдається до скорочень або до перестановки частин тексту. 
Якщо відібраний агентурний текст через обмаль місця мають скоротити без 
втрати інформативності, то редактор вдається до компресії матеріалу через 
конвергенцію та інші морфологічні і синтаксичні трансформації, що 
ускладнює реципієнту сприйняття інформації, наприклад: 

Metanjahu hatte in ersten Stellungnahmen nach seiner Ernennung 
erklärt, dass der von den USA vorlegte "Zeitplan" für eine Beendigung 
des Nahostkonflikts durch den möglichen Irak-Krieg im kommenden 
Jahr "irrelevant" geworden sei. (Berliner Zeitung, 8.11.02); 
<...> не погоджується з основними висновками звіту 
американсько-британських експертів про недостатність наданих 
Україною доказів відсутності факту продажу “Кольчуг” до 
Іраку. (День, 8.11.02). 
Особливу увагу при створенні медійних текстів приділяється 

референції, адже потрібно враховувати той факт, що реципієнти отримують 
газети на наступний день після написання текстів і їх друку. Вказівки на 
темпоральний чи локальний дейксис лежать в основі особливостей непрямої, 
дистантної комунікації. Такі дейктичні координати, як нім. neulich, gestern, 
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hier, dort, drüben (укр. нещодавно, вчора, тут, там), занадто загальні і 
ускладнюють процес орієнтації для читача, коли він і автор розділені у часі й 
місці.  

Подібне відбувається з маркерами персонального дейксису, які, на 
відміну від усних текстів, не притаманні медійним текстам. Це пояснюється 
анонімним відношенням між реципієнтом і адресантом. Якщо автор порушує 
анонімність вживанням особових займенників, то це може свідчити про 
певну інтенцію автора. Зазвичай це має місце в аналітичних видах газетних 
текстів, наприклад, коментарях, глосах тощо. Так, у коментарях при 
вживанні прямого звертання автор намагається спонукати читача до певних 
дій (пор. [18, с. 197]). 

Одним з важливих моментів журналістської діяльності є питання про 
добір матеріалу і його оцінка за важливістю. При цьому ставляться, зазвичай, 
такі питання: 

- Які теми мають піти у номер,  чи вони цікаві для читача і можуть 
спонукати його до читання принаймні після певної обробки даних 
інформаційних агентств? 

- Яка рубрика пасує більшою мірою для того чи іншого 
інформаційного матеріалу; де саме в рубриці місце тієї чи іншої статті? 

- Який жанр варто обрати? Подати статтю як передовицю з 
відповідним графічним оформленням (розмір шрифту, колір тощо) і, 
можливо, підкреслено високим стилем? Орієнтуватися на фахову публіку чи 
на простого читача, що, в свою чергу, вплине на підбір лексики і т.п. 

Засоби масової інформації намагаються сьогодні надавати 
громадськості більший вибір щодо новин, тим самим уникають 
експліцитного впливу на громадську думку. Разом з тим, ЗМІ визначають 
тематичну структуру громадської комунікації. Така тематизація відбувається 
декількома шляхами, насамперед, через сам добір новин, а також технічне 
оформлення і форми подання матеріалу в газеті. Все це може надати певній 
інформації потрібного значення. 

Г.-Ю. Бухер [7, с. 15], розглядаючи критерій важливості, яким 
журналісти керуються при виборі і презентації матеріалу, побачив такі 
тристоронні відношення: "Etwas ist unter einem bestimmten Aspekt relevant für 
etwas, im Vergleich zu etwas anderem" (укр. Щось в певному аспекті має 
значення для чогось порівняно з чимось іншим). 

Чисельні дослідження в царині медіалінгвістики доводять, що окрім 
тематики статей важливу роль відіграє дизайн. Формальні засоби виділення 
тексту статті, тобто розміщення на шпальті, величина шрифту, колір 
заголовка тощо, створюють більший ефект для заохочення до читання, ніж 
усі інші фактори повідомлення (пор. [12, с. 395; 14 та інші]). 

Друковані видання не можуть конкурувати з новітніми Інтернет-
виданнями в швидкості та технічних можливостях повідомлення. Тому цей 
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факт певним чином впливає на вибір і надання переваги певним темам і 
жанрам у друкованих виданнях. Функціями сучасних газет можна вважати, 
насамперед, орієнтацію на читача, а також роз’яснення, конкретизацію 
актуальних подій. У провідних медіавиданнях велику увагу приділяють 
підбору ґрунтовного аналітичного матеріалу, який доповнює Інтернет-, 
радіо- і телеповідомлення. Через це з’являються нові жанри, як, наприклад, 
опитування експертів, документації, політичний портрет тощо. 

Комунікація у друкованих мас-медіа відбувається відкрито, через що 
кількість її учасників теоретично необмежена. Це, в свою чергу, не дає 
можливості виділити риси типового читача. Для редакції газети, яка прагне 
отримати більшу кількість читачів, вони є гетерогенними. Дуже важко 
врахувати рівень фонових знань всіх реципієнтів, їх уподобання, звички 
тощо. Налаштування на певну публіку впливає на форму викладу матеріалу і 
мовний рівень. Прикладом різної орієнтації і, як наслідок, її реалізації можна 
навести контраст на всіх рівнях – від оформлення до змісту – між такими 
провідними виданнями, як Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung, 
День, Дзеркало тижня і бульварними виданнями, наприклад, Bild.  

При подачі інформації журналіст намагається подати матеріал так, щоб 
його зрозуміли. У цьому звʼязку Г. Бургер [9, с. 252] вказує на те, що слід 
розрізняти два терміни: нім. Verstehen (укр. розуміння) і нім. Verständlichkeit 
(укр. зрозумілість). Терміном Verstehen оперують щодо психолінгвістичних 
процесів, які відбуваються при обробці текстів у реципієнта. На цей процес 
журналіст не може вплинути, проте він має вплив на Verständlichkeit самого 
тексту. Показником цього виступають обʼєктивні властивості тексту, як, 
наприклад, ступінь складності синтаксису та лексики. Окрім виключно 
мовних факторів значну роль тут відіграють також формальні елементи 
текстової будови, які привертають увагу читача (пор. [21, с. 72]).  

Г.-Ю. Бухер [8, c. 50] звертає увагу на те, що в прагненні полегшити 
сприйняття інформації викристалізовуються нові види текстів, які ще не 
зафіксовані в спеціальній літературі, наприклад, так званий нім. der Anreißer, 
який можна перекласти як "зазивач". Автор розрізняє три варіанти: der 
Meldungsanreißer (укр. замітка-зазивач), der Fragestellungs-Anreißer (укр. 
питання-зазивач) і die illokutionäre Ankündigung (укр. ілокутивний анонс). Ці 
три варіанти нового виду тексту безпосередньо повʼязані зі статтями, що 
розташовані в середині друкованого видання, виконуючи роль рекламних 
оголошень. Так, Anreißermeldung є типовими для кореспонденцій, 
Fragestellungs-Anreißer і illokutionäre Ankündigung вказують переважно на 
аналітичні статті або фічес (Features). 

Отже, ситуативність як один з важливих факторів при створенні мас-
медійних текстів суттєво впливає на їх вербальні і невербальні 
характеристики.  

У медійних текстах сучасних видань простежується фрактальний 
принцип будови, коли адресат отримує спочатку загальну, ущільнену, 
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атрактивну інформаційну картину про актуальні події в світі з можливістю 
подальшого детального ознайомлення з новинами. При цьому адресат 
вдається спершу до селективного читання заголовків і лідів на титульній 
сторінці і за потреби може перейти до детального ознайомлення з самим 
текстом публікації в середині медіавидання. Цьому сприяє спеціальне 
структурування, рубрикація, наприклад, зміст видання, різноманітні анотації 
статей тощо. Аналіз сучасних німецьких і українських друкованих мас-медіа 
показує, що спостерігається також загальна тенденція до насиченої подачі 
новин на першій сторінці, де намагаються привабити потенційного читача 
різноманітним поєднанням вербальної і візуальної інформації.  
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Статтю присвячено граматичним засобам зв’язування такого виду 
оповідного тексту як комікс. На матеріалі французької серії «Аstérix» здійснено 
аналіз морфосинтаксичних структур авторського коментаря – речитативу. На 
основі наведених прикладів визначено, що конективну функцію виконують такі 
шифтерні категорії: особова форма дієслова, час дієслова, вказівні займенники, 
займенникові прикметники, прислівникові звороти, означені артиклі. 

Ключові слова: шифтери, дейктичні одиниці, форма дієслова, спосіб дієслова, 
займенник, речитатив. 

 
Статья посвящена грамматическим средствам связывания такого вида 

повествовательного текста как комикс. На материале французской серии 
“Astérix” осуществлен анализ морфосинтаксических структур авторского 
комментария – речитатива. На основании приведенных примеров определено, что 
коннективную функцию выполняют следующие шифтерные категории: личная 
форма глагола, время глагола, указательные местоимения, местоименные имена 
прилагательные, прилагательные, определенные артикли. 

Ключевые слова: шифтеры, дейктические единицы, форма глагола, 
наклонение, местоимение, речитатив. 

 
The article deals with grammatical means of connecting in such type of narrative 

text as comic strip. On the material of French comic books “Astérix” the 
morphosyntactical structures of the author’s commentary are analyzed. Cited instances 
reveal that connective function is performed by the following shifters categories: 
personal form of the verb, grammatical mood, demonstrative pronouns, demonstrative 
adjectives, adverbs, definite articles. 

Keywords: shifters, deictic units, verb’s form, grammatical mood, pronoun, 
recitative. 

 
Зв’язність оповідного тексту є одним із семи критеріїв текстуальності, 

що віддавна привертає увагу вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Зокрема, 
питання зв’язності тексту стало об’єктом дослідження у працях таких 
мовознавців як Р.-А. де Бонгранд, В.Ю. Дресслер, І.Р. Гальпєрін, 
З.Я. Тураєва, Н.С. Валгіна, М. Холлідей. Водночас, окремі питання 
залишаються невичерпаними і потребують подальших наукових пошуків. 

Метою цієї розвідки є виявлення шифтерних одиниць, що виконують 
роль конекторів в оповідному тексті. Завданням статті є описати граматичні 
категорії, які виявляють функцію зв’язування в досліджуваних уривках, 
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дослідити на конкретних прикладах прагматику дейктичних елементів 
тексту. Актуальність дослідження визначається загальною скерованістю 
лінгвістичних досліджень останніх десятиліть, а саме – комунікативно 
активних компонентів тексту та особливостей їхнього функціонування. 

Услід за О. Єсперсеном, до шифтерів зачислюємо ті слова й категорії, 
зміст яких змінюється від ситуації до ситуації і від тексту до тексту 
[2, р. 123]. 

Серед дієслівних форм, які мають характерні для зв’язування риси, в 
оповідному тексті виділяємо часові форми та способи дієслова. Усі події 
аналізованих текстів відбуваються «тут і зараз», тобто план оповіді завжди 
теперішній. Під поняттям «теперішнього плану» розуміємо вживання таких 
дієслівних часів дійсного способу Indicatif: présent (для зазначення 
фактуальної інформації), passé composé (для завершеної на момент мовлення 
дії, що пов’язана з теперішнім), futur simple і futur immédiat (для наступних за 
моментом мовлення дій), imparfait (як розповідний теперішній). Ці часові 
форми є співвідносними у плані теперішнього часу, вони створюють єдину 
лінійну часову площину авторского слова. Речитативам серії не властиві 
згадування давно минулих подій, ні фантазійне перенесення в нереальне 
майбуття. Форми способів, а саме – наказового й умовного, підтримують 
загальну діалогічну скерованість тексту, оскільки їм властива експресивність 
– характерна особливість діалогічного розмовного мовлення. Вони 
підкреслюють адресність авторского слова до читача, тоді як емоційність і 
оцінковість передають відношення автора до описуваних подій. 

Розглянемо такі приклади: «L’aube ne s’est pas encore levée...» [6, р. 36]; 
«Les Gaulois n’ont peur que d’une chose : c’est que le ciel leur tombe sur la tête... 
et le moment semble venu, car le petit village que nous connaissons bien, est 
écrasé sous un effroyable orage. / Tous les notables sont réunis dans la maison du 
chef Abraracourcix...» [8, р. 5]. Для зображення загального стану справ, подій, 
внутрішніх характеристик героїв, пояснення дій персонажів у кадрі автор 
використовує теперішній час (ont peur, semble, connaissons, est écrasé, sont 
réunis), а також умовний спосіб (que le ciel tombe). Початкова частина другого 
речення (Les Gaulois n’ont peur que d’une chose : c’est que le ciel leur tombe sur 
la tête) носить позачасовий характер – гали завжди мали такий страх: форма 
теперішнього часу втілює й підкреслює звичайність, постійний характер. 
Фінальна частина повертає читача до конкретного моменту (et le moment 
semble venu),  коли відбуваються події (le petit village est écrasé sous un 
effroyable orage). Дієслово першого прикладу у завершеному минулому (ne 
s’est pas encore levée) сигналізує про те, що ранок ще не настав; три крапки, 
які завершують речення, відсилають до подій у кадрі, які відбуваються «тут і 
зараз». Passé composé не порушує при цьому лінійності оповіді, оскільки «в 
плані стилістичному можна розглядати як співвідносні […] і форми різних 
часів» [1, с. 141]. 
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Вирізняються речитативи з дієсловом у наказовому способі, присутні в 
альбомі Astérix et Latraviata. Загалом, наказовий спосіб «мотивується 
афективним рухом і передбачає діалог (реальний або фіктивний) між двома 
особами» [4, с. 201], звідки випливає його прагматична значущість. Дієслова, 
граматично оформлені у наказовій формі 1 ос. мн., заохочують читача 
приєднатися до автора, наблизитися до його світосприйняття загалом і 
бачення конкретної ситуації зокрема. Наприклад, «Retournons au village» 
[12, р. 9] пропонує разом поглянути на події в селі непокірних; а «Découvrons 
une fois encore... / ... la magnifique organisation romaine...» [12, р. 33] закликає 
зайвий раз переконатися в усеосяжності й незмінності римських порядків. 
Вживання займенника першої особи множини – nous, яке включає і 
комуніканта, і реципієнта, – говорить про впевненість автора у збігові 
(спільності) його з читачем думок: «Et nous retrouvons en action les 
merveilleux messagers» [12, р. 34]. Дієслівні форми в наказовому способі, 
займенник першої особи множини звучать переконливо й створюють єдність 
розмовного плану. 

Іншими мовними одиницями граматичного рівня, що забезпечують 
пов’язаність слів автора із загальним контекстом, а також всередині 
речитативу, є, поряд з дискурсивними маркерами, дейктичні елементи. В 
авторських коментарях вживають такі їхні різновиди: вказівні займенники й 
прикметники, прислівники й прислівникові звороти, номінативні обставинні 
словосполучення, означені артиклі. Прислівникові звороти, самостійні 
прислівники та номінативні словосполучення можуть утворювати окремий 
коментар, тоді як детермінанти – займенники, прикметники й артиклі – 
входять до складу речитативів у поєднанні з детермінованими словами. 

Дейктичні звороти, які відповідають на питання «коли?», 
прислівникового (Le lendemain, Peu après, Plus tard) або іменникового (Le 
soir, Au lever du soleil) типів утворюють речитативи, що вказують на час 
протікання дії. Їх можуть супроводжувати уточнюючі слова, наприклад, «Au 
petit matin...» [11, р. 15], «Après le récit d’Astérix...» [6, р. 42]. У випадку 
одночасного протікання дій різних кадрів використовують конструкції «A ce 
moment»,  «Pendant ce temps»,  «Tandis que»,  «Cependant» тощо. За потреби 
вказати на послідовність дій, вживаними є, наприклад: «Plusieurs heures plus 
tard...» [12, р. 29], «Bientôt»,  «Après un voyage paisible»  [6,  р.  30]  і т.  ін.  Усі 
темпорально-значеннєві вирази є відносними шифтерами, оскільки 
зазначають час через посередництво часового проміжку попереднього кадру 
(кадрів). 

Речитативи, що локалізують дію, про яку йдеться у кадрі, вказують на 
конкретне місцерозташування події (A Rome, en Armorique), або на її місце 
відносно іншого локусу (Loin de la galère de César, près du village au grand 
fossé). Просторовий дейксис реалізується в авторських коментарях 
іменниково-прийменниковими конструкціями, наприклад, «Dans la 
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pyramide...» [5, р. 23], «Au camp romain d’Aquarium...» [11, р. 16] тощо, рідше 
– прислівниками: «En effet, non loin de là...» [5, р. 9]. У межах одного 
речитативу знаходимо й уточнювальні синтагми, що звужують подієвий 
простір кадру, приміром: «A Rome, au palais de Jules César...» [11, р. 5], вони 
переростають іноді у розширену смислову єдність: «Dans la tente du centurion 
commandant le camp romain d’Aquarium...» [7, р. 13], «Dans une des nombreuses 
garnisons romaines qui occupent le sol armoricain...» [12, р. 36]. Зазначимо 
також, що галльське село, в якому проживають протагоністи серії і в якому 
зосереджена переважна більшість історій, детермінується як «le petit village 
gaulois que nous connaissons bien»,  «un petit village que tout le monde connaît 
bien», «le village d’Astérix», «le village des irréductibles gaulois»,  «le village de 
nos amis» або ж іменником village з означеними детермінантами le або notre. 
Отож, якщо в тексті немає жодних уточнювальних слів, то однозначно 
йдеться про вказане село. 

Відображення категорій часу та простору притаманне усім текстам. 
Вони є визначальними величинами навколишнього світу. Простір – одна з 
перших реалій об’єктивної дійсності, яку людина вирізняє й усвідомлює 
[3, с. 219]. Він видимий, відчутний і сприймається безпосередньо, тоді як час 
осмислюється лише опосередковано. 

Дії, які відбуваються одна за одною в одному місці, та в різний час, 
вимагають вказування тільки на плин часу. Зміна лише локусу потребує її 
вербального (та/або, за можливості, графічного) відображення, залишаючи 
осторонь темпоральні характеристики. Перенесення ж уваги читача у різні 
місця й у різний час супроводжується сумісними локально-темпорально 
значущими речитативами: «Pendant ce temps, au village gaulois...» [10, р. 33], 
«Quelques jours plus tard, sur tous les murs de Rome...» [9, р. 37], «A Condate, où 
la nuit est tombée...» [12, р. 33] тощо, де сполуки «pendant ce temps», «quelques 
jours plus tard», «la nuit est tombée» зазначають час, а «au village gaulois», «sur 
tous les murs de Rome», «A Condate» – місце дії. 

Поширеним є використання дейктичних коментарів, що поєднують 
просторові й темпоральні шифтери у випадках порівняння, протиставлення 
подій, які відбуваються одночасно в різних місцях. Такими є, зокрема, 
«Contrastant avec ces événements violents, dans le petit village gaulois...» [7, 
р. 12], а також багаторазові зіставлення в одному альбомі «Dans la hutte du 
chef Tournedix...» і «Et dans la hutte du chef Ségrégationnix...» [10, р. 7] тощо. 
Отже, прислівники й інші обставинні звороти використовують для 
визначення дейктичного центру ситуації у кадрі. Вони вказують на загальний 
смисловий зв’язок авторського слова з попереднім контекстом. 

Показниками тісного зв’язку авторського дискурсу із загальним 
контекстом, а також у межах речитативу є вказівні займенникові слова. Вони 
виконують різні референційні функції: анафоричну, катафоричну та 
дейктичну. У випадках анафоричного вживання вказівні займенники й 
прикметники здійснюють безпосередній зв’язок авторського слова з 
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попереднім контекстом, вираженим у кадрах або у цьому ж речитативі. 
Наприклад: «Justement, dans le village, on se prépare à la vendre chèrement, cette 
peau.»  [7,  р.  34],  «Le  seul  qui  échape  à  cette triste ambiance est le barde 
Assurancutourix, perdu dans son nuage poétique...» [7, р. 21], «Mais le soir venu, 
tout cela est oublié…» [8, р. 48], «La nuit est tombée, sur le petit village 
bouleversé par l’événement. Seuls les lumignons de deux huttes restent allumés... / 
Celle du druide Panoramix qui prépare sans trop y croire, une mixture dont il a le 
secret... / Et celle du pauvre Obélix toujours veillé par son ami Astérix» [11, р. 15]. 
Катафорична функція пов’язана з подальшим роз’ясненням вжитого 
займенника: «Ce qui va suivre sera difficilement compréhensible pour ceux qui ne 
sont pas familiarisés avec le monde des affaires antiques» [9, р. 36]. Одиниці 
типу се/cette у поєднанні з іменником з темпоральним значенням вказують на 
його розташування у часі й просторі, тобто виконують дейктичну функцію: 
«L’explication du mystère se trouve en ce moment même dans le camp retranché 
romain de Petibonum...» [8, р. 22], «Et cette nuit-là, à l’orée du bois voisin de 
l’oppidum gaulois...» [10, р. 34]. Часовий аспект, відображений у цих 
коментарях, уточнює момент протікання дії в певних часових рамках і сприяє 
характеризуванню об’єкта мовлення відносно конкретно названого періоду 
часу. 

Означений артикль стає показником зв’язку декількох речитативів, 
якщо він вживається з іменниками, що позначають предмети та явища, які 
уже згадувались раніше. Функція такого артикля близька функції вказівного 
займенника. Наприклад, в альбомі Astérix et Cléopâtre протагоністи серії 
подорожували Нілом у каравані суден, що доставляли камені для 
будівництва. На позначення цього каравану автор вживає різні номінативні 
одиниці, що входять до одного синонімічного ряду, з використанням 
означеного артикля: «Tournevis a rencontré le convoi amenant des pierres pour le 
chantier de Numérobis, et l’or a vite fait d’effacer les scrupules du chef de 
caravane...» [5, р. 18], «Le train de bateaux glisse lentement sur le majestueux 
fleuve sacré : le Nil» [5, р. 20], «Les bateaux reprennent leur route et remontent 
paisiblement le cours du Nil...» [5, р. 26]. Семантична єдність усіх цих 
коментарів на мовному рівні підтримується винятково артиклями. 

Здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що шифтерними 
категоріями, які виконують конективну функцію в оповідному тексті, є: 
особова форма дієслова (яка в цьому плані аналогічна вживанню особових 
займенників), час дієслова (теперішній співпадає з моментом оповіді, 
минулий – передує цьому моменту і т.д.), прислівникові й прийменникові 
звороти, вказівні займенники й займенникові прикметники, означені артиклі. 
Перспективу подальших досліджень вбачаємо в поширенні аналізу на мовні 
одиниці лексичного і стилістичного рівнів, що виконують конективну 
функцію в гетерогенному тексті. 
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Статтю присвячено дослідженню французьких та українських назв свят з 

позицій культурологічного підходу. Зокрема у роботі в порівняльному аспекті 
встановлюється вплив культурологічних чинників на особливості номінації свят, 
визначаються їх структурні характеристики, а також досліджуються причини 
появи синонімічних назв.  

Ключові слова: свято, номінація, культурологічний аспект, французька 
мова, українська мова. 

 
Статья посвящена исследованию французских и украинских названий 

праздников с позиции культурологического подхода. В частности, в работе в 
сравнительном аспекте определяется влияние культурологических факторов на 
особенности номинации праздников, выявляются их структурные 
характеристики, а также исследуются причины возникновения синонимических 
названий. 

Ключевые слова: праздник, номинация, культурологический аспект, 
французский язык, украинский язык. 

 
This paper is focused on the investigation of French and Ukrainian hilydays’s 

names as the part of linguistics culturology. In particular in the comparative aspect the 
article determines the impact of cultural factors on the holidays’ nomination, identifies 
their structural characteristics, as well as examines the causes of synonymous names. 

Keywords: holyday, nomination, cultural approach, the French language, the 
Ukrainian language. 

 
Свято – це важливий елемент культури та життя кожного народу. Це 

день, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати. Свято та 
культура нероздільно співіснують, оскільки свято – це важливий елемент 
культури та життя кожного народу, а культура – це національна пам’ять 
народу, те, що виділяє його з поміж інших.  

Свята ставали об’єктом вивчення релігієзнавців, теологів, етнографів. 
Наразі подальшується їх дослідження з позицій етнолінгвістики 
(С.С. Єрмоленко, В.А. Ткаченко, Т.А. Харитонова, Г.М. Яворська). Проте 
коло питань, пов’язаних з формально-структурними властивостями номінації 
французьких та українських свят з погляду їх культурологічних 
особливостей у зіставному аспекті, потребує ретельного дослідження, що й 
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зумовило актуальність нашої роботи. 
Метою данного дослідження є виявлення закономірностей та 

особливостей творення назв свят у французькій та українській мовах, а також 
визначення їх структурних особливостей з урахуванням культурулогічних 
характеристик французького та українського народів. 

Мова, будучи універсальним засобом передачі інформації про природу 
та всі сторони життя людини і людського суспільства, а також про саму себе, 
у своєму словниковому складі є відображенням культури спільноти, які нею 
розмовляють [5, c. 57]. Національна мова – могутній фактор збереження і 
творення національної духовності і національної культури [8, c. 47]. 

Вагомим чинником розширення лексикону, поряд із запозиченнями, є 
номінативні процеси. Номінація, як відомо, полягає в утворенні нових 
мовних одиниць, що служать для називання й вичленовування реалій 
дійсності та формування відповідних понять про них у формі слів, 
словосполучень, фразеологізмів та речень. У широкому розумінні явище 
номінації можна розглядати як позначення всього, що відбивається в 
людській свідомості та пізнається людиною, всього реального та мислимого: 
предметів, осіб, дій, якостей, відношень, подій тощо [3, c. 110].  

Одним із чинників творення найменування поняття є культурологічний 
аспект. У залежності від традицій, культурних особливостей спостерігають 
зв’язок назви поняття з певними історичними подіями або його періодом 
[6, c. 55].  

За характером вказання імені на дійсність розрізняються два типи 
номінації – автономна та неавтономна (непряма). Автономна номінація 
відбувається на основі тільки імені. Наприклад: «Петро і Павло» – 1) власні 
імена; 2) християнське свято на честь апостолів Петра та Павла. 
Закономірності вибору та комбінації лексичних одиниць залежать тільки від 
властивого їм значення та контексту [3, c. 35]. 

Відмінною ознакою неавтономної номінації є використання при 
створенні нової мовленевої одиниці комбінаторної техніки мови. Така 
одиниця буде завжди співвідноситися зі своїм означенням непрямо – за 
допомогою семантично опорного для даної комбінації найменування. 
Наприклад, в словосполученні «великий четвер», прикметник «великий» 
співвідноситься із означуваним «чистий» тільки за допомогою опорного 
найменування «четвер», без якого втрачає це значення [3, c. 37]. 

Лінгвісти, які досліджують термінологічні системи певних галузей, 
виділяють ще один особливий тип найменування – запозичена номінація [15, 
с. 96]. Українська лінгвокультура, як відомо, формувалась під вливом 
православ’я, що орієнтувалось на старослав’янську та грецьку мови. Цим і 
пояснюється те, що назви головних православних свят в українській 
лінгвокультурі є кальками відповідних грецьких номінативних одиниць [18, 
c. 65]. Наприклад, назва свята Вознесіння запозичене в українську мову з 
церковнослов’янської (воз і нести), в яку воно потрапило як калька з грецької 
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ἉνάληψιςτοῦΚυρίουь. Благовіщення в українській існує як церковнослов’янська 
калька з грецької Εκκλησίατου Ευαγγελισμούτης Θεοτόκου. Преображення – від 
церковнослов’янської прьображение, калькування з грецької 
Μεταμόρφωσιςτου Κυρίουκαι Θεούκαι Σωτήροςημών Ιησού Χριστού. Назва 
головного з православних свят – Пасха походить також з грецької πάσχα [35]. 

Французька лінгвокультура утворилась під впливом католицизму, 
характерні риси якого формувались в умовах життя пізньої Римської імперії, 
чим і пояснюєтся латинське походження більшості назв свят [18, c. 66]. Так, 
французька назва Annonciation походить з латинської annuntiatio, Noël від 
латинської natalis, а французьке слово Pâque – від латинської pascha [41]. 

Саме українське слово «свято» походить від «світло», «святість». 
Отож, у християнській традиції святкувати означає не просто веселитись, а 
отримувати світло від Бога, очищуватись, освітлюватись. З прадавніх часів 
релігія посідає вагоме місце у житті будь-якої спільноти. Релігійні вірування 
є одними з найважливіших складових етно-національної та культурної 
ідентичності народів. Загальновідомі назви найбільших релігійних свят 
мають у французькій та українській мовах сталі, добре відомі назви: Різдво – 
Noël, Вознесіння – Ascension. Однак, різні традиції святкування та культурна 
своєрідність народів може викликати появу різних образів, що пов’язані з 
певним святом. Так, Пасха в Україні пов’язана перш за все з паскою та 
крашанками, у Франції – з шоколадними пасхальними яйцями.  

Відмінним, як за народними звичаями святкування так і за подіями, з 
якими воно пов’язане у сучасних католицькій та православній традиціях, є 
свято Богоявлення (друга назва християнського свята Хрещення 
Господнього). В цей день Господь Іісус Христос прийняв Хрещення від 
Іоанна Хрестителя на річці Іордан. Під час цієї події з’явилась Божественна 
Свята Трійця: Бог Отець говорив з небес про Сина, Син хрестився від Іоанна, 
а Дух Святий зійшов на Сина у вигляді голуба. Це таїнство Господь явив 
людям, щоб вони зрозуміли, що під час хрещення у воді – джерелі нового 
життя, людина помирає для гріха та воскресає для Бога. В пам'ять того, що 
Господь своїм хрещенням освятив воду, звершується освячення води в 
храмах або водоймах.  

У французькій католицькій традиції це свято пов’язується з явленням 
Ісуса Христа Волхвам – звідси народна назва fête des Rois (свято королів) та 
відомий звичай, зафіксований фразеологізмом «tirer les rois»  –  «обирати 
короля». Ним на весь день стає той, хто натрапить у своєму шматочку 
святкового пирога на запечений у ньому біб (який сьогодні замінюється на 
гарні порцелянові фігурки, які навіть колекціонуються у Франції). 

Особливості обрядів святкування в різних країнах виявляються і в 
назвах свята, яке відзначається в останню неділю перед Великоднем. У цей 
день Господь в’їхав до Єрусалиму на ослику, вже знаючи про те, що там він 
буде відданий на хресну смерть. Напередодні, в суботу, в маленькому селищі 
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Віфанія він воскресив померлого від хвороби свого друга Лазаря. Звістка про 
це чудо швидко долинула до Єрусалиму, де народ радісно і урочисто 
зустрічав приїзд Ісуса. Одні знімали з себе верхній одяг і стелили їх Йому по 
дорозі; інші зрізали пальмові гілки, несли їх у руках і кидали на дорогу. Тому 
у багатьох країнах світу цей день називається Пальмовою неділею. На 
слов’янських теренах клімат суворіший, і пальми тут не ростуть. До дня 
цього свята часто буває холодно, в деяких місцях ще не сходить сніг з полів. 
Але одне дерево в цей час починає цвісти – це верба. Ось чому в Україні 
пальмові гілки замінили вербою, і свято називається Вербною неділею. 
Освячену в церкві вербу несуть додому і хльостають нею всіх домочадців, 
особливо, дітей. Вважається, що цей обряд допомагає дітям рости 
слухняними, здоровими і розумними.  

У Франції це свято має назву Dimanche des Rameaux (у перекладі неділя 
гілля). У церкві освячують гілки самшиту, іноді лавру або оливкового дерева. 
У м.Ліможі гілки прикрашають солодким безе, змушуючи чекати маленьких 
дітей закінчення довшої, ніж зазвичай, меси. Освячені зелені пагони, ознаки 
життєздатності, кладуть на могилах на кладовищі або вішають дома на 
розпя’яття.  

Визначним для християн є свято Покрови Пресвятої Богородиці. За 
легендою, у цей день військо чужинців взяло в облогу центр православ’я – 
Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у 
гарячий молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. 
І Богородиця з’явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровом, після 
чого вороги вже не могли побачити цих людей. Народною ознакою Покрови 
є те, що вона покриває землю або листям, або снігом. У французькій мові це 
свято носить назву fête de l'Intercession de la Mère de Dieu або Protection de la 
Mère de Dieu (у перекладі заступництво Божої Матері). 

Співіснування двох календарів – народного та церковного – стало 
одним із факторів появи нових, синонімічних назв свят. В українській та 
французькій мовах існують офіційні та народні назви релігійних свят. 

Наприклад, в українській мові свято Хрещення Господнє або 
Богоявлення має народну назву Водохреще. У французькій мові маємо 
Épiphanie і народне Fête des Rois. Українське православне свято Стрітення у 
народі називають Громниця, Зимобор, Перуниці, а з відповідним 
французьким релігійним святом  Сhandeleur пов’язане народне свято млинців 
Fête des crêpes. Cвято Преображення Господа Бога та Спаса нашого Ісуса 
Христа у розмовній мові називається Яблучний Спас або Другий Спас. Різдво 
Пресвятої Богородиці носить народну назву Другої Пречистої. Свято, коли 
поминають померлих в римсько-католицької церкві у французькій мові має 
офіційну назву Commémoration des fidèles défunts та народну jour des Morts. 

Цікавим об’єктом дослідження з позицій культурології є народні свята. 
Ці свята є проявом народної культури, вони містять в собі велике емоційне 
навантаження, традиції, обряди, що передаються з покоління в покоління. В 
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CDUQFjAFahUKEwj9nOeCyNjIAhWLlHIKHRcFD_Y&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.pate-a-crepe.info%2Fchandeleur.html&amp;usg=AFQjCNG4tDwNAJyAaxrXSRFc5aVPQN8OPw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CDUQFjAFahUKEwj9nOeCyNjIAhWLlHIKHRcFD_Y&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.pate-a-crepe.info%2Fchandeleur.html&amp;usg=AFQjCNG4tDwNAJyAaxrXSRFc5aVPQN8OPw
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народних святах найповніше відбивається самобутність народу, його 
нерозривний зв’язок з природою, середовищем проживання, тощо. Так, у 
Францїї святкують Mardi gras (Жирний вівторок). Це свято проходить в 
останні дні перед Великим католицьким постом, коли можна вживати жирну 
їжу. Святкується у вівторок і знаменує закінчення семи «жирних днів». 
Аналогом подібного свята в Україні є Масляниця, що в народному календарі 
проводить межу між зимою та весною і також святкується перед Великим 
постом. Головними традиційними атрибутами народного святкування 
Масляниці є млинці, які змащують маслом, звідки й походить назва свята.  

Натомість у Франції з традицією готувати млинці пов’язане свято  
Сhandeleur (Стрітення) або Fête des crêpes (Свято млинців), яке 
відзначається 2 лютого, через 40 днів після Різдва. Назва свята походить від 
слова «chandelle»  –  «свічка» і сягає того часу, коли римляне шанували бога 
Пана. Усю ніч віруючі ходили вулицями Риму, розмахуючи смолоскипами. У 
472 році Папа Геласій І вирішив христианізувати це свято як ознаменування 
появи Ісуса в Єрусалимському храмі. У цей день кожен віруючий повинен 
взяти з церкви свічку і віднести її додому, лишаючи запаленою. Вважалося, 
що той, хто донесе запалену свічку, не помре в цьому році. За іншим 
повір’ям ця свічка, запалена під час грози, захистить оселю від удару 
блискавки.  

Зі святкуванням цього свята у Франції існує ще й інша традиція – 
приготування млинців. Але й ця традиція сягає давнього міфу, згідно якого, 
якщо не спекти млинців в день Стрітення, то уся пшениця буде зіпсована. 
Крім того, готуючи млинці, слід дотримуватися іншого звичая – звичая 
золотої монети. Селяни, перевертаючи перший млинець правою рукою, 
мають тримати в лівій руці золоту монету. Потім золота монета загорталася в 
млинець, який клали на шафу до наступного року. Через рік цю монету 
віддавали перщому бідняку. Якщо всі ці обряди були дотримані, сім’я була 
впевнена в тому, що матимеме гроші цілий рік.  

В Україні це свято має назву Стрітення (від слова зустрічати), 
оскільки саме в цей день відбулася зустріч маленького Ісуса і його Пресвятої 
Матері з праведним Семеоном. Головним дійством у цей день було 
освячення вогню і води. Свічки вважалися оберегом від грому, саме тому ще 
одна нзва свята – Громниця.  

Однак Стрітення в українському народному календарі – не лише 
церковне свято. У цей день, за народним повір’ям, зима зустрічається з 
весною. То ж, як бачимо, назва цього свята в обох мовах зберігає певні 
традиції народу (запалювання свічок і приготування млинців) або розкриває 
зміст самого свята (зустріч Ісуса Христа і його матері з праведним старцем 
Семеоном, зустріч зими і весни). 

Вплив етно-культурологічних особливостей народу, пов’язаних зі 
святкуванням певних подій, можна виявити і в структурі назв. Основу 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CDUQFjAFahUKEwj9nOeCyNjIAhWLlHIKHRcFD_Y&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.pate-a-crepe.info%2Fchandeleur.html&amp;usg=AFQjCNG4tDwNAJyAaxrXSRFc5aVPQN8OPw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CDUQFjAFahUKEwj9nOeCyNjIAhWLlHIKHRcFD_Y&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.pate-a-crepe.info%2Fchandeleur.html&amp;usg=AFQjCNG4tDwNAJyAaxrXSRFc5aVPQN8OPw
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складають однокомпонентні назви французької та української мов, що 
можуть бути простими або складеними. Наприклад, прості слова на 
позначення свят в обох мовах: Noël – Різдво, Assomption – Успіння; Ascension 
– Вознесіння; складені слова в обох мовах: Pentecôte – П’ятдесятниця.  

Однак в найменуванні свят в обох мовах спостерігаються і відмінності. 
Так, простим словам французької мови можуть відповідати складені слова, 
наприклад: Annonciation – Благовіщення, Pâques – Великдень, Epiphanie – 
Богоявлення, або, навпаки, простим словам української мови відповідають 
складені французькі слова, наприклад: Трійця – Pentecôte. 

Зпоміж багатокомпонентних можна виділити назви свят, що 
складаються з двух лексем в обох мовах: Новий рік, Різдво Христове, 
Хрещення Господнє, Преображення Господнє, Стрітення Господнє; Mardi 
gras, Fête des Rois, Saint Étienne, Lundi de Pentecôte, Fête-Dieu; а також 
найменування з трьох чи більше компонентів: Різдво Іоанна Предтечі, 
Успіння Пресвяттої Богородиці, .Fête du Christ Roi, Fête de la Sainte Trinité. 

Аналіз багатокомпонентних назв дозволив виявити, що структурним 
ядром даних найменувань часто слугують іменники з темпоральною 
семантикою рік, тиждень, день, які при цьому не несуть змістовного 
навантаження: Новий рік, День Георгія Побідоносця, День Святої Троїці, 
Судний день, Великодня субота, Страстна П’ятниця; Jour de l'an, Lundi de 
Pâques, Jeudi de l'Ascension, Mercredi des Cendres. 

Замість слова «день» в назвах свят може використовуватися слова fête / 
свято: fête de la Saint-Jean, Fête des morts; Свято Благовіщення Пресвятої 
Богородиці, Свято Успіння Пресвятої Богородиці.  

В деяких випадках дана лексема супроводжується словами «пам’ять», 
«спомин», «собор»: День пам’яті апостола Філіппа, День пам’яті святих 
покровителів сім’ї Петра та Февронії, Пам’ять преподобної Марії 
Єгипетської, Спомин Святих спасенних Страстей Господа нашого Ісуса 
Христа, Собор кримських святих. 

За кількістю осіб, які вшановуються, можна поділити назви свят на 
одноособові: Мученика Cозонта, День Василія Великого, Saint-Nicolas, Sainte 
Jeanne d'Arc, Jean le Baptiste; парні: Святителів Петра і Павла, Бориса та 
Гліба; колективні: Мучеників Іллі, Зонтика, Лукіана та Валеріана. 

Отже, свято, як невід’ємна частина життя людини, – це багатогранне 
суспільне явище, в якому акумулюються різні сторони духовного та 
культурного життя народу. Номінація свят залежить від традицій та 
культурних особливостей країни та її народу. Багато назв українських і 
французьких свят збігається, але існує значана кількість свят, назви яких 
мають певні відмінності. Ці відмінності спричинені різними культурними 
особливостями обох народів, їх звичаями та традиціями святкування. Крім 
цього, співіснування народного та церковного календарів спричиняє появу 
нових, синонімічних назв свят.  

Перспективою подальшого дослідження може стати виявлення 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascension_(%C3%A9v%C3%A9nement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_morts
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лексико-семантичних та граматичних особливостей номінації французьких 
свят та способи їх відтворення в українській мові. 
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У статті висвітлено лінгвокомунікативний механізм підтримання 
позитивного іміджу американських силових структур на матеріалі публікацій про 
ЦРУ на офіційному сайті цієї агенції та в мас-медіа США. Встановлено інвентар 
макростратегій і пов’язаних із ними стратегій і тактик, спрямованих на 
репарацію і посилення позитивного корпоративного іміджу.  

Ключові слова: імідж силової структури, корпоративний імідж, 
підтримання позитивного іміджу, репараційні стратегії, тактики, 
макростратегії, актуальні топоси, імплікатури. 

 
В статье освещается лингвокоммуникативный механизм поддержания 

положительного имиджа американских силовых структур на материале 
публикаций о ЦРУ на официальном сайте этого агентства и в масс-медиа США. 
Установлен инвентарь макростратегий и связанных с ними стратегий и тактик, 
направленных на репарацию и усиление положительного корпоративного имиджа. 

Ключевые слова: имидж силовой структуры, корпоративный имидж, 
поддержание положительного имиджа, репарационные стратегии, тактики, 
макростратегии, актуальные топосы, импликатуры. 

 
This article highlights the lingual and communicative mechanism to maintain the 

positive image of the U.S. force agencies based on publications about C.I.A. on the 
official website of this agency and in mass media of the USA. The inventory of 
macrostrategies has been defined along with the associated strategies and tactics aimed 
at reparation and reinforcement of the positive corporate image. 

Keywords: image of the force agency, corporate image, maintenance of the 
positive image, reparation strategies, tactics, macrostrategies, timely toposes, 
implicatures. 

 
Проблема іміджу силових структур є наразі актуальною, оскільки він 

відіграє важливу суспільну роль, значною мірою зумовлює поведінку 
громадян стосовно цих структур та їх співробітників. Процеси оптимізації та 
підвищення ефективності формування іміджу силових структур не можливі 
без системного підходу до феномену іміджу. Імідж конструюється у процесі 
комунікації, однак лінгвістичні розвідки у царині формування іміджу не є 
численними (О. С. Іссерс [2], А. В. Олянич [5], Є. В. Фролова [7], 
О. В. Булгакова [1], І. О. Сушненкова [6]), а імідж силових структур у ракурсі 
філології розглядався лише з позицій журналістики (С. І. Окс [4]). 
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Актуальність цього дослідження зумовлена відповідністю 
запропонованого підходу сучасній інтегральній парадигмі [8; 9], 
необхідністю визначення лінгвістичного аспекту формування іміджу 
організацій та дискурсних характеристик позитивного іміджу для вирішення 
проблем ефективних стратегічних комунікацій та важливістю з’ясування 
особливостей іміджевого дискурсу для подальших розвідок з іміджелогії, 
теорії комунікації та дискурсології.   

Мета цього дослідження полягає в окресленні стратегій підтримання 
позитивного іміджу американських силових структур і вербальних засобів їх 
маніфестації. Оскільки під силовими структурами у цій роботі розуміється 
сукупність органів влади, основним завданням яких визначено забезпечення 
зовнішньої і/або внутрішньої безпеки держави, у тому числі оборона та 
правоохоронна діяльність, матеріалом дослідження було обрано публікації 
про центральне розвідувальне управління (ЦРУ) в сучасних мас-медіа США 
та на офіційному сайті цієї структури (www.cia.gov). 

Іміджем є цілісний, якісно визначений [5, с. 107] емоційно забарвлений 
[3] образ певного об’єкта, стійко існуючий і відтворюваний у масовій і/або 
індивідуальній свідомості [5, с. 107]. Імідж силової структури є соціально-
орієнтованим відбитком образу [5, с. 14] цієї організації, оскільки він виникає 
та коректується як результат сприймання інформації, яка надходить із 
зовнішнього середовища про цю силову структуру через сітку діючих 
стереотипів [5, с. 107], а його найважливішою характеристикою визначено 
соціальну зумовленість.  

Значний потенціал у формуванні іміджу силової структури властивий 
мас-медіа дискурсу, оскільки через відсутність можливості безпосередньо 
ознайомитися з діяльністю силових структур та отримати інформацію з 
більш авторитетних інформаційних каналів пересічний громадянин в 
основному покладається на засоби масової інформації (ЗМІ). На відміну від 
іміджевого дискурсу як соціальної практики цілеспрямованого формування 
іміджу певного об’єкта, мас-медіа дискурс не фокусується на позитивному 
іміджі, а отже створення іміджу, посилення або дискредитація існуючого 
іміджу не є основною експліцитно вираженою метою.  

Корпоративний імідж силової структури є інтеграцією трьох 
компонентів: 1) зовнішнього іміджу цієї структури, 2) індивідуалізованого 
іміджу репрезентанта цієї структури та 3) внутрішньо-системного іміджу цієї 
структури. Формування кожного із цих компонентів іміджу передбачає 
використання набору комунікативних стратегій і тактик.  

Системний підхід до окреслення таксономії комунікативних стратегій 
формування іміджу силової структури дозволяє диференціювати їх за рівнями 
узагальнення – від вищого до нижчих. Так, таксонами найвищого рівня 
узагальнення постають типи комунікативних стратегій: 1) іміджеформувальні 
та іміджепідсилювальні, 2) репараційні, 3) дискредитаційні. Ці типи стратегій, 
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у свою чергу, передбачають ієрархію часткових стратегій та підсилюються 
допоміжними стратегіями, тактиками й прийомами, які сприяють здійсненню 
оптимального впливу на адресата (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основні комунікативні стратегії моделювання іміджу силової 

структури 
 

Зауважимо, що коло визначених нами стратегій не можна вважати 
вичерпним. Кожна з виокремлених стратегій може мати як експліцитну, так й 
імпліцитну реалізацію, причому імпліцитна реалізація притаманна 
іміджеформувальним й іміджепідсилювальним стратегіям, а дискредитаційні 
стратегії частіше мають експліцитне вираження.  

Як зазначалося вище, для цього дослідження було обрано імідж ЦРУ, 
який наразі є позитивним в американському суспільстві. Стратегія 
позитивної самопрезентації цієї силової структури, зокрема на офіційному 
сайті, реалізується за допомогою семантичної категорії "своє коло" ("свої" і 
"чужі") з паралельною дискримінацією "чужих" (we vs. others), включаючи 
силові структури: We are the nation’s first line of defense. We accomplish what 
others cannot accomplish and go where others cannot go (2). Макростратегія 
власної унікальності реалізується за допомогою стратегії апеляції до 
цінностей будь-якої силової структури (Service),  нації (Integrity, Quiet 
Patriotism) та суспільства (Excellence, The Truth), наприклад: We put Country 
first and Agency before self. Quiet patriotism is our hallmark. We seek and speak 
the truth. We hold ourselves – and each other – to the highest standards (2). 
Підкресленню власної значущості сприяє експлуатація актуальних топосів, 
наприклад боротьби з тероризмом (CIA & The War on Terrorism).  

Індивідуалізований імідж репрезентанта силової структури має велике 
значення у світлі антропоцентричності усіх соціальних процесів сьогодення. 
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Найпоширенішими стратегіями представлення співробітника ЦРУ є 
макростратегії відданості нації, конгруентності цінностям структури і народу 
та незаплямованості репутації. У посланні виконавчого директора ЦРУ 
Майкла Морелла вербалізована тактика підкреслення внеску співробітників у 
роботу організації: No matter who is at the helm of this Agency, however, it is 
always you – the remarkable officers of the Central Intelligence Agency – who 
make this organization the unique, respected, and capable institution it is, one that 
has well and faithfully served the American people for more than six decades (6).  

Реалізація макростратегій прозорості та легітимації діяльності силової 
структури вимагає особливого представлення негативної інформації, або таких 
фактів, які можуть зашкодити позитивному іміджу цієї організації. Оскільки 
репараційна стратегія легітимації дій містить два компоненти, а саме: 
1) недопущення неправомірних дій, відповідність діяльності організації закону 
та 2) часткову виправданість порушення закону обставинами заради вічних 
цінностей, вербалізуються топоси апеляції до закону та звернення до вищих 
цінностей. Так, у повідомленні про кримінальну справу проти одного із 
співробітників ЦРУ стратегія легітимації реалізується, перш за все, тактикою 
дистанціювання винного від структури шляхом неодноразового наголошення, 
що це колишній офіцер ЦРУ (Former Officer Convicted in Leak Case (3); former 
Agency officer John Kiriakou pled guilty… (3)). Апеляція до закону і цінностей 
нації (This case yielded the first IIPA successful prosecution in 27 years, and it 
marks an important victory for our Agency, for our Intelligence Community, and for 
our country (3)) та підкреслення виключності цього випадку (…the first IIPA 
successful prosecution…) маніфестують тактику мітігації. 

Матеріал дослідження дозволяє простежити використання стратегій 
підтримання позитивного іміджу силової структури, ускладнене на тлі 
повідомлення негативної інформації та дискредитації керівника цієї силової 
структури. Так, 10 листопада 2012 року директор ЦРУ Девід Петреус був 
змушений піти у відставку після скандалу.  

Імплікатурою звернення Девіда Петреуса на офіційному сайті ЦРУ (6) 
було "я йду у відставку, тому що у мене був роман". Репараційна стратегія 
збереження обличчя реалізується за допомогою тактики каяття (I showed 
extremely poor judgment by engaging in an extramarital affair. Such behavior is 
unacceptable, both as a husband and as the leader of an organization such as ours 
(7)), тактики мітігації (After being married for over 37 years …) та агентивності 
дій (I went to the White House and asked the President to be allowed, for personal 
reasons, to resign from my position as D/CIA). Тактика переміщення фокусу 
повідомлення маніфестується низкою фраз на кшталт I will always treasure my 
opportunity to have done that with you and I will always regret the circumstances 
that brought that work with you to an end. Звернення виконуючого обов’язки 
директора ЦРУ з приводу відставки Девіда Петреуса та свого призначення (6) 
реалізує макростратегію відданості своїй справі і народові США (… thanking 
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Director Petraeus for his dedicated service to our Agency and our country. /…/ Our 
top priority now is what it always has been – to stay focused on mission and on all 
the important work we do to keep our country safe (6)), причому експлуатується 
універсальний топос безпеки держави (to keep our country safe). 

Тональність публікацій з приводу відставки генерала Петреуса в 
авторитетних ЗМІ США відрізняється від повідомлень на офіційному сайті 
ЦРУ. Імплікатура повідомлень – "у ході розслідування ФБР справи 
переслідування і погроз було встановлено, що директор ЦРУ мав 
позашлюбний зв'язок, який, можливо, призвів до витоку секретної 
інформації, а отже міг становити загрозу безпеці країни". Унікальність ЦРУ 
як силової структури маніфестується і в цьому контексті: Under military 
regulations, adultery can be a crime. At the C.I.A., it can be a security issue, since 
it can make an intelligence officer vulnerable to blackmail, but it is not a crime (4). 

У досліджуваних статтях вербалізується стратегія конфлікту між двома 
силовими структурами, а саме ФБР та ЦРУ (F.B.I. agents had uncovered what 
appeared to be an extramarital affair involving the director of the Central 
Intelligence Agency, David H. Petraeus, government officials said Sunday (4)). 
Нагнітання конфлікту реалізується тактикою об’єктивності викладу 
інформації з наведенням прямої мови авторитетних осіб ("Some have said the 
F.B.I. was out to get the C.I.A.," said Mr. Fine, who is now a partner at the law 
firm Dechert LLP in Washington.) та історичних екскурсів (Glenn A. Fine, the 
inspector general for the Justice Department from 2000 to 2011, said it appeared 
that the F.B.I. was "legitimately following a lead" about possible criminal 
wrongdoing or a security breach.). Неупередженість автора підкреслюється 
маркерами невизначеності на кшталт it remains unclear, it also remains 
uncertain тощо. Використання тактики посилання на анонімні джерела 
інформації (high-level officials, some members of Congress, law enforcement 
officials, etc.) дозволяє досягти необхідного рівня достовірності й зберегти 
характер секретності повідомлюваної інформації.  

Таким чином, підтримання позитивного іміджу американських силових 
структур здійснюється шляхом використання, по-перше, низки 
макростратегій, а саме: унікальності силової структури, відданості справі, 
нації та народові, конгруентності цінностям структури і народу, 
незаплямованості репутації, прозорості та легітимації діяльності силової 
структури, по-друге, вербалізацією комунікативних стратегій позитивної 
самопрезентації, репараційних стратегій легітимації дій та збереження 
обличчя, та, по-третє, експлуатацією актуальних топосів на кшталт боротьби 
з тероризмом, верховенства закону, апеляції до вищих цінностей. 

Перспективу подальших розвідок в обраному напрямі вбачаємо у 
з’ясуванні лінгвальних та прагматичних засобів формування, посилення і 
репарації позитивного іміджу силових структур США й України у зіставному 
аспекті, що дозволить окреслити універсальні та соціально і культурно 
зумовлені стратегії формування позитивного іміджу організації. 
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Статья посвящена проблеме модернизации в переводе и допустимой 
степени вмешательства переводчика в текст оригинала. На примере анализа 
перевода «Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла в исполнении А. Кононенко автор 
доказывает, что вмешательство в лингвокультурную составляющую исходного 
текста может привести к плачевным, а иногда и курьезным последствиям.   

Ключевые слова: модернизация в переводе, Кэрролл, переводческие 
трансформации. 

 

Статтю присвячено проблемі модернізації в перекладі та допустимого 
ступеня втручання перекладача в текст оригіналу. На прикладі аналізу перекладу 
«Аліси в Країні Чудес» Л. Керролла у виконанні А. Кононенка автор доводить, що 
втручання в лінгвокультурну складову вихідного тексту може привести до 
плачевних, а іноді й курйозним наслідків. 

Ключові слова: модернізація в перекладі, Керролл, перекладацькі 
трансформації. 

 

The article is devoted to the problem of modernization in translation. Through the 
example of the translation of Carroll’s “ Alice in Wonderland” made by A. Kononenko 
the author proves that interference in the linguistic-cultural constituent of the original 
may lead to deplorable if not curious effect.  

Keywords: modernization in translation, Carroll, translation transformations. 
 

Труд переводчика, как и работу писателя и художника, можно назвать 
творчеством. По определению Ю.П. Солодуба, перевод – «это творческая 
интеллектуальная деятельность, заключающаяся в передаче некоторой 
информации с языка-источника на язык перевода» [6, с. 7].   

Какова же допустимая мера «самостоятельного» творчества в 
переводческом процессе? Исследователь У. Уиллс отмечает, что способность 
к творческому переосмыслению текста является обязательным требованием к 
хорошему переводчику [7]. Перевод никогда не появляется «ex nihilio», он 
всегда основан на оригинале. Результатом творческого подхода к 
использованию  единиц переводящего языка становится текст перевода, 
отвечающий принципу динамической эквивалентности [5, с. 195].  

И все же, необходимо помнить, что существует допустимая степень 
вмешательства переводчика. Зачастую переводчик позволяет себе изменять 
стиль или регистр речи, вносить в текст вносятся поправки с учетом 
современной действительности, изменять денотативную или коннотативную 
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составляющую исходного текста и т.п. [5, с. 196]. Вместе с тем, творчество 
переводчика заключается не в переделывании, а в передаче содержания 
оригинала. Причем не только денотативного компонента, но и всех 
возможных коннотаций. Только в этом случае перевод можно признать 
эквивалентным. 

Одним из случаев вмешательства переводчика в текстуру подлинника 
является модернизация. Характер и степень модернизации может быть 
различным и зависит от интенции переводчика. Это может быть перенос 
действия в более позднюю эпоху или другую страну, изменение имен героев, 
использование лексических единиц, характерных для более позднего или 
раннего периодов. Как правило, степень эквивалентности 
модернизированного текста и текста оригинала невысока, вследствие чего 
результат такой деятельности переводом в прямом смысле этого слова 
считаться не может.  

Правилами, регламентирующими степень воздействия переводчика на 
текст, оговаривается недопустимость замены предмета высказывания, 
ситуации, событий, лиц и т.п. «даже в целях приспособления к 
лингвокультурным навыкам рецептора» [2]. А так ли уж необходимо 
полностью приспосабливаться к лингвокультурным навыкам читателя? 
Видится, что более разумно будет на его кругозор и стремление к новым 
знаниям. 

Чем же можно объяснить существование достаточно большого 
количества модернизированных переводов? «Всеядностью» современного 
читателя? Тем, что «вечные» сюжеты по-прежнему востребованы в 
обществе?  

Несмотря на наличие достаточно большого числа качественных и 
добросовестных модернизированных переводов, мы обратимся к анализу 
перевода, в котором, на наш взгляд, допустимая степень вмешательства 
переводчика в текст оригинала превышена. Это перевод «Алисы в стране 
чудес», выполненный Андреем Кононенко. 

Необходимо отметить, что сказка Л. Кэрролла переводилась 
неоднократно. Впервые русскоязычный читатель познакомился с ней в виде 
пересказа под названием «Соня в царстве дива». Перевод был выполнен по 
принципу русификации – зарубежные факты и реалии заменили 
российскими: вместо Вильгельма Завоевателя – Наполеон, вместо Безумного 
шляпника – Илюшка-лжец, безумное чаепитие стало «шальной беседой» и 
оказалось действительно бессмысленным. Критики и читатели  восприняли 
издание отрицательно [1].  

Сложность текста, полного английских острот, каламбуров 
филологических тонкостей и фольклора, не отпугнула переводчиков, и 
впоследствии в свет вышло еще несколько интерпретаций «Алисы». 
Наиболее известны переводы, выполненные В. Набоковым, Б. Заходером и Н. 



ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

200 
 

Демуровой (последний признан каноническим текстом сказки Кэрролла на 
русском языке). 

Как отмечалось выше, особенности текста оригинала предопределяют 
необходимость прагматической адаптации. Однако анализ перевода, 
выполненного А. Кононенко, заставляет задуматься об обоснованности 
модернизации текста в его изложении.  

Так в главе «DOWN THE RABBIT-HOLE» вместо «stories about children 
who had got… eaten by wild beasts» [3, p. 42] читаем «Алиса в свое время 
достаточно наслушалась чудесненьких поучительных рассказиков о 
детишках, которые попадали в лапы Бармалея, Бабы Яги и прочей нечисти» 
[4]. Замена абстрактных безымянных чудовищ «beasts» на русских сказочных 
героев, возможно, и приближает контекст к русскоязычной 
действительности, но совершенно точно лишает его аутентичности и 
этноспецифичности.  

Вообще, текст перевода полон неадекватных, на наш взгляд, замен. 
Сравнение «shutting like a telescope» [3, p. 43], вполне понятное любому, 
А. Кононов переводит «я, похоже, сжимаюсь, как гармошка», что придает 
сказке чисто русский колорит.  

Эта замена телескопа на гармошку встречается и в главе «THE POOL OF 
TEARS». Далее автор перевода целенаправленно изменяет реалии и имена 
собственные, перенося действие сказки в Россию: «London is the capital of 
Paris» [3, p. 49] – «Москва – столица Лондона»; «Ada» [3, p. 48] – «Аня» и т.п.  

Сказки Л. Кэрролла являются прекрасной иллюстрацией 
викторианских традиций и ценностей. Алиса, несомненно, принадлежала к 
состоятельной прослойке английского общества. Об этом говорят и те 
предметы, которые изучала они и ее брат: французский язык и латынь 
преподавались в частных школах. В переводе же А. Кононенко этот момент 
совершенно нивелирован: «her brother’s Latin grammar» [3, p. 52] – заменяется 
на учебник русского языка, который у нас изучается повсеместно.   

Диалог Алисы с мышью в оригинале еще более символичен. Всем 
известны  «особые» отношения англичан к французам. Поэтому первой 
мыслью девочки является «Perhaps it doesn’t understand English… I daresay it’s 
a  French  Mouse,  come  over  with  William  the  Conqueror»  [3,  p.  52].  Для 
консервативного «островного» англичанина самый вероятный чужестранец – 
это француз. "Может она по-русски не понимает?" – подумала Алиса. – 
"Тогда, скорее всего, она англичанка, наверное приплыла вместе с 
Колумбом." Аллюзия на англо-французские отношения лежит в основе 
введения экзотизма «Oú est ma chatte?» [3, p. 53]. Все прозрачно: Англия – 
Франция, Мышь – Кошка. В переводе же этот подтекст теряется. Возможно, 
это облегчает понимание сказки маленькими читателями. Однако не стоит 
забывать, что «Алиса» – произведение многослойное, и подобная адаптация в 
значительной мере обедняет его.   
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В тексте перевода можно найти еще множество примеров замен, 
которые, несомненно, делают произведение «понятнее» для русскоязычного 
читателя: это и замена Колумба на Менделеева, Мэри Энн на Асю и др. 
Особо хотелось бы отметить превращение садовника по имени «Pat» [3, p. 72] 
в «гастарбайтера» Ли Пака. На наш вигляд, подобная модернизация выглядит 
несколько цинично, особенно если учесть, что неграмотность английского 
рабочего подменяется в переводе имитацией «сюсюканья»: «Sure then I’m 
here! Digging for apples, yer honour!» [3, p. 72] – «Конесно тут! Яблоки 
выкапываю, хосяин!» [4]. 

Анализ этих и других примеров позволяет сделать вывод, что 
переводчик, руководствуясь своими соображениями, исказил культурный 
контекст произведения, стилизовал его и, тем самым, лишил перевод того 
самого оттенка «Englishness», который придает сказкам Кэрролла 
неповторимый колорит.  

Таким образом, становится очевидным тот факт, что работа 
переводчика требует не просто знания языков и культур, но и подразумевает 
наличие творческого и, можно сказать, изобретательского потенциала. 
Именно эта индивидуальность, относительная свобода выбора средств и, 
конечно, эстетическая ценность текстов перевода позволяет с уверенностью 
назвать перевод творчеством [5, с. 198]. 
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В статье анализируется фразеологическое представление концепта PAIN 
(ХЛЕБ) во французской языковой картине мира. В рамках антропоцентрической 
парадигмы в языковой картине мира этот концепт представлен названиями 
состояний и действий человека, моральных и физических качеств, чертами 
внешности человека, названиями межличностных отношений. Этот ключевой 
концепт отражает культурно-национальную специфику французского языка.  

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, фразеологизм, 
антропоцентрическая парадигма, метафора. 

 

У статті аналізується фразеологічне представлення концепту PAIN (ХЛІБ) 
у французькій мовній картині світу. У рамках антропоцентричноі парадигми у 
мовній картині світу цей концепт представлений назвами станів і дій людини, 
моральних і фізичних якостей, рисами зовнішності людини, найменуваннями 
міжособистісних стосунків. Цей ключовий концепт відображає культурно-
національну специфіку французької мови. 

Ключові слова: мовна картина світу, концепт, фразема, антропоцентрична 
парадигма, метафора.  

 

The article analyzes the representation of a phraseological concept PAIN 
(BREAD) in the French language picture of the world. Within the anthropocentric view 
of the world, this concept presents the names of a person’s actions, states, moral and 
physical qualities, appearance, interpersonals relations. This key concept reflects the 
cultural and national identity of the French language. 

Keywords: linguistic picture of the world, concept, idiom, anthropocentrism 
(anthropocentric paradigm), metaphor. 

 
Антропоцентрическая направленность современной лингвистики 

требует учета особенностей проявления духовной культуры человека, 
человеческого фактора, культурно-национальной специфики, отраженной в 
языковой картине мира. 

Цель этой статьи состоит в анализе концепта PAIN (ХЛЕБ), 
реализованного фразеологическими средствами современного французского 
языка, дающими разноаспектную характеристику человека. 

Задачи работы: определить структурные и семантические особенности 
концепта PAIN (ХЛЕБ); установить его культурно-национальную 
специфику во фразеологическом представлении. Объект исследования – 
фразеологическое представление концепта PAIN (ХЛЕБ) во французской 
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языковой картине мира. Предмет исследования – фразеологические обороты 
с компонентом pain. 

Хлеб – один из старейших и самых распространенных продуктов 
питания, изготовляемый на основе муки, воды и соли. История хлеба 
начинается в восьмом тысячелетии до нашей эры с возникновением 
сельского хозяйства, обработки плодородных земель на границе 
современных Ирана и Ирака. Названия хлеба представлены во всех языках 
мира. Хлеб, который мы потребляем сегодня, – результат длительного 
развития сельского хозяйства, технологий, гастрономии. Концепт PAIN 
(ХЛЕБ) – это концепт, «существующий постоянно или, по крайней мере, 
очень долгое время» [5, с. 76]. Опыт выращивания, приготовления, хранения, 
потребления хлеба не мог не оставить своего отпечатка и во фразеологии 
французского языка.  

Кроме древних библейских выражений pain quotidien [DEL, с. 575] 
1) хлеб, пища; 2) хлеб насущный; 3) «хлеб», заработок; pain du ciel [ФРФС, 
с. 780] манна небесная; pain bénit [DEL, с. 575] благословенный хлеб, 
просфора, известны фразеологизмы с этим компонентом, означающие 
действия, состояния, моральные качества, эмоции, черты внешности 
человека и прочие особенности. Эти устойчивые обороты входят в активный 
запас фразеологического состава французского языка. Они различаются 
своей стилистической и экспрессивной окрашенностью, оценочностью, 
структурными моделями и особенностями сочетаемости со словами в речи. 
Кроме объективной действительности, язык отражает также взаимодействие 
человека с окружающей средой в самых разных аспектах, одним из которых 
является оценочный: объективный мир членится говорящими с точки зрения 
его ценностного характера – добра и зла, пользы и вреда и т. п.; и это 
вторичное членение, обусловленное социально, весьма сложным образом 
отражено в языковых структурах [2, с. 5]. Хлеб, вечный спутник человека, не 
может остаться без оценки.  

В отличие от лексических единиц, обслуживающих сферу научного 
сознания, лексические единицы, используемые носителями «обыденного 
сознания», а лексема pain «хлеб» относится к данной группе единиц, 
стремятся к антитерминологичности» – многозначности и неопределенности 
семантических границ, – и их семантическое представление тяготеет к 
интерпретативности — их денотат передается через семантические признаки, 
существенными для выделения объекта не являющиеся, выбор которых 
определяется главным образом личным опытом говорящего либо 
коллективным опытом этноса [3, с. 56]. Во французской фразеологии 
отражены знания о хлебе, выражено отношение к хлебу, его значение для 
человека, особенности его хранения, потребления, выступающие в качестве 
характеристики как отрицательных, так и положительных качеств человека, 
его поступков, отношений между людьми. 
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Проанализируем фразеологические выражение концепта PAIN / ХЛЕБ во 
французской языковой картине мира, рассмотрим, как отражается коллективный 
опыт французов в устойчивых оборотах с компонентом pain «хлеб». 

Названия действий, поступков. Хлеб обозначает способ получения, 
зарабатывания денег: ФЕ pain rouge [DEL, с. 575] кража, убийство  включает 
эпитет «красный», символизирующий кровь; manger du pain rouge (manger 
son pain rouge) arg. [DEL, с. 575] промышлять убийствами, убивать, биться 
до смерти. Однако чаще это фразеологическое значение выражается 
разговорными глагольными устойчивыми оборотами с лексемой faire: faire 
passer le goût du pain à qn (faire passe [faire perdre] le goût du pain à qn) arg. 
[DEL, с. 410] 1) укокошить, ухлопать кого-либо; 2) отбить охоту делать что-
либо), отучить, проучить. 

Хлеб – это работа человека, заработок и средство существования. 
Хлеб – результат человеческого труда: c’est son gagne-pain – это средство 
существования. Gagner son pain [ФРФС, с. 780] зарабатывать себе на хлеб, 
зарабатывать свой хлеб; gagner son pain à la sueur de son front [DEL, с. 576] 
зарабатывать свой хлеб в поте лица.  Поэтому enlever (retirer, ôter) le pain de 
la bouche à qn; ôter le pain, ôter à quelqu'un le pain de la main [DEL, с. 576] 
лишить кого-либо самого необходимого (буквально: «вырвать хлеб изо рта»), 
лишить средств к существованию. И наоборот, mettre le pain à la main 
[ФРФС, с.780] дать хлеб,  и, таким образом, возможности жить; manger le 
pain de quelqu'un (manger du pain de l’autre) [ФРФС, с. 780] как получать от 
кого-либо средства к существованию, так и работать на кого-либо, быть в 
услужении. ФЕ pain blanc, pain frais, pain de fesse, pain des Jules pop [DEL, 
с. 575] обозначают доходы, полученные сутенером за счет проституции.  

Хлеб – это обеспеченность, богатство: il a du pain, quand il n'a plus de 
dents (avoir du pain quand on n’a plus de dents) [ФРФС, с. 780] так 
иронически говорят о человеке, к которому богатство приходит в старости, 
т.е., когда он остается без зубов. ФЕ du pain cuit испеченный хлеб обозначает 
какой-то задел, сбережения на будущее; avoir son pain cuit vx [DEL, с. 576] 
иметь обеспеченное существование; avoir du pain cuit sur la planche или 
avoir du pain sur la planche [DEL, 576] обеспечить себе жизнь, безбедное 
существование (отдых).  

Хлеб – это жизнь. Поэтому perdre le goût du pain pop. «умереть» 
(буквально: «потерять вкус хлеба»), faire passer, faire perdre à qn le goût du 
pain pop.[ФРФС, с.527] 1) убить кого-либо или 2) лишить человека желания 
начать что-либо вновь, отбить охоту, вызвать отвращение (второе значение 
менее интенсивно). Таким образом, в сознании французов с концептом PAIN 
прочно связываются представления о еде, достатке, работе и самой жизни.   

Действия человека в защиту самого себя описывает фразеологизм 
défendre son pain [ФРФС, с. 780] блюсти свои интересы, не давать себя в 
обиду. Компонент pain в нем отождествляется с субъектом действия. 
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Глагольный фразеологический оборот rompre le pain avec qn litt. [DEL, 
с. 576] 1) разделить с кем-либо хлеб; 2) делить хлеб-соль раскрывает 
поведение щедрого человека, Действия гостеприимного человека  описывает 
ФЕ partager le pain et le sel de l’amitié [ФРФС, с. 780] 1) посадить за свой 
стол, разделить с кем-либо трапезу; 2) делить хлеб-соль. Компонент pain 
выступает как объект действия. Преломленный, разделенный с кем-либо хлеб 
является символом дружбы.  

Действия драчуна  описывает разговорная ФЕ coller  un  pain  (sur  la  
gueule) à qn flanquer un pain (sur la gueule) à qn pop [ФРФС,  с.  780]  дать 
кому-либо оплеуху, затрещину.  

Обозначение материального положения (состояния) человека. 
Немало фразеологизмов характеризуют  жизнь бедняка: ФЕ manger du pain sec 
[ФРФС, с. 780] сидеть на одном сухом хлебе; tremper son pain de larmes 
(tremper son pain de [dans] ses larmes [DEL, с. 576] есть лишь сухой хлеб 
(«смоченный слезами»), жить в скорби, быть в отчаянии из-за бедственной 
ситуации. Важная роль хлеба в жизни человека отмечена и в пословице qui a du 
pain nargue le chagrin [ФРФС, с. 781] кто хлеб имеет, того печаль не одолеет.  

О сироте, оставленном без средств к существованию, французы говорят 
être né avant son pain [DEL, c. 575] родился до своего хлеба. 

Поведение нищих, их состояние отражают устойчивые обороты 
demander son pain [ФРФС, с. 780] просить хлеба; просить милостыню; 
mendier son pain (sa vie) [ФРФС, с. 780] нищенствовать, питаться 
подаяниями. Близким синонимом к ним выступает фразеологизм chercher 
son pain [ФРФС, с. 780] («искать свой хлеб») нищенствовать, побираться, 
характеризующий крайнюю бедность. Самого нищего французы по этому 
действию называют chercheur de pain (буквально: «искатель хлеба»). 
О полной нищете бедняка говорит и фразеологический оборот manquer de 
feu et de pain [ФРФС, с. 473] сидеть без куска хлеба. Ближайший синоним 
этого глагольного фразеологизма – устойчивый оборот demander son pain 
просить хлеба; просить милостыню – обозначает не только состояние 
человека, но и действие, им вызываемое. 

О нищенском состоянии человека свидетельствует и ФЕ au pain et à 
l’eau –  vivre au pain et à l’eau [ФРФС, с. 780] жить на хлебе и воде, но также 
хлеб и вода (être) mettre au pain et à l'eau [ФРФС, с. 780]; последние служили 
наказанием, при котором провинившемуся давали только хлеб и воду или 
только сухой хлеб – pain sec [DEL, с. 575], который был также формой 
наказания учеников, когда нарушитель порядка мог есть только хлеб être 
(mettre) au pain sec [DEL, с. 575].  

Состояние благополучного человека передает устойчивый оборот avoir 
le pain et le couteau [ФРФС, с. 780] (т.е. иметь хлеб и нож) – располагать всем 
необходимым для трапезы. О голодающем человеке французы скажут: à 
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bonne faim il n’y a pas de mauvais pain [ФРФС, с. 442] для голодного всякий 
хлеб хорош (русский аналог: голодному Федоту и репа в охоту).  

Обозначение религиозных понятий. С христианской религией 
связаны фразеологизмы: pain de la parole (pain de la parole de Dieu) [ФРФС, 
с. 780] христианское учение; pain du ciel [ФРФС, с. 780] манна небесная; pain 
dérobé запретный плод; pain dérobé réveille l’appétit [ФРФС, с. 780] 
запретный плод сладок (буквально: «пробуждает аппетит»); pain azyme [TLF] 
пресное тесто, пресный хлеб; маца; pain eucharistique [TLF] хлеб, служащий 
для приготовления просфоры (просвиры; облатки); pain à chanter, pain des 
anges [ФРФС, с. 780] маца; уст.pain des anges (de l’âme, de vie céleste) 
[ФРФС, с. 780] причастие; тело Господне; manger le pain des anges [ФРФС, 
с. 780] – причащаться; l’homme ne vit pas seulement le pain [ФРФС, с. 562]  не 
единым хлебом жив человек; pain de proposition (pain de l'offrande) [TLF] 
двенадцать хлебов, предложенных Богу евреями в субботу; multiplication des 
pains [TLF] чудо, совершенное Иисусом Христом, когда он накормил много 
тысяч людей в Палестине несколькими хлебами.    

Символом оторванности власти (верховной абсолютистской власти) от 
реальных проблем простых людей стала фраза, приписываемая Марии 
Антуанетте, сказанная по поводу голодающего народа S'ils n'ont plus de pain, 
qu'ils mangent de la brioche [TLF] – Если у них нет больше хлеба, пусть они 
едят сдобные булочки (в русском переводе – «пирожные»: «Если у них нет 
хлеба, пусть едят пирожные!»). 

Характеристика моральных и физических качеств человека. 
Фразеологизмы с компонентом pain могут обозначать также черты характера 
человека. И в их наименованиях необходимо присутствует оценка. 
Оценочная деятельность столь же естественна для сознания, как и по-
знавательная: эти виды «разумного» видения мира как бы две стороны одной 
медали. И оба они соизмеряют мир в практически рассудочном его освоении. 
Оценка начинает «переживаться», т. е. включаться в сферу чувств, если 
нарушен их баланс, – это уже стимул для волнений души [1, c. 64]. 

О труженике французы говорят gagner son pain à la sueur de son front 
[ФРФС, c. 780] зарабатывать свой хлеб в поте лица. Уверенного в своем 
будущем человека характеризует ФЕ avoir son pain cuit (avoir son pain 
assuré) [ФРФС, c. 780] быть уверенным в завтрашнем дне, в куске хлеба. 
Крайне доброго и мягкого человека французы сравнивают с хлебом bon 
comme le pain,  être bon comme le bon pain [DEL, c. 575] – быть добрым, 
мягким, улыбчивым. О добром, щедром, отзывчивом человеке французы 
скажут, употребляя фразеологизм s’ôter le pain de la bouche pour qn [ФРФС, 
c. 780] отдать последний кусок хлеба, делиться последним куском хлеба.  

Корни языковой образности лежат не в семантике, как считают многие, 
а в тезаурусе, в системе знаний. За образностью стоит застывшее 
гносеологическое усилие, моментальная фиксация акта перехода от одного 
поля в тезаурусе  к другому [4, c. 176]. Подобный переход наблюдается в 
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анализируемых фразеологизмах. Позитивная оценка присутствует в 
сравнительных оборотах le (bon) pain/comme du bon pain; bon comme le pain 
(du bon pain) [ФРФС, c. 781] добрейший, милейший. 

О пресном, неинтересном, скучном человеке во Франции скажут: fade 
comme un pain du régime [ФРФС, с. 440] пресный до отвращения (метафора 
переносит на человека свойства диетического хлеба). О человеке опытном, 
повидавшем мир, французы говорят Il a mangé plus d'un pain [DEL, с. 576] 
он повидал; manger de plus d'un pain [DEL, с. 576] иметь разнообразие, не 
пользоваться одним источником; ne manger que d'un pain fam.[ФРФС, с. 780] 
жить скучно, однообразно, не иметь никаких развлечений, разнообразия.  

О хитреце, ловкаче, человеке, который много повидал, побывал в 
разных ситуациях savoir son pain manger (savoir (plus que) son pain manger), 
il sait son pain manger  [ФРФС, с. 781] французы замечают, что «он умеет 
есть свой хлеб», что он лицом в грязь не ударит, всегда «на высоте». 

Грубый и в словах и в поступках человек сравнивается с ячменным 
хлебом grossier comme (le, du)  pain d’orge fam. [DEL, с. 575]. 

Характеризуя прижимистого, скуповатого человека, французы 
употребляют фразеологический оборот donner plus de pain que de beurre 
[ФРФС, с. 780] – быть не слишком щедрым («давать больше хлеба, чем 
масла»). Скупой человек – c’est du pain bien dur [ФРФС, с. 781], в основном 
номинативном значении pain dur означает невыгодное, неинтересное дело, 
источник неприятностей. 

Поведение сверхскупого человека описывает фразеологизм pleurer la 
pain qu’on mange, il pleure le pain qu’il mange fam [ФРФС, с. 780] – он жалеет 
хлеб для самого себя («оплакивает хлеб, который ест»). ФЕ manger son pain 
dans sa poche (dans son sac) fam. [ФРФС, с. 780] 1) быть скупым; есть 
втихомолку, не любить делиться (буквально: «есть хлеб из своего кармана 
или из сумки, мешка»); 2) быть необщительным характеризует поведение 
крайне жадного человека. Ее антоним описывает транжиру Il ne mange pas 
son pain dans sa poche fam [ФРФС, с. 780] быть очень расточительным.   

Говоря о нерасчетливом человеке, французы употребляют 
фразеологизм manger son pain blanc premier [DEL, с. 576] быть 
нерасчетливым; сегодня густо, а завтра пусто; разом густо, разом пусто. 
Il mange son pain blanc le premier – так говорят о ребенке или о взрослом 
человеке, который не думает о завтрашнем дне, считает, что то, что он имеет 
сегодня, будет у него всегда.   

О ленивом, бесполезном человеке французы говорят, что он ничего не 
делает за тот хлеб, который он ест: Il ne fait pas pour le pain qu’il mange  или  
Il ne vaut pas le pain qu'il mange [ФРФС, с. 781], что он не стоит того хлеба, 
что он ест. Поведение лгуна французы характеризуют, употребляя 
глагольную ФЕ promettre plus de beurre que de pain [ФРФС, с. 122] обещать с 
три короба, сулить золотые горы.  
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О грустном человеке французы скажут, применив сравнение: triste 
comme un jour sans pain [ФРФС, с. 1066] – печальный как постный 
(голодный день) – день без хлеба. Фразеологизм à la mie de pain [ФРФС, с. 
691] (mie – хлебный мякиш) обозначает плохого, скверного, уродливого; 
нестоящего; никчемного, ни на что не годного человека. 

Названия (характеристика) межличностных отношений. Характер 
межличностных социальных отношений отражают ФЕ  manger de pain de qn 
(manger du pain de l’autre) fam. [DEL, с. 576] 1) находиться в услужении, на 
службе у кого-либо; 2) жить за чей-то счет, есть чей-либо хлеб. Специальный 
хлеб пекли для солдат pain de munition [TLF]; заключенных pain des 
prisonniers [TLF]; также они ели хлеб короля  pain du roi [ФРФС, с. 780], 
который давали заключенным и военным; il  a  mangé  du  pain  du  roi 
обозначает, что человек был в тюрьме или на военной службе. 

Именно язык придает концептуальной модели мира и собственно 
человеческую – антропоцентрическую – интерпретацию, в которой 
существенную роль играет и антропоцентричность, т.е. соизмеримость 
универсума с понятными для человеческого восприятия образами и 
символами, в том числе и теми, которые получают статус определенных 
стереотипов [6, с. 177]. Поскольку хлеб является наиболее важным и 
распространенным продуктом питания, лексема pain может использоваться в 
характеристике ситуации, положения, дела, вещи; замечания, выводы, 
характеристики, сделанные французами по поводу окружающей 
действительности, нередко связаны с хлебом. 

Говоря о смертельно скучном деле, французы могут упомянуть 
устойчивый оборот  long (grand) comme un jour sans pain [DEL, с. 575] 
«долгий, как день без хлеба»; о бесконечном и нудном деле они скажут: C'est 
du pain bien long [ФРФС, с. 781]; неприятная ситуация, положение дел 
ассоциируется с C'est du pain bien dur [ФРФС, с. 781]. Выгодной работой, 
предприятием является то, где  Il y a là un morceau de pain à manger [ФРФС, 
с.781] можно найти для себя «кусочек хлеба». Цена хлеба невысока, поэтому 
morceau de pain  «кусок хлеба» представляет эквивалент очень низкой цены: 
On l'a donné pour un morceau de pain [TLF] о чем-то, проданном очень дешево. 
С быстрой, удачной торговлей ассоциируются petits pains булочки: se vendre 
(s’écouler, s’enlever, partir) comme des petits pains (comme des petits 
pains chauds) [DEL, с. 575] разойтись как булочки, «горячие пирожки»; они 
продаются быстро благодаря мелкому размеру и низкой цене. О предмете, 
который ничего не стоит, даже если не представляет никакого интереса, но в 
будущем не помешает, не будет лишним, говорят Ҫa ne mange pas de pain fam. 
[DEL, с. 576] хлеба не просит (буквально: «хлеба не ест»). С глаголом manger 
в отрицательной форме связывается  отказ выполнять какое-либо действие, 
предлагаемое человеку, которое ему неприятно, не нравится: Ne pas manger de 
ce pain-là : Je ne mange pas de ce pain-là [DEL, с. 576] (буквально: «я на это не 
пойду»), отказ от преимущества, вознаграждения. Подход к делу детей  или 
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недальновидних людей: сommencer par manger son pain blanc ; manger son pain 
blanc en premier [ФРФС, с. 130] состоит в том, что они приступают к делу, 
начинают что-либо с самого простого, легкого или приятного.  

Таким образом, концептуальный образ pain «хлеб» богато представлен 
во французской фразеологии. Хлеб – символ достатка. Его отсутствие ведет к 
нищете и является показателем крайней бедности: chercher son pain – 
нищенствовать. С хлебом французы связывают понятия доброты, радости: 
être bon comme le bon pain.  

Фразеологические обороты с компонентом pain во французском языке 
многочисленны. Они отражают связь материальной и духовной культуры. 
Национально-культурные особенности отражают такие фразеологические 
обороты, как tel pain, telle soupe два сапога – пара, один другого стоит, fade 
comme un pain du régime  пресный до отвращения, фраза, приписываемая 
Марии Антуанетте, S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. 
Среди анализируемых фразеологизмов наряду с нейтральными представлены 
разговорные, просторечные, жаргонные.  

Следовательно, система образов, отраженных во французских 
фразеологизмах, представляющих концепт PAIN, отражает межличностные 
отношения, отдельные действия, поступки и поведение в целом, характер 
мышления, склад ума, черты характера, французского народа. 
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Статтю присвячено актуальному питанню дослідження шляхів 
формування французької термінології у галузі наноелектроніки. Розглянуто 
семантичні й морфологічні засоби термінотворення. Зокрема, проаналізовано 
явища синонімії та омонімії, запозичення у галузі наноелектроніки, наведено 
приклади суфіксальних і префіксальних способів термінотворення . 

Ключові слова: термінотворення, галузь наноелектроніки, семантичний та 
морфологічний способи, синонімія, омонімія терміна. 

 

Статья посвящена актуальному вопросу исследования путей формирования 
французской терминологии в области наноэлектроники. Рассмотрены 
семантические и морфологические способы терминообразования. В частности, 
проанализированы явления синонимии и омонимии, заимствования в области 
наноэлектроники, приведены примеры суфиксальних и префиксальных способов 
терминообразования. 

Ключевые слова: терминообразование, отрасль наноэлектроники, 
семантический и морфологический способы, синонимия, омонимия термина. 

 

The article outlines the ways of formation of the French terminology in the field of 
nanoelectronics. Semantic and morphological means of terminology formation have been 
analyzed. In particular, the phenomena of homonyms, synonyms and borrowings in the 
field of nanoelectronics have been described, the examples of suffixation and prefixation 
as the ways of terminolgy formation have been presented. 

Keywords: terminology, field of nanoelectronics, semantic and morphological 
methods, synonyms, homonyms of terms.  
 

Нанотехнології являють собою конгломерат молодих дисциплін, до 
яких входить, зокрема, наноелектроніка, що знаходяться на стадії розвитку – 
перші публікації у цій галузі з’явилисяь лише 15–20 років тому. У сучасному 
світі на нанотехнології покладаються великі сподівання: від удосконалення 
будівельних технологій до винайдення оригінальних методів та способів 
продовження життя. Специфіка цієї галузі полягає у її постійному розвитку і, 
як наслідок, у постійному створенні нових термінів для номінації 
досліджуваних процесів та нових винаходів. Формування термінологічної 
бази в сфері нанотехнологій відбувається практично у нас перед очима. 

Слід зазначити, що двомовні, багатомовні та тлумачні термінологічні 
словники нанотехнологій знаходяться лише на стадії розробки та є конче 
необхідними через те, що термінологія цієї галузі формується на стику різних 
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дисциплін та технологій. Швидкі темпи розвитку цієї галузі приводять до 
розширення її терміносистеми та формуванню нових термінів за рахунок вже 
існуючих прийомів термінотворення та залучення асимільованих слів у 
певних суміжних галузях знань. Переклад термінів нанотехнологій становить 
серйозну проблему. Порушення семантичного наповнення слова при 
перекладі призводить до викривлення смислу усього повідомлення та, як 
наслідок, призводить до порушення технологій, до юридичних помилок і 
навіть матеріальних збитків. 

Вивчення закономірностей функціонування та перекладу термінології 
галузей, які знаходяться на стадії розвитку, є актуальним, оскільки опис ще 
несформованої терміносистеми не лише може зробити суттєвий внесок у її 
систематизацію та стандартизацію, але й дозволить вирішити низку проблем, 
які можуть виникнути під час міжкультурного професійного спілкування. 
Питанням формування термінології займалася низка вчених, зокрема 
В. М. Лейчик, Л. В. Івина, С. В. Гриньєв-Гриньєвич та ін. Проте у галузі 
наноелектроніки це питання ще досі залишається відкритим.  

Отже, актуальність дослідження визначається високою значущістю 
нанотехнологій у розвитку світової науки й економіки, що й зумовлює 
необхідність проведення комплексного лінгвістичного дослідження ще 
несформованої терміносистеми. Мета статті полягає у виявленні 
особливостей формування французької термінології у галузі 
наноелектроніки. 

Термінологія характеризується свідомим термінотворенням, тобто її 
уніфікацією або нормуванням, а також необхідністю її міжнародної 
стандартизації, оцінки термінотворчих елементів (терміноелементів) і 
способів творення термінів [2, с. 22]. 

Семантичні способи термінотворення припускають зміни значення 
раніше існуючих слів. До основних семантичних способів термінотворення у 
галузі наноелектроніки відносяться термінологізація загальновживаного 
слова, метафоризація, метонімізація і запозичення. Слова, утворені цим 
способом, зазвичай є результатом тривалого історичного розвитку. 
Розглянемо процес термінологізації загальновживаного слова. Зазвичай під 
термінологізацією розуміють вживання загальновживаного слова як терміна 
та набуття загальновживаним словом його ознак. В. М. Лейчик вважає, що 
під термінологізацією слід розуміти два різних процеси. Перший процес 
полягає у використанні загальновживаної лексичної одиниці мови у функції 
терміна в складі певної мови для спеціальних цілей, другий процес 
передбачає набуття лексичною одиницею мови для спеціальних цілей (не 
терміном) ознак терміна [4, с. 79]. На думку С. П. Хижняка, термінологізація – 
це адаптація загальновживаного слова в терміносистемі в результаті його 
семантичної конверсії, яка відбувається на основі звуження (спеціалізації) або 
зміни значення при метонімічному або метафоричному перенесенні [5, с. 74].  
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Прикладом слова із загальновживаної лексики, яке в галузі 
наноелектроніки набуло статусу терміна, може слугувати лексична одиниця 
manipulation. У загальновживаній лексиці української мови це слово 
(маніпуляція) має декілька значень: по-перше, це виконувана руками дія, що 
зазвичай вимагає вправності, по-друге, це рухи руки чи рук, які необхідні для 
виконання певного завдання, також це слово має переносне значення, 
відповідно до якого маніпуляція розуміється як шахрайство або махінація. 
У французькій мові, в загальновживаній лексиці, значення слова manipulation 
практично не відрізняється від українського: аction de toucher, tenir, 
transporter avec les mains, аction de mettre en oeuvre, de manoeuvrer, d'utiliser. 
При цьому у галузі наноелектроніки це слово має зовсім інше значення: 
набуваючи ознак терміна, воно означає лабораторні дослідження. Разом з 
тим, для вираження загальних понять у цій сфері використовуються слова 
загальної лексики. У цьому випадку значення слів не змінюються, але також 
набувають здатності передавати суто наукові поняття. Як приклад, можна 
навести слова: réunir / об’єднувати, influencer / впливати, material / матеріал, 
structurer / структурувати, méthode / метод, effet / ефект (NANOS), які 
належать до загальновживаної лексики, але також широко використовуються 
в технічних текстах, виражаючи термінологічні значення. 

Аналіз термінології наноелектроніки дав нам змогу констатувати, що 
наразі термінотворення шляхом термінологізації загальновживаних слів є 
надзвичайно продуктивним. У цілому для цієї сфери характерною є наявність 
значної кількості термінів, утворених шляхом переосмислення 
загальновживаних слів. 

Метафора наразі є дуже актуальним способом термінотворення, вона 
дає особливі можливості для створення термінів з абстрактним значенням у 
конкретних терміносистемах. Зазвичай, метафоризація термінів реалізується 
на основі зовнішньої схожості предметів або ж на основі схожості їх 
функцій: Un tel interrupteur moléculaire permet de stimuler le processus du 
synthèse. Подібний молекулярний перемикач стимулює процес синтезу. 
Наприклад, метафоризований термін молекулярний перемикач позначає 
молекулу, яка може існувати в декількох сталих станах, у які вона може 
переходити і після чого повертатись назад під дією зовнішніх чинників. 
Схожість з перемикачем в загальному розумінні є очевидною, на основі чого 
і був створений цей термін. 

Проаналізуємо явища синонімії та омонімії в термінології 
наноелектроніки. Багатозначність певних термінів значно ускладнює роботу 
перекладача, адже вони не завжди перекладаються як повні еквіваленти, 
більш того навіть не завжди дослівно. Взагалі, виходячи з того, що головним 
критерієм терміна, про що ми згадували раніше, є однозначність, то явище 
внутрішньогалузевої омонімії має бути відсутнім. Проте терміносистема 
наноелектроніки ще не повністю сформована і все ж таки трапляються 
випадки омонімії. У процесі метонімізації відбувається перенесення назви з 



МІЖНАРОДНИЙ	ЗБІРНИК	НАУКОВИХ	ПРАЦЬ,	ПРИСВЯЧЕНИЙ	70-РІЧНОМУ	ЮВІЛЕЮ	
ПРОФЕСОРА	АЛЛИ	АНДРІЇВНИ	КАЛИТИ	

 

213 
 

одного класу об'єктів або одиничного об'єкта на інший клас або окремий 
предмет, що асоціюється з ним за суміжністю. Дія механізму метонімії 
призводить до появи нового значення або контекстуально зумовленого 
зміненого значення слова 

Основою метонімії можуть служити відносини між однорідними і 
неоднорідними категоріями, наприклад, предметами і їх ознаками (діями): 
sonde / зонд. У широкому сенсі цей термін означає те, що вимірює, посилає 
сигнали, регулює або керуючий пристрій системи. Стосовно ж галузі 
наноелектроінки під терміном sonde / зонд звичайно розуміють «гострі голки 
мікроскопа, які взаємодіють з досліджуваною поверхнею». Метафоричну й 
метонімічну експресивність і образність компонентів, яка створюється 
внутрішньою формою, терміни зберігають на початковому етапі свого 
існування, до тих пір, поки не стають повноправними термінами – 
елементами термінологічної системи. У цьому випадку експресивність і 
образність переходять у розряд конотацій, супутніх основному 
(концептуальному) значенню терміна, але які не впливають на нього. 

 Запозичення завжди позиціонувалось, як поширений спосіб перекладу 
та надзвичайно актуальна проблема в практиці дослідження термінологій і 
терміносистем. 

О. С. Ахманова пропонує визначати запозичення як використання 
лексичного фонду інших мов для вираження нових понять, подальшої 
диференціації вже наявних понять, а також позначення невідомих раніше 
предметів [1, с. 150]. Розглядаючи феномен запозичення в підмові 
наноелектроніки, слід говорити про процес запозичення не з різних мов, а з 
різних галузей науки й техніки, тобто тут про міжгалузеве запозичення. 
У цьому випадку міждисциплінарність термінів є важливим аспектом, 
оскільки виступає зв’язком між різними галузями наукового знання в процесі 
пізнання наукової дійсності. 

Галузь наноелектроніки виникла на базі сукупності багатьох напрямів 
розвитку науки й техніки, зокрема, власне електроніки, фізики, хімії, іноді 
навіть біології.  

Такими чином, можна прослідкувати наявність запозичених хімічних 
термінів: catalyse – каталіз, adhésion – адгезія, fibre charboniques – вуглецеві 
волокна, фізичних термінів: isolant éléctrique – діелектрик, transistor bipolaire 
– біполярний транзистор, diode – діод, quantum – квантум тощо, біологічних 
термінів: biopolymère – біополімер, chlorophyle – хлорофіл тощо.  

Терміни, запозиченні з інших галузей, часто дещо змінюють свої 
значення, залишаючи при цьому графічну та фонетичну форми сталими. 
Наприклад, термін ablation – абляція у своєму первинному значенні у галузі 
медицини означає руйнування злоякісних пухлин, а в наноелектроніці він 
трактується як фізико-хімічна модифікація речовини за допомогою лазера. 
Можна навести приклади запозичення навіть з лінгвістики. Так, термін 
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morphologie, що в лінгвістиці означає будову слова, в галузі наноелектроніки 
набуває значення структури, складу.  

Як бачимо, будь-який комплексний аналіз термінології неможливий без 
дослідження термінів з погляду їхньої морфологічно будови. Зазначимо при 
цьому, що морфологічні способи термінотворення, на думку Гринева-
Гриневича, є найкомпактнішим способом відображення поняття в терміні [3, 
с. 171]. Морфеми, як відомо, поділяються на корені й афікси, які різняться 
своєю функцією. Корені є носіями лексичних значень; зазвичай, слова, у 
складі яких присутні однакові корені, характеризуються зближеною 
семантикою. Афікси ж являють собою морфеми, які приєднується до кореня і 
використовуються для творення слів. Вони не реалізують самостійне 
лексичне навантаження. Їх значення можуть бути лексико-граматичними 
(словотворчими, дериваційними), власне граматичними (тобто виражати 
відносини між словами) або вони можуть виконувати формально-структурні 
та класифікуючі функції. Таким чином, афікси поділяються на словозмінні, 
які модифікують граматичне значення слова і залишають лексичне значення 
незмінним, та словотвірні, що змінюють лексичне значення слова. 

Афіксальний спосіб термінів є найбільш поширеним способом 
морфологічного термінотворення і представлений такими продуктивними 
варіантами: префіксальним, суфіксальним і префиксально-суфіксальним.  

У досліджуваній терміносистемі спостерігається тенденція до 
використання запозичених префіксів, більшість яких узято з латинської та 
давньогрецької мов. Слід зазначити, що при перекладі латинські та 
давньогрецькі словотворчі елементи у більшості випадків зберігаються. 

До числа найбільш продуктивних латинських префіксів, за допомогою 
яких утворюються терміни наноелектроніки, належать, здебільшого, такі 
іменникові префікси: 

· ab-, який вказує на віддаленість від чогось, наприклад: ablation – 
абляція ; 

· ad-, що позначає процес наближення до чогось: adhésion – адгезія ; 
· de-, di-, який маркує відділення або відсутність чогось, наприклад: 

désorption – десорбція, difusion – дифузія, dispertion – дисперсія; 
· il-, im-, що вказують або на дію, направлену всередину чогось, або на 

антонімічність, наприклад: immobilisation – іммобілізація, фіксація, 
illumination – ілюмінація; 

· іnter-, який говорить про розміщення між чимось, наприклад: 
intercalation – інтеркаляція; 
До числа грецьких префіксів, за допомогоюи яких утворюється багато 

термінів наноелектроніки, належать: 
· anti-, що позначає протилежність, спрямованість проти чого-небудь: 

antiсorps – антитіло; 
· a-, який виражає заперечення: atome – атом (дрібна частка 

(неподільний); 
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· hyper-, що вказує на перевищення норми (над, понад): hyperthérmié – 
гіпертермія; 

· dia-, який означає поділ, роз’єднання або ж взаємність дії; рух від 
початку до кінця (крізь, через, між): diamagnétisme – діамагнетизм; 

· para-, що передає значення перебування поруч, біля, близько; 
відхилення від чого-небудь, порушення чого-небудь (поза, мимо, 
проти): paramagnétisme – парамагнетизм . 
Префікс є словотворчим елементом, морфемою, яка приєднується до 

слова. У певних випадках префікси латинського чи давньогрецького 
походження зберігають свій статус, а в деяких – приєднуються до кореня і 
втрачають статус префікса. Так, наприклад, якщо взяти слово adhésion та 
відокремити префікс ad-, то побачимо, що у французькій мові не існує слова 
hésion, тобто в цьому випадку префікс перейшов у корінь. Тим часом, у слові 
adsorption можна виділити префікс ad-. Аналіз показав, що деякі префікси 
злились з коренямии настільки, що у сучасній мові їх неможливо 
виокремити. 

Здійснюючи перекладацький аналіз термінів наноелектроніки, 
утворених префіксальним способом, було виявлено, що при перекладі всі 
вищезгадані префікси зберігаються в українській мові, тобто їх можна 
назвати інтернаціональними. Тут слід також зазначити, що значення 
давньогрецьких і латинських термінів у французькій та українській мовах 
співпадають. 

Розглядаючи словотворення, доцільно згадати про тенденцію 
закріплення за певними афіксами окремих термінологічних значень, тобто до 
спеціалізації словотворчих засобів для вираження конкретних 
термінологічних значень, до закріплення певних моделей за певними 
категоріями понять в межах галузевих термінологій, до вироблення власне 
термінологічних зразків створення найменувань. Таким чином, кожен афікс 
має своє значення, яке накладається на загальне значення терміна. Важливо 
зауважити, що приєднання до слова афікса, зазвичай, не змінює значення 
слова докорінно, а лише додає до нього деякий відтінок. Наприклад, 
латинський префікс co- надає словам значення об'єднання, спільності дії; так, 
термін cohésion – когезія означає процес об’єднання молекул під дією 
фізичних сил. 

Аналізуючи префіксальний спосіб термінотворення у галузі 
наноелектроніки, найпродуктивнішим є префікс nano- нано-. Цей префікс 
утворений від грецького кореня nános і слугує для утворення найменування 
часткових одиниць, рівних однієї мільярдної частці вихідних одиниць. 
Завдяки цьому префіксу утворились такі терміни, як nanocapsule – 
нанокапсула, nanotube – нанотрубка, nanostystal – нанокристал (Nano), та й 
сам термін наноелекроніка утворився за допомогою вищезгаданого префікса. 
В якості еквівалента префікса nano-  нано- використовується префікс micro- 
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мікро-, як ми вже згадували, сама назва галузі наноелектроніки, до 
проведення широкомасштабних досліджень у цьому напрямку, називалась 
мікроелектроніка.  

Суфіксація є поширеним способом морфологічного термінотворення у 
галузі наноелектроніки. Суфікси виконують дві основні функції: смислову 
(або модифікуючу) та класифікуючу. До числа найбільш продуктивних 
суфіксів, за допомогою яких у французькій мові утворюються терміни 
наноелектроніки (знову ж таки, йдеться, здебільшого, про іменники), 
належать: 

· -t(s)ion, наприклад, -ablation – абляція, absoption – абсорбція,  які при 
перекладі передаються українським префіксом – ція, 

· -age, наприклад, dopage – допінгування, asseimage – проникнення,  що 
при перекладі передається префіксом –ання. 

· -té, наприклад, dispersité – дисперсія,  
· -ie – microscopie – мікроскопія, morphologie – морфологія (склад) , 

Аналізуючи різні суфікси, доходимо висновку, що кожен з них також 
несе в собі окреме значення. Так, наприклад, суфікс –t(s)ion передає 
процесуальні значення терміна. За допомогою суфікса -té утворюються 
абстрактні поняття. Суфікс –age використовується для вираження понятійних 
значень.  

Суфіксальний спосіб термінотворення є досить продуктивним 
способом морфологічного термінотворення як у французькій, так і в 
українській мовах. В цілому, можна зробити висновок, що аффіксація як 
спосіб творення спеціальних термінів відрізняється, по-перше, чіткістю 
словотворчої структури, по-друге, стійкістю набору термінотворчих 
формантів і, по-третє, системністю: їх використання. 

Префіксально-суфіксальний спосіб творення термінів представляє 
собою вираження дериваційного значення похідного слова. Обидва афікса 
беруть участь в утворенні того або іншого слова одночасно. Зазначений 
спосіб термінотворення як у французькій, так і в українській мові є 
малопродуктивним: désorption – десорбція, dislocation – дислокація (MPIM),  
recristallisation – рекристалізація тощо. 

Таким чином, у результаті нашого дослідження ми дійшли висновку, 
що терміносистема галузі наноелектроніки як пріоритетного напряму 
сучасної науки й техніки, має міждисциплінарний характер, оскільки до її 
складу входять елементи різних терміносистем, зокрема фізики, хімії та 
електроніки, які є невід'ємною частиною досліджуваної термінології. При 
цьому в терміносистемі наноелектроніки можна виділити: 1) базові терміни; 
2) складні терміни; 3) терміни, запозичені з інших терміносистем, які 
частково змінили свою семантику. 

Встпновлено, що найбільш продуктивними способами творення 
термінів нанотелектроніки є термінологізація; міжмовні й міжсистемні 
запозичення; морфологічні способи, зокрема, афіксальний спосіб 



МІЖНАРОДНИЙ	ЗБІРНИК	НАУКОВИХ	ПРАЦЬ,	ПРИСВЯЧЕНИЙ	70-РІЧНОМУ	ЮВІЛЕЮ	
ПРОФЕСОРА	АЛЛИ	АНДРІЇВНИ	КАЛИТИ	

 

217 
 

термінотворення, словоскладання та абревіація. Аналіз терміносистеми 
нанаоелектроніки показав, що стихійність формування цієї галузі в 
українській та французькій мовах вплинула на наявність значної кількості 
термінологічних одиниць іншомовного походження, більшість з яких є 
прямими запозиченнями з англійської мови.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в аналізі синтаксичних 
способів термінотворення у галузі наноелектроніки.  
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Стаття фокусує увагу на когнітивному механізмі американського  кінодискурсу 

комічного – “ефекті метелика”. Проведене дослідження виявляє, що цей 
когнітивний механізм семантичного зсуву значення найчастіше реалізується через 
рефреймінг логічних та маловірогідних (можливо алогічних) інференцій та такі 
стилістичні фігури як каламбур та double entendre.  

Ключові слова: ефект метелика, кінодискурс комічного, стилістична фігура 
double entendre,  когнітивний патерн, гіперболізація тощо.  

 

Статья фокусирует своё внимание на когнитивном механизме 
американського кинодискурса комического – “эффекте бабочки”. Проведённое 
исследование показывает, что этот когнитивный механізм семантического 
смещения значения чаще всего реализуеться через рефрейминг логических и 
маловероятных (возможно аллогических) инференций и такие стилистические 
фигуры как каламбур и double entendre. 

Ключевые слова: эфект бабочки, кинодискурс комического, стилистическая 
фигура double entendre, когнитивный паттерн, гмперболизация  etc. 

 

The article focuses its attention on such cognitive mechanism of American Comedy 
Film Discourse as “The Butterfky Effect. The conducted research reveals that more often 
such cognitive mechanism of semantic change is realized through reframing of logical 
and slightky possible (probably illogical)  inferences and such stylistic figures as puns 
and double entendre.  

Keywords: Butterfly Effect, Comedy Film Discourse, stylistic figure double 
entendre, cognitive patern, hyperbole etc. 

 
А к т у а л ь н і с т ю  цієї статті постає у необхідності подальшої 

ідентифікації когнітивних механізмів комічного у сучасному кінодискурсі 
американських кінокомедій. О б ‘ є к т о м  дослідження є сучасний 
американський кінодискурс комічного. Матеріалом для аналізу слугували 
фрагменти дискурсу комічного з декількох кінокомедій США. 
П р е д м е т о м  дослідження є когнітивний ефект метелика, що реалізується 
через рефреймінг ряду інференцій. М е т а  статті – виявлення та загальна 
характеристика когнітивного механізму метелика.  

Визначення та ідентифікація ефекту метелика в американському 
кінодискурсі комічного та його взаємозв’язок зі стилістичними фігурами, що 
залучаються для переключення серйозної тональності на комічну. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій базується на роботах В. І. Карасика [2, c. 
10-120], В. О. Самохіної [4, c. 7-220], В. Я. Проппа [5, c. 15-155], М. Л. 
Макарова [3, c. 15-155], М. М. Бахтіна [1, c. 20-125], які найбільш адекватно 
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та глибоко дослідили проблеми дискурс аналізу в цілому. Н а у к о в і  
р е з у л ь т а т и .  У статті дається визначення когнітивного механізму 
метелика, простежується його актуалізація через ряд стилістичних фігур, 
проведено уточнення понять теоретичного аналізу кінодискурсу комічного. 

Вперше термін “ефект метелика” був застосований у природничих 
науках Е. Лоренцом в 1963 р. На думку дослідника природи, невелика 
флуктуація початкового стану системи спричинює непередбачувальні 
наслідки [8]. Наукова метафора Е. Лоренца незабаром була застосована 
американським автором Р. Бредбері в його оповіданні “І пролунав грім”, де 
головний герой роздавив метелика під час туристичної подорожі у минуле, а 
в теперішньому часі це призвело до дуже серйозних та несподіваних змін. 

На нашу думку, “ефект метелика” представлений і в когнітивній 
лінгвістиці та безпосередньо пов’язаний з когнітивним механізмом 
“детермінованого хаосу” [6, c. 91], який проявляється у тому, що когнітивні 
рамки дискурсу комічного обмежуються використанням певних когнітивних 
патернів, а стилістичні рамки обмежуються використанням ряду 
стилістичних фігур і тропів, та з когнітивною теорією рефреймінгу, 
відповідно до якої, комічний ефект фрагменту дискурсу викликає смислове 
ускладнення (комплікація), що відбувається через неочікуваний рефреймінг 
ситуації, контрастних експліцитних та імпліцитних смислів, регістрів, 
конвергентних та дивергентних інференцій, який через залучення механізму 
праймінг з боку адресата, дозволяє розпізнати опозицію  логічного й 
алогічного (логіко-поняттєвий аспект), очікуваного й неочікуваного 
(валоративний, дискурсивний), реального й нереального (онтологічний), 
логічного й образного (логіко-поняттєвий та візуальний), порядного й 
непристойного (оцінний), супроводжується рефреймінгом когнітивних 
патернів, і приводить до актуалізації інтенцій пейоризації, профанації, 
осміяння, гри, можливого лібідо чи агресії та кульмінаційного експлозиву у 
вигляді сміху [6, c. 27]. Цей ефект означає невеликий семантичний зсув 
значення певної лексичної одиниці чи виразу, що приводить до значних змін 
фрагменту дискурсу і несподівано переключає серйозну (нейтральну) 
тональність на комічну. 

Ми виділяємо два варіанти реалізації когнітивного “ефекту метелика”:  
1) у комічних ситуаціях, що структурно нагадують Brick Joke,  а в 

драматичних творах Chekov`s gun, коли незначна подія на початку фільму, 
стає комічною (Brick Joke),  або дуже важливою (Chekov`s gun) наприкінці 
фільму;  

2) у фрагментах дискурсу комічного, коли незначний семантичний зсув 
значення певної лексичної одиниці, чи виразу, а це переважно відбувається у 
каламбурах чи двозначних виразах із застосуванням фігури double entendre, 
приводить до різкої зміни змісту фрагменту дискурсу комічного. 
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Комічна ситуація Brick Joke спостерігається в анімаційній кінокомедії 
Monsters University (2013, режисера Д.Сканлона) [12], коли  першого вересня 
слимак-монстр направляється в коледж на перший курс. Наприкінці фільму 
виявляється, що через рік цей слимак радісно …доповзає до аудиторії 
першого курсу. У іншому фрагменті один із студентів-монстрів вішає 
оголошення, де просить допомогти йому знайти власне око, що десь випало. 
Наприкінці фільму з’являється друге оголошення, де говориться про те, що 
око нарешті знайдено. 

У кінокомедії-пародії  Airplane! (1980, режисера Дж. Абрахамса) також 
є комічна ситуація Brick Joke, коли головний герой Страйкер, колишній 
пілот, що став працювати водієм таксі, кидає пасажира в аеропорту у своєму 
таксі, та біжить до своєї дівчини, що улітає. Після авіарейсу та численних 
пригод, Страйкер повертається разом із своєю дівчиною в аеропорт і 
зустрічає того самого пасажира, що чекає на нього в таксі. Головний герой 
при цьому вигукує: “Well, I'll give him another twenty minutes. But that's it” [7]. 

Каламбури, на нашу думку, показово ілюструють когнітивний ефект 
метелика. У кінокомедії Duck Soup (1933, режисера Л. МакКері), з 
акторським колективом Marx Brothers в головних ролях, зустрічаємо ряд 
показових фрагментів.   

1) “Prosecutor: That's irrelevant. Chicolini: Irrelephant? Hey, that'sa that 
answer. There's a whole lot of irrelephants in the circus” [11]. Головним 
механізмом комічного у цьому фрагменті є іронія сократівського типу. 
Чіколіні вдається до фонетичного дисонансу (спотворення граматичної та 
фонетичної форми — that`sa), створює комічний неологізм (малапропізм) 
irrelephant, що паронімічно нагадує комбінування двох лексичних одиниць 
irrelevant та elephant Після цього задоволено коментує, “ Дуже  багато таких 
ірелефантів у цьому цирку.” Застосовується комічна образа та натяк на те, що 
на цьому засіданні суду (цирку) багато “недоречних й тупих людей.” 
У когнітивному плані спостерігається ефект метелика, що реалізується через 
рефреймінг логічної та алогічної інференцій, залучення патернів ілюзорної 
переваги та екстраординарності з елементом провокації, актуалізуються 
іненції розваги та пейоризації. 

2) “Rufus: How would you like a job in the mint? Chicolini: Mint? No, no, I 
no like a mint. Uh, what other flavor you got?”[11]. Комічний ефект фрагменту 
дискурсу спричинюється каламбуром, що побудований на полісемії слова 
mint, та сократівській іронії. Перше значення ‘м’ята’, а другe ‘монетний двір’. 
У когнітивному плані спостерігається ефект метелика, що реалізується через 
рефреймінг логічної та маловірогідної інференцій, залучаються патерни 
чіткого контрасту й екстраординарності, есплікуються інтенції розваги та 
пейоризації. 

У кримінальній кінокомедії She Done Him Wrong (1933, режисера 
Л. Шермана) між двома жінками відбувається такий діалог: “Old Woman: Ah, 
Lady Lou, you're a fine gal, a fine woman. Lady Lou:  One of the finest women 
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ever walked the streets” [13]. Комічний ефект фрагменту викликає фігура 
double entendre, оскільки фраза леді Лу є двозначною. Вочевидь, що леді Лу, 
робить іннуендо на те, що вона жінка легкої поведінки. Посилюється комізм 
гіперболізацією (One of the finest women…) У когнітивному плані 
спостерігається ефект метелика, що актуалізується через рефреймінг логічної 
та маловірогідної інференцій, залучається патерн екстраординарності з 
елементом провокації, есплікуються інтенції розваги та пейоризації. 

У кінокомедії мюзиклі Singing in the Rain (1952, режисерів Дж. Келлі та 
С. Донована) є фрагмент, де головна героїня Ліна має говорити про кохання 
до Дона, повертаючи голову у сторону куща, бо там прихований мікрофон: 
“Rosco: Lina! We're missing every other word! You've got to talk into the mike! 
Lina: WELL I CAN'T MAKE LOVE TO A BUSH!" [10]. Комізм фрагменту 
викликає двозначний вигук Ліни, що свідчить про наявність фігури double 
entendre й містить іннуендо сексуального плану, та градація. У когнітивному 
плані відбувається ефект метелика, що реалізується через рефреймінг 
логічної та алогічної інференцій, залучаються патерни ілюзорної переваги та 
екстраординарності з елементом провокації, експлікуються інтенції лібідо та 
роздратування. 

У іншому фрагменті цього фільму між двома акторами відбувається 
наступний діалог: “Don: Cosmo, call me a cab. Cosmo: OK, you`re a cab!” [10]. 
Комізм цього фрагменту викликає двозначна репліка Дона, головне значення 
якої: “Космо, виклич таксі для мене.” Але Космо вкладає у цю фразу інший, 
гумористичний смисл: “Космо, називай мене ‘таксі’.” Він обігрує друге 
значення і отримує комічний ефект. У когнітивному плані спостерігається 
ефект метелика, що актуалізується через рефреймінг логічної та алогічної 
інференцій, залучаються при цьому патерни ілюзорної переваги, чіткого 
контрасту й екстраординарності, проявляються інтенції розваги та 
пейоризації. 

У романтичній комедії  To Catch a Thief  (1955, режисера А. Хічкока), 
головний герой Джон часто вкладає імпліцитні сексуальні натяки  (іннуендо) 
як у свої фрази, так і фрази своєї подруги Френсі: “Francie: (sharing a chicken 
meal) Do you want a leg or a breast? John: You make the choice. …Francie: 
(before watching the fireworks) I have a feeling that tonight you`re going to see 
one of the Riviera's most fascinating sights... I was talking about the fireworks. 
John: I never doubted it” [9]. Під час першого комунікативного обміну Френсі 
говорить про вибір їжі. Джон застосовує фігуру double entendre, імпліцитно 
натякаючи, що Френсі для Джона — це приваблива Chick. У другому 
комунікативному обміні Френсі знову повідомляє, що ввечері Джон побачить 
найзахопливіше видовище Рівьєри  і це буде вечірній фейєрверк, Джон знову 
застосовує double entendre: “Я ніколи у цьому не сумнівався.”  Експліцитний 
зміст фрази – знову нейтральний та невинний, а імпліцитний містить 
сексуальний натяк метафоричного плану – Джон переконаний, що ввечері 
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Френсі буде з ним, і це буде  найзахопливіший феєрверк у його житті. 
Проявлення когнітивного ефекту метелика відбувається через рефреймінг 
експліцитних та імпліцитних смислів, що застосовують Джон та Френсі, при 
цьому вони спостерігається комбінування патернів чіткого контрасту й 
екстраординарності, актуалізації інтенцій лібідо та розваги.   

Таким чином, “ефект метелика” є важливим когнітивним механізмом в 
американському кінодискурсі комічного, що через невеликі семантичні зсуви 
значень слів та виразів приводить до рефреймінгу інференцій та чіткого 
переключення серйозної (нейтральної) тональності кінодискурсу на комічну 
тональність. У стилістичному плані “ефект метелика” найчастіше 
реалізується через каламбури та фігуру двозначності double entendre.  
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Статья посвящена рассмотрению проблемы изучения казахского языка 

иноязычной аудиторией на основе анализа учебного комплекса практического 
казахского языка, содержащего 12 лексических тем и ориентированного на 
духовные ценности казахской культуры с точки зрения предъявляемых к нему 
учебно-методологических принципов текстоцентризма, когнитивизма, 
функционализма, культурологического погружения и сопряженности национально-
культурных концептов с психологией и философией народа.  

Ключевые слова: казахский язык, учебный комплекс, учебно-методические 
принципы, казахская культура.  

 
Стаття присвячена розгляду проблеми вивчення казахської мови 

іншомовною аудиторією на основі аналізу навчального комплексу практичної 
казахської мови, який містить 12 лексичних тим і орієнтований на духовні 
цінності казахської культури з погляду навчально-методологічних принципів 
текстоцентризму, когнитивизму, функціоналізму, культурологічного занурення і 
зв’язку національно-культурних концептів з психологією і філософією народу. 

Ключові слова: казахська мова, навчальний комплекс, навчально-методичні 
принципи, казахська культура. 

 
The article considers the problem of learning the Kazakh language by foreigners 

by means of analyzing the educational complex of practical Kazakh that comprises 12 
lexical topics, focused on the spiritual values of the Kazakh culture in terms of meeting 
the requirements of such educational-methodological principles as text cetrism, 
cognitivism, functionalism, cultural immersion and connection of national-cultural 
concepts with psychology and philosophy of the people. 

Keywords: the Kazakh language, educational complex, educational principles, 
Kazakh culture. 

 
Концепция уровневого подхода к обучения иностранным языкам 

предполагает определенный набор умений и навыков, который должен быть 
сформирован на каждом уровне обучения языку. Для нас представляет 
особый интерес продвинутый уровень В1, С1 обучения казахскому языку в 
иноязычной аудитории. 
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Насколько можно судить по имеющейся в нашем распоряжении 
учебно-методической литературе, продвинутый уровень обучения не 
избалован вниманием методистов, как, например, мы это наблюдаем на 
начальном и среднем уровнях. 

Как отмечает А. Алдаш, созданные на первых порах независимости 
Казахстана учебные пособия по казахскому языку преследовали следующие 
цели: обеспечить обучающихся учебниками и учебными пособиями; исходя 
из статистических данных о том, что около 40% казахов не владеют 
казахским языком, в первую очередь, научить казахскому разговорному 
языку; вместе с языком пробудить интерес к традициям и обычаям 
казахского народа; создать учебные пособия, предназначенные для 
самообразования и для использования в практике обучения взрослого 
населения РК; обеспечить учебными пособиями преподавание казахского 
языка в иноязычной аудитории.  А. Алдаш справедливо отмечает что начало 
направления «Казахский язык для иноязычной аудитории» было заложено 
прекрасным учебным комплексом Э.Д. Сулейменовой и К. Кадашевой 
«Қазақ тілі», созданным с учетом достижений мировой методической науки и 
во многом остающимся непревзойденным образцом работ подобного типа. 
На наш взгляд, этот учебный комплекс не был в 1996 г. и позже по 
достоинству оценен, поскольку для основной массы практических 
преподавателей и методистов казахского языка это было слишком ново, 
непривычно. А между тем, логика построения учебного комплекса, 
лингвокультурологический материал, представленность разножанрового 
текстового материала, интерпретативный подход к языковому материалу 
достойны подражания.  

Изменения социально-экономической и языковой ситуации в 
Казахстане за последние годы требуют соответствующей реакции, которая 
должна быть направлена на сохранение единства и согласия народа страны. 
Во-первых, невооруженным взглядом видны изменения, происходящие в 
казахстанском обществе, молодое и среднее поколения которого все больше 
скатываются на позиции общества потребления, материальные блага 
становятся жизненными приоритетами, а духовные потребности сужаются, 
размываются и становятся все менее востребованными. Во-вторых, в 
казахском обществе, всегда славящемся единством, сплоченностью, 
наблюдается расслоение по нескольким основаниям: богатый-бедный, 
городской-сельский, космополиты – получившие традиционное воспитание и 
т.д. Между представителями этих социумов наблюдается недопонимание, 
обусловленное различием жизненных ценностей, и в этих условиях 
необходимость усиления, важность объяснения вековых устоев казахского 
народа не вызывает сомнений. 

Языковая ситуация в современном Казахстане в сравнении с ситуацией 
20-25-летней давности резко изменилась. В настоящее время в институт 
поступают выпускники русских школ, владеющие разговорным казахским 
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языком, умеющие составлять несложные письменные тексты, адекватно 
реагирующие в стандартных коммуникативных ситуациях. В силу этих 
причин надобность в практическом курсе казахского языка, основанном на 
разговорно-бытовом казахском дискурсе, отпадает. Деловой казахский, так 
же, как и академический казахский язык, в настоящее время нуждается в 
определенных коррективах, в частности, специфику деловых казахских 
конструкций, а также научного стиля казахского языка можно отразить в 
нескольких таблицах, работа по освоению которых займет немного времени. 
Напротив, культурологически-ценностное содержание языковых единиц 
остается вне внимания методистов и авторов учебников. Огромное 
количество реклам, нацеленных на формирование общества потребления, на 
приоритет бездуховного, призывающих: «думай только о себе – любимом», 
«ты никому ничем не обязан!» главное – чтобы получить все сейчас, не 
думая о последствиях» – привела к тому что подросло поколение с 
атрофированными чувствами благодарности, любви к отчизне, уважения с 
старшему поколению, ответственности. Доминантными в жизненных 
ценностях многих являются личное финансовое и материальное 
благополучие, нежелание помогать кому-либо, агрессия, отсутствие 
нравственных ориентиров. Данная ситуация характерна не только для 
Казахстана, но и для многих стран. 

Проблема нравственного воспитания молодежи, культурной 
преемственности поколений становится все более актуальным, а 
фразеологизм бесігіңді түзе! превращается в злободневный лозунг. С этих 
позиций следует пересмотреть содержательный компонент практического 
курса казахского языка, переориентировать его в сторону нравственно-
этических принципов, традиционно-культурных духовных ценностей. Мы 
должны научить казахскому языку не просто как средству коммуникации, но 
прежде всего как к средству аккумуляции культурной информации 
конкретного этноса. Исходя из этих потребностей, коллектив 
единомышленников-сотрудников научно-исследовательской лаборатории 
«Язык. Культура. Коммуникация» Университета им. Сулеймана Демиреля 
подготовил учебный комплекс практического казахского языка, 
ориентированный на духовные ценности казахской культуры, включающий 
основное учебное пособие, тренажер и текстотеку. 

Основное учебное пособие базируется на 12 лексических темах: 
«Человек», «Поколение», «Родня», «Родственные отношения», «Колыбель», 
«Гостеприимство»  и др., в рамках которых основную нагрузку несут тексты 
научно-популярного, научно-познавательного, исторического 
художественного стилей. Выбор тем и текстов объясняется желанием 
сформировать глубокое представление об особенностях материальной, 
духовной культуры казахов и проиллюстрировать их значимость в условиях 
современности. Материал учебного пособия включает упражнения и задания 
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лексического, грамматического и коммуникативного характера. В комплексе 
особое место занимает текстотека, где тексты снабжены заданиями, 
расчитанными на логико-семантический анализ, анализ структурного и 
прагматического уровней текста. Помимо учебного пособия и текстотеки в 
учебный комплекс включен тренажер, рассчитанный на доведение навыков 
использования грамматических форм и конструкций до определенной 
степени автоматизма. Одним из центральных принципов для продвинутого 
уровня обучения казахскому языку в вузовской иноязычной аудитории и в 
практике составления учебных пособий и учебников является принцип 
текстоцентризма, т.е. исходным компонентом выступает текст. М. Бахтин 
считает текст первичной данностью лингвистических, филологических, 
дисциплин и всего гуманитарно-филологического мышления. «Где нет 
текста, там нет и объекта для исследования и мышления.» 

Человек является созидателем текста, его творцом, и в то же время его 
адресатом, именно в тексте отражается мироощущение, мировосприятие и 
миропонимание человека. Только через текст мы получаем возможность 
понять внутренний мир как отдельного человека, так и духовную культуру 
этноса в целом. Принцип текстоцентризма важен еще и тем, что пробуждает 
мотивацию, потребность в общении, в обсуждении проблем, мыслей, 
ситуаций, содержащихся в тексте. Иначе говоря, если нет опоры на 
содержательно полноценный, интересный текст, посвященный той или иной 
актуальной проблеме, то и коммуникация, коммуникативные ситуации, 
которые мы пытаемся создать на занятиях, будут надуманными и 
неинтересными для обучаемых. В связи с этим встает вопрос, какого рода 
тексты должны выступать в функции опорных компонентов учебных 
пособий и учебников? Во-первых, характер текстов очень сильно разнится в 
зависимости от уровня обучения. Если на начальном уровне используются 
простейшие тексты, целью которых является отработка навыков указания на 
основные координаты коммуникативного акта: я, ты, где, кому, что когда, 
то на среднем уровне дополнительно должны быть отработаны навыки 
развернутого указания на основные и дополнительные координаты 
коммуникативного акта:  я (кто я, какой я), ты (кто ты, какой ты) кому 
(кто он, какой он), в каких отношениях я, ты, он находимся цель, место, 
время, причина и т.д. 

Тексты продвинутого уровня ориентированы на глубокую 
соотнесенность координат речевого акта с прошлым, будущим, настоящим, с 
разными социальными группами, с культурным контекстом, 
психологическим состоянием коммуникантов, их оценкой и т.д. Поскольку 
мы говорим о продвинутом этапе обучения, то здесь необходимы проблемно-
познавательные тексты, стимулирующие самостоятельную мыслительную 
деятельность студента, заставляющие продумать собственную позицию по 
той или иной проблеме и аргументировать ее, сравнивать свое и чужое 
мнения, признавать право другого человека на инакомыслие. Во-вторых, 
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тексты должны быть не безликими и не адаптированными, а оригинальными, 
т.е. студенты должны научиться видеть за текстом автора. 
Неадаптированность текста дает возможность погрузиться в живую речь и 
обратить особое внимание на коммуникативы: неполнозначные, служебные 
единицы языка, благодаря которым текст способен дать представление об 
эмоционально-модальной стороне дискурса. В-третьих, желательны 
разножанровые тексты, поскольку это дает полное представление о богатстве 
языковых средств и о том как одна и та же мысль реализуется в текстах 
разных жанров и стилей. 

Так, в подготовленном нашим авторским коллективом учебном 
комплексе использованы научно-популярные тексты, научные тексты, 
публицистические тексты, художественная проза, поэтические тексты и т.д. 
В качестве авторов текстов можно указать на поэта и философа Абая, 
видного ученого А. Кайдара, этнолингвиста Н. Уали, этнографа 
А.Сейдимбекова, этнографа Н. Алимбая, поэтов М. Макатаева, 
Ш. Кудайбердиева, И. Жансугурова, ученого-историка Т. Омарбекова, 
писателя Т. Асемкулова, поэта М. Шаханова, писателя и общественного 
деятеля А. Кекильбаева и мн. др. 

Разножанровые тексты иллюстрируют разные виды логико-
семантических связей между частями текста. В-четвертых, тексты должны 
быть достаточно сложными и соответствовать уровню интеллектуального 
развития студентов. Современная студенческая молодежь достаточно 
целеустремленна, амбициозна и умеет пользоваться современными 
техническими средствами для получения необходимой информации. 
Поэтому функция преподавателя и учебных пособий – направлять 
обучаемого, помочь сориентироваться в океане информации, достаточно 
противоречивой и сложной. Особенно это важно, когда речь идет о 
нравственных ценностях, духовной культуре, о преемственности поколений, 
т.е. не просто принимать любую информацию и следовать ей, а научить 
молодых критически воспринимать ее, соотносить с жизненными реалиями.  

Так, например, рекламный слоган «Это твой выбор!» направлен на 
стимулирование того или иного действия субъекта только чисто личными 
желаниями. При этом реклама внушает мысль, что субъект вовсе не обязан 
свои желания соизмерять с возможностями, общей жизненной ситуацией, это 
особенно значимо, когда нам пытаются привить не соотносимые с 
национальными ценностями понятия, типа «Ты никому ничем не обязан!». 
Поэтому примитивные, упрощенные тексты не только отбивают желание 
изучать язык, но и создают искаженное представление о культуре, и языке. 
Второй принцип, на который мы хотим обратить внимание и который, по 
нашему мнению, очень важен – это принцип когнитивизма. Л.К. Жаналина 
трактует этот принцип следующим образом: он «диктует изучение тех 
мыслительных структур, которые несут языковые единицы, и того 
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ментального пространства, которое стоит за языком, отражается и 
формируется в речевой деятельности».  

Принцип когнитивизма применительно к учебно-методическому 
оснащению языкового курса реализуется в нескольких аспектах. Первый 
аспект – это выявление логико-семантической структуры авторского текста и 
авторской интенции с помощью выделения частей текста и определения 
логико-семантических отношений между ними. Второй аспект – это 
сопоставление текстовой информации с индивидуальной базой знаний о мире 
обучаемого, с его языковой картиной мира, в результате чего обучаемый 
должен выявить общее и различия между текстом и собственным 
восприятием проблемы. Так, например, знакомясь с текстами по системе 
родственных отношений казахов, обучаемый получает представление об 
историческом контексте, в рамках которого происходило формирование 
матрицы родственных отношений, о мнениях разных людей об этой системе. 
И если до начала изучения данной темы обучаемый достаточно легко 
отвергал значимость системы родственных отношений в современной жизни 
казахов, то после проработки текстового материала он уже не может так 
легко отрицать ценность концепта родства. В дальнейшем отрицаемый либо 
дополняет свою базу знаний, либо вносит определенные коррективы в 
текстовую информацию. 

Принцип когнитивизма наиболее полно реализуется в системе заданий 
и упражнений. Авторы учебного комплекса, помимо упражнений, 
направленных на повторение и закрепление лексического материала, 
текстового материала, системно используют разные типы задания. Разные 
типы задания, вопросы стимулируют самостоятельность творческий подход, 
умение сравнивать, обобщать, аргументировать свою позицию, глубоко 
вникать в содержание текста. 

Третий принцип – это функционализм. Л.В. Фот отмечает: «Согласно 
принципу функционализма, язык рассматривается, с одной стороны, с учетом 
выполняемых ими функций, а с другой стороны – сам язык выступает как 
функционирующий механизм. Выделение данного принципа явилось 
результатом переориентаций научных интересов в рамках новой 
антропоцентрической научной парадигмы с преимущественного изучения, 
внутренних закономерностей языковой системы (язык в себе) на 
рассмотрение функционирования языка. (язык – важнейшее средство 
коммуникации)». 

Принцип функционализма в учебном комплексе реализуется в форме 
контекстуального и коммуникативного употреблений языковых единиц и 
отражен в системе заданий, вопросов и упражнений. Принцип 
функционализма тесно связан в нашем учебном комплексе с принципом 
культурологического погружения, поэтому основные национально-
окрашенные понятия и термины обязательно даются с указанием на их 
функции и в тесной сопряженности с коммуникативными ситуациями. 
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Например, по темам «Туыстық» (родственные отношения), «Дастархан» 
(угощение гостей) даются такие задания как: «Вы позвали в гости своего 
свата, соседа, брата,  дядю, младшего брата, сноху. По казахской традиции 
каждый должен сидет на свое положенное место. Кого куда посадяте?». 

Большое внимание уделено принципу сопряженности национально-
культурных концептов с психологией и философией народа, то есть 
вопрос почему? проходит сквозной линией через весь учебный комплекс: 
Почему социальному институту родственных связей казахи уделяют большое 
место? Что такое «дастархан» и потерял ли он свою актуальность в 
современной жизни? Каковы представления казахов о плохом и хорошем 
человеке? 

Итак, мы выделили принципы текстоцентризма, принцип 
когнитивизма, принцип функционализма, принцип культурологического 
погружения и принцип сопряженности национально-культурных 
концептов с психологией и философией народа. 
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У статті йдеться про критику Болонського процесу в Німеччині і в Україні, 
невідповідність українських реформ в галузі вищої школи вимогам ринку праці, 
порушення засадничих положень Болонського процесу, невідповідність кількості 
аудиторних занять вимогам якісного навчання майбутнього фахівця з іноземної 
мови, за якої не спрацьовує жодна сучасна методика викладання іноземної мови. 

Ключові слова: Болонський процес, викладання іноземної мови, 
інновативність та гуманізм знання, німецька мова як друга іноземна мова і як 
друга спеціальність. 

 

В статье речь идет о критике Болонского процесса в Германии и в Украине, 
несоответствии украинских реформ в области высшей школы требованиям рынка 
труда, нарушениях основоположных принципов Болонского процесса, 
несоответствии количества аудиторных занятий требованию качественного 
обучения будущего специалиста по иностранному языку, при котором не 
срабатывает ни одна методика преподавания иностранного языка. 

Ключевые слова: Болонский процесс, преподавание иностранного языка, 
инновативность и гуманизм знания, немецкий язык как второй иностранный язык 
и как вторая специальность. 

 

The article deals with the criticism of Bologna process in Germany and in 
Ukraine, the irrelevance of the Ukrainian reforms of the higher school to the 
requirements of the employee market, disruption of the original Bologna principles, the 
discrepancy of the amount of studying hours to the demands of qualified foreign 
languages specialists training, at which any foreign language teaching methodology 
fails. 

Keywords: Bologna process, foreign language teaching, knowledge innovation 
and humanism, German as the second foreign language and as the subsidiary subject. 

 

Спільний процес в освітянському житті, в якому знаходиться вся 
Європа і Україна також – це Болонський процес. За останні роки багато було 
зроблено в цьому напрямку, але стали очевидними і певні прорахунки. 
Працюючи на перспективу, а вища школа завжди працює на майбутнє, 
потрібно швидко й ефектвно усувати недоліки цього процесу і рухатися в 
напрямку до позитивних результатів. 

Для системи освіти України показовим є досвід насамперед Німеччини 
у цій царині знання, тому що історично так склалося, що система освіти в 
Україні, як складової системи освіти бувшого Радянського Союзу, 
формувалася на засадах системи освіти Німеччини. Тепер, коли Німеччина 
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реформує свої структурні елементи освіти в межах Болонського процесу, для 
нас цей досвід неоціненний завдяки тому, що Федеративна Республіка 
Німеччина як країна з потужною економікою може вкладати і вкладає 
незрівнянно більше коштів у реформи, ніж Україна, але при цьому здійснює 
повний контроль над доцільністю використання цих коштів і ефективністю їх 
застосування. 

Критика реформ у Німеччині стосується насамперед того, що у звʼязку 
з введенням кредитно-модульної системи в університетах країни, напр. 
збільшилась кількість екзаменів: студенти-економісти здають у середньому 
за період навчання на бакалавра по 50-60 екзаменів. І постало питання, чи це 
добре? За здачею і прийманням екзаменів забувають про сутнісні речі 
навчання в університеті, практично йде перевірка уміння презентувати 
набутий обсяг знання (більшою мірою інформативного) в письмовій формі. 

Критики також наголошують, що метою Болонського процесу було 
приведення у відповідність навчання у вищій школі до викликів ринку праці. 
Випускник вузу завдяки своїй фаховій компетентності має настільки 
відповідати запитам ринку праці, що робота за фахом стає реальністю одразу 
ж по завершенню освіти у вищому навчальному закладі. Тут не постає 
питання, наскільки вправно він може здавати письмові екзамени. А як за 
Гумбольдтом [2, c. 44]: випускники університету мають бути в змозі дати 
оцінку явищу, бути відповідальними, принциповими, уміти раціонально 
думати, мати чутливе серце, наводити лад у справах, бачити різницю, уміти 
чітко і ясно висловлювати свої думки і змінювати світ, і ці якості їм потрібно 
самим виробити під час навчання, якому притаманний дослідницький 
характер. При цьому мають бути сформовані і напрацьовані методи і 
методики впевненого самостійного опрацювання потоку інформації. 

Незважаючи на непевні умови життя випускникам потрібно вміти діяти 
раціонально. Дітер Лєнцен як віце-президент Спілки ректорів Німеччини 
наголошує на тому, що випускники мають бути озброєні так званим 
«стабільним усвідомленням про нестабільність» [3 с. 60]. І діяти, і давати 
оцінку вони мають на основі отриманих знань, а аналізувати і корегувати 
свою поведінку відповідно до наукового аналізу ситуації. 

Інновативність знання – це також один з постулатів Болонського 
процесу. Але при цьому необхідно не забувати, що нове складається на 95% з 
відомого, а інспірація становить тільки 5%. Стосовно вищої школи йдеться 
про підростаюче покоління університетських викладачів. Залучати до 
викладання у вищій школі потрібно людей, спроможних творити інновації, 
тобто науково обґрунтовану новизну. Це мають бути молоді люди з 
надзвичайними розумовими здібностями, широким обсягом знань, інтересом 
до науки, оптимізмом і витривалістю стосовно процесу поширення інновацій 
у суспільстві. 
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Гуманістичність знання є також одним з постулатів Болонського процесу. 
І суть цього постулату якнайкраще сформулював у свій час Вільгельм фон 
Гумбольдт: «Якщо людина на смертному одрі зможе про себе сказати, що 
охопила стільки світу, скільки могла, і перетворила це знання на свою 
людяність, то така людина виконала своє завдання на землі. … і це глупство 
витратити своє життя на досягнення мети, яка не стала твоєю» [2, c. 294]. 

Великий німецький філософ Фіхте сформулював сенс існування 
університету як «школи мистецтва наукового застосування розуму» [1, с. 8]. 
А Гумбольдт за свідоцтвом Лєнцена [3, с. 69], поглибив це визначення, він 
говорить про застосування розуму, «яке йде на користь освіти всього 
людства».  

З метою втілення цих принципів у навчальний процес у низці 
європейських університетів запропоновано так звану «Studium Generale», яка 
однак не отримала визнання у студентів. З цією ж метою пропонується один 
підготовчий рік після гімназії перед навчанням у вищій школі в Німеччині, 
при університеті, який став уже обовʼязковим для іноземних студентів і 
називається «Studienkolleg» (Штудіенколлег). Цілий семестр з двох семестрів 
іноземні студенти готуються до навчання в німецькому університеті, яке 
побудовано на наукових засадах, щоб призвичаїтися до отримання наукового 
знання як в аудиторії, так і в бібліотеці й Інтернеті.  

Які ж позиції пропонуються на сьогодні після 15 років Болонського 
процесу: 

1. Стала розбудова університетської науки. 
2. Знання потрібно орієнтувати на вирішення проблем суспільства. 

(в методиці викладання – це проблемне навчання). 
3. Вища школа покликана навчити знаходити рішення, і ці рішення 

мають утілювати інновативність, яка досягається завдяки самостійному 
мисленню, сформованому під час навчання. 

4. Обовʼязковою складовою процесу навчання є участь студентів у 
викладанні (доповіді, презентації, проведення проектної роботи і звіт про неї, 
підготовка фрагментів лекцій, де презентуються узагальнення теоретичної 
частини бакалаврської або магістерської роботи і т.д.). 

5. Університет має навчити студентів дбати про стале майбутнє 
людства, щоб не брати від світу більше, ніж можеш віддати. 

На цій загальній платформі, сформованій на сьогодні, має бути 
побудоване отримання фахового знання у вищій школі. У нашому випадку – 
це знання учителя/викладача іноземної мови. При цьому потрібно 
орієнтуватися на засадничі закони «Закон про вищу освіту», «Закон про 
загальну середню освіту», «Закон про освіту», тому що ми готуємо учителів 
насамперед для школи, але й інші напрямки навчання іноземної мови: 
філологічний, перекладацький також включають спеціальність 
учителя/викладача як другу або третю спеціальність. 
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На відміну від Німеччини, в Україні майбутній учитель іноземної мови 
може отримати кваліфікаційний рівень бакалавра і викладати в школі. 
У Німеччині всі учителі мають бути тільки магістрами. Якщо ж іноземна 
мова пропонується як друга спеціальність, то студенти можуть стати 
вчителем тільки згідно з кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. 

У нашій державі статус першої іноземної мови закріплено, як відомо, за 
англійською мовою. Німецька, французька та іспанська/італійська 
виборюють друге місце, тобто є другою іноземною мовою. Ці мови ще 
вивчаються у вищих навчальних закладах як перша спеціальність насамперед 
на філологічних і перекладацьких кафедрах. Але типовою в останні роки 
стала ситуація, коли серед вступників набирається тільки одна група із 
знаннями німецької/французької мови, усі інші студенти починають вчити, 
напр. німецьку мову, як правило, з алфавіту. За матеріалами Міністерства 
освіти і науки України, школярі мають знати іноземну мову по закінченню 
школи на рівні В1, а вища школа має вивести їх знання на рівень В2/С1. А в 
Європейських університетах цей рівень вважається початковим, якщо 
починати там навчання. Тобто, українські студенти, які хочуть отримати 
німецький диплом про вищу освіту в Німеччині, Австрії або Швейцарії 
мають до початку навчання за кордоном мати рівень В2/С1, і з цим рівнем 
вони отримують навчання німецькою мовою у межах підготовки вчителя 
німецької як іноземної, тобто усі теоретичні курси читаються далі німецькою 
мовою. А рівень володіння німецькою мовою відповідає на завершення 
навчання рівню С2, тобто прирівнюється до знань носія мови. 

Ще більше вимог виставляють європейські університети до майбутніх 
філологів-германістів. Переліки авторів та їх творів, які мають прочитати 
майбутні філологи-германісти, займають в середньому 60 друкованих 
сторінок. У Програмі підготовки українських філологів–германістів взагалі 
немає курсу німецької літератури, а є тільки курс всесвітньої літератури, у 
межах якого розглядається творчість 8-10 німецьких письменників, частково 
і тих, творчість яких вивчалась у курсі зарубіжної літератури в школі. 
Художні твори в оригіналі вже майже ніхто не читає, тому що німецька, 
французька, іспанська мови вивчаються тепер, виходячи з нульових знань 
студентів до навчання в університеті. Різниця між рівнем знань випускника 
європейського університету і українського за цими спеціальностями разюча.  

Зараз завдяки новому Закону про вищу освіту надана автономія 
університетам. І університети самі вирішують, яку якість освіти вони мають 
надати своїм студентам з переліку спеціальностей, затверджених 
Міністерством освіти і науки України. Але реальні години на вивчення 
іноземної мови скорочуються і дійшли до межі, коли вступає в дію закон 
переходу кількості в якість. За певною межею кількості якість практично 
неможлива. І система освіти України, і підготовка майбутніх вчителів 
іноземної мови зокрема, на превеликий жаль подолали цю межу. Якісно 
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підготованого фахівця, який би відповідав європейським стандартам освіти, 
вже не підготувати в Україні, кількість годин, яку університети пропонують 
на вивчення іноземних мов, не залишає такої можливості. 

Реформа вищої школи стосовно викладання іноземних мов 
відбувається еклектично. З європейського досвіду береться тільки 
скорочення годин на викладання іноземних мов за Програмою і повністю 
ігнорується факт існування мовних центрів у структурі європейських 
університетів, у яких студенти, так би мовити, з нуля починають вивчення 
певної мови задля досягнення конкретної мети: пройти виробничу практику, 
напр. у Африці і для цього вивчити мову певної африканської країни з метою 
здійснення збору матеріалів для магістерської або дисертаційної роботи. 
Таких цілей може бути досить багато. Мовні центри німецьких університетів 
дають безкоштовно знання від 30 до 40 а то й більше іноземних мов своїм 
студентам як для осягнення другої або третьої спеціальності, так і для 
покращення знань з основної спеціальності, але й для того, щоб успішно 
пройти всі види практик за кордоном. 

Розуміння балансу між кількістю кредитів і відповідно годин на 
тиждень для оволодіння іноземною мовою у Віденському університеті має 
свій вияв у 6 годинах аудиторних занять, крім цього студенти мають чудову 
університетську бібліотеку, якою можуть вільно користуватися протягом 
усього навчання і в літній канікулярний та зимовий канікулярний період 
також, щоб мати змогу успішно підготуватися до аудиторних занять. 
Деканати настійливо рекомендують студентам, які вивчають іноземні мови 
як спеціальність повчитися щонайменше один семестр в університеті країни, 
мову якої студент вивчає. З метою фінансування такого навчання в країні 
існує ціла мережа фондів, які спонсорують навчання австрійських студентів 
за кордоном завдяки грантам. 

Розуміння балансу між кількістю кредитів і кількістю годин на 
вивчення іноземної мови як другої спеціальності в українських університетах 
бажає бути кращим. Майбутні вчителі іноземної мови, які вивчають цей фах 
як другу спеціальність, мають у першому семестрі 4 години аудиторних 
занять, а у всіх наступних по 2 години на тиждень. При цьому ніяких мовних 
практик за кордоном взагалі не планується.  

Якщо в європейських університетах читаються лекції з історії напр. 
німецької літератури, теорфонетики, теорграматики, історії мови, 
лексикології, стилістики, риторики, всесвітньої літератури й проводять 
семінарські заняття до них іноземною мовою, наразі німецькою, то в нашій 
програмі підготовки вчителя іноземних мов цього всього взагалі немає. 

Головний педагогічний університет України – Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ніби і пропонує вивчення 
іноземної мови як другої спеціальності, що є досить прогресивним кроком, 
тому що 52% батьків в Україні бажають, щоб другою іноземною мовою у 
школі вивчалась німецька мова, а відповідної кількості вчителів для 
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здійснення цього виклику суспільства в Україні немає, але пропонує 
студентам таку кількість аудиторних занять з іноземної мови – 2 години на 
тиждень, що вивчити іноземну мову як фах за цієї кількості годин практично 
неможливо. Будь-які курси іноземної мови пропонують своїм слухачам як 
мінімум 6 годин аудиторних занять – це означає: тричі на тиждень. 

Згідно з новим навчальним планом друга іноземна мова входить до 
переліку дисциплін за вибором навчального закладу і отримує 28-30 кредитів 
(це 900 годин, проте лише 300 з них є аудиторними). Така кількість годин 
унеможливлює досягнення студентами рівня В1-В2 на кінець бакалаврату. 
Найкращі курси з німецької мови в Україні – курси Ґете-Інституту, який є 
німецьким культурним центром, а не вищим навчальним закладом, пропонують 
бажаючим вивчати німецьку мову протягом 900 аудиторних годин, щоб досягти 
рівня В2-С1 і почати навчання у вузах Німеччини на ступінь бакалавра. 
ТестДаФ-Інститут (м. Бохум, Німеччина) рекомендує бажаючим здати екзамен 
ТестДаФ - обовʼязковий екзамен з німецької мови для іноземців з метою вступу 
до вищих навчальних закладів Німеччини - не менше 1000 аудиторних занять з 
німецької мови, щоб підготуватись до цього екзамену. 

Як висновок з усього, викладеного вище, пропонуємо використовуючи 
статус автономії вузів віднайти достойну кількість кредитів і годин на 
вивчення іноземних мов як це роблять університети в Європі, але деякий 
перерозподіл кредитів і предметів необхідно зробити й на рівні МОН, тобто 
на загальнодержавному рівні. При цьому скористатись основними 
положеннями Резолюції ГО «Європейська освіта і наука в Україні», які були 
напрацьовані під час круглого столу цієї організації від 13 травня 2015 р. 

Міністерство освіти і науки України називає як захід реформування 
вищої школи у розділі обов’язкових дисциплін гуманітарної та соціально-
економічної підготовки такі предмети, як українська мова, історія України, 
історія української культури, філософія і рекомендує на їх вивчення 
12 кредитів. До обов’язкових дисциплін природничо-наукової підготовки 
належать основи екології, інформаційні технології і безпека життєдіяльності 
та основи охорони праці (всього 8 кредитів). 

Пропонуємо не повторювати у вузі на непрофільних спеціальностях 
курси історії України (3 кредити) та безпеки життєдіяльності (3 кредити), 
оскільки вони є складовими шкільної програми, і для вступу до вузу 
абітурієнти мають підтвердити свої знання з історії України під час здачі 
ДПА або ЗНО. Дублювання цих курсів у вузі забирає години фахової 
підготовки майбутнього спеціаліста. 

Пропонуємо замість курсу української мови (це обовʼязковий екзамен 
ЗНО) увести курс наукового стилю української мови (за професійним 
спрямуванням) – 3 кредити, щоб підготувати студентів до написання 
рефератів, курсових, бакалаврських і магістерських робіт. 
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Уважаємо за можливе зменшити на 1 кредит рекомендований час на 
вивчення історії української культури та інформаційних технологій, оскільки ці 
дисципліни належать до загальноосвітніх і також вивчаються школярами у 
школі. Рекомендуємо навчати історії української культури на мовних 
факультетах виключно на основі міжкультурного підходу, у порівнянні з 
культурою тих країн, мови яких студенти вивчають. Курс ІТ повинен мати також 
професійне спрямування, наприклад, для майбутніх вчителів іноземної мови це 
може бути розробка тестових завдань або навчальних програм з іноземної мови. 

Курс «основи екології» (2 кредити) ніде в Європі не викладається як 
окремий курс. На природничих факультетах університетів, напр. Німеччини, 
вивчення екологічної складової інтегровано у вивчення кожної природничої 
дисципліни, наприклад вплив шкідливих хімічних сполук на екологію міста 
або регіону чи всієї країни – у курсі хімії. У курсі фізики наголошується на 
згубному впливі на довкілля шуму від механічних пристроїв і т.д. На 
факультеті іноземних мов цей курс можливо трансформувати в курс 
«екології навчальної діяльності студента», який допомагав би студенту 
адаптуватися до навчання у вузі, стати успішним у оволодінні ІМ. Таким 
чином можна вивільнити мінімум 8 кредитів з обов’язкових дисциплін 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки і передати їх у частину 
обов’язкових дисциплін фахової підготовки. 

Серед обов’язкових дисциплін фахової підготовки філологів і вчителів 
іноземної мови є курс зарубіжної літератури від 10 кредитів і більше 
(залежно від вузу) і зовсім немає курсу профільної літератури країни, мову 
якої вивчають, пропонуємо частину кредитів з курсу зарубіжної літератури 
віддати на вивчення профільної літератури іноземною мовою. 

Уважаємо, що нормативна частина нового навчального плану повинна 
відображати саме потреби фахової підготовки, а друга частина – вибіркова – 
належати не фаховим дисциплінам. 

Розробка нових навчальних планів повинна відбуватись на засадах 
колегіальності та діалогу з усіма ланками викладацького корпусу. Необхідно 
також перевести навчальні плани на посеместрове планування з річного, 
тому що відповідно до вимог Болонського процесу, ми не можемо залишити 
студентів з недостатнім рівнем знань на повторний курс наступного 
семестру, вони мають чекати до початку наступного навчального року, щоб 
повторити курс, який пропонується восени. 
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У статті йдеться про особливості аналізу тексту та складнощі перекладу 

різноманітних мовних одиниць на фонетичному, лексичному, фразовому та 
текстовому рівнях. Автор робить короткий екскурс у історію аспектів розвитку 
підходів до аналізу текстів та його складових, спираючись на роботи багатьох 
відомих вчених-лінгвістів. Наводяться практичні поради щодо навчання студентів 
перекладу іноземних текстів, аналізуються випадки історичних змін у перекладах 
власних імен та географічних назв. Наголошується на особливостях перекладу 
текстів із фразеологізмами, наводяться поради з пошуку лексичних відповідників. 

Ключові слова: текст, мовні одиниці, мовні рівні, переклад, навчання, 
фразеологізми, лексичні відповідники. 

 

В статье рассказывается об особенностях анализа текста и сложностях 
перевода различных языковых единиц на фонетическом, лексическом, фразовом и 
текстовом уровнях. Автор делает краткий экскурс в историю аспектов развития 
подходов к анализу текстов и их составляющих, опираясь на работы многих 
известных ученых-лингвистов. Также приводятся практические советы по 
обучению студентов переводу иностранных текстов, анализируются случаи 
исторических изменений в переводах собственных имен и географических 
названий. Кроме того, делается акцент на особенностях перевода текстов с 
фразеологизмами, даются советы по поиску лексических соответствий. 

Ключевые слова: текст, языковые единицы, языковые уровни, перевод, 
обучение, фразеологизмы, лексические соответствия. 

 

The article describes the features of the text analysis and translation of various 
complexities of language units at the phonetic, lexical, phrase and textual levels. The 
author outlines a brief history of the development aspects of approaches to the analysis 
of text and its components, based on the works of many well-known scientists and 
linguists. It also provides practical advice on teaching students to translate foreign texts, 
analyzes cases of historical changes in the translation of proper and geographical 
names. In addition, the features of texts translation from phraseological units are 
emphasized and advice on lexical correspondences search is given. 

Kyewords: text, language units, language levels, translation, training, 
phraseologisms, lexical correspondence. 

 

Тексти відіграють, безсумнівно, важливу роль на заняттях з іноземної 
мови. Це прекрасна основа для оволодіння навичками читання і перекладу, 
поповнення словникового запасу, розвитку граматичних та комунікативних 
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навичок. Робота з текстами займає значну частину навчального часу, тому 
необхідним є використання різноманітних методів лінгвістичного аналізу в 
залежності від рівня мовної підготовки студентів. 

Лінгвістичний аналіз тексту є одним із найскладніших методичних 
завдань, оскільки складно навіть дати певну відповідь на питання, що таке 
аналіз тексту. У зв’язку з цим, розглянемо існуючі в лінгвістичній науці 
визначення лінгвістичного аналізу і підходи до нього. 

На початку XX століття відбулися значні відкриття в лінгвістиці. 
На передній план вийшло вивчення структури мови та її суворий 
формальний опис. Такий напрям отримав назву структурної лінгвістики. Біля 
його витоків стояли видатні лінгвісти І. А. Бодуен де Куртене, 
Ф. Ф. Фортунатов, О. Есперсен, Е. Сепір, Л. Блумфілд, Ф. де Соссюр [6, 
с. 42]. Згідно з даним напрямком, вищим рівнем аналізу є речення. Група 
речень не утворює одиниць вищого рівня. Одне речення може лише 
передувати якомусь іншому реченню або слідувати за ним [1, с. 139]. Таким 
чином, лінгвістичний аналіз зводився до вивчення фонем, морфем, слів і 
речень. Однак навіть самі представники структуралізму визнавали 
обмеженість такого аналізу, що не виходить за рамки речень, тому що мова – 
це не просто послідовність ізольованих фраз. Навпаки, нормальною 
вважається така послідовність речень, яка виражає ряд взаємопов'язаних 
думок, що утворюють єдине ціле [4, с. 609]. Однак в структурному напрямку 
такі думки не отримали подальшого розвитку. 

Незважаючи на велике поширення і загальну захопленість структурним 
вивченням одиниць мови, на початку XX століття з'являються спроби аналізу 
мовних явищ, що виходять за рамки речень. Великий вплив на розвиток 
семіотики справила книга відомого дослідника фольклору В. Я. Проппа 
«Морфологія казки», опублікована в 1928 р У ході аналізу чарівних казок зі 
збірки А.Н. Афанасьєва В.Я. Пропп виявив, що чарівні казки за своєю 
будовою однотипні. В основі будь-якої казки лежить єдина композиційна 
схема. Дане спостереження виявилися продуктивними не тільки при аналізі 
різних видів казок, але і в дослідженні оповідних творів світової літератури. 

Таким чином, спостерігається поступовий перехід від аналізу речень та 
його складових, характерного для структурної лінгвістики, до аналізу більш 
великих мовних явищ. Ще одним вітчизняним вченим, що звернувся до 
аналізу мовних явищ, що виходять за рамки окремого речення, був 
А. М. Пєшковський. Він ввів у вживання таке поняття, як складне ціле. Під 
складним цілим А. М. Пєшковський розумів «поєднання речень, з’єднаних 
частками, сполучниками або сполучними синтаксичними паузами і не 
роз’єднаних розділовими синтаксичними паузами» [3, с. 410]. 
А. М. Пєшковський впритул підійшов до проблеми вивчення конститутивних 
ознак тексту. Його міркування про складне ціле засновані на розумінні того, 
що мова будується за певними законами, дійсним не тільки в межах одного 
речення, а і в рамках великих відрізків мовлення [6, с. 47]. 
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У другій половині XX століття проблеми лінгвістичного аналізу 
займають важливе місце в лінгвістичній науці. Позначилися кілька 
напрямків, які розрізнялися точкою зору на проблему тексту, підходами до 
його опису та аналізу. Так, на думку голландського вченого Тойн ван Дейка, 
існує три напрямки аналізу тексту: синтаксис, семантика і прагматика 
(у цьому полягає його семіотичний підхід до опису тексту). Німецький 
учений В. Хайнеманн також виділяє три підходи до опису тексту. 
Синтаксичний підхід, коли методи граматики речення переносяться на аналіз 
тексту, є найпоширенішим в даний час. Другий підхід полягає в аналізі 
змістових стосунків у тексті, «глибинної» структури. Третій підхід – 
комунікативний (або комунікативно-прагматичний). Тут аналізу піддається 
вже не синтаксична чи семантична структура тексту, а практична діяльність, 
що лежить в його основі. Ці три підходи до аналізу тексту не виключають 
один одного, а використовуються у взаємозв'язку один з одним. 

Таким чином, у другій половині XX століття намітилися подібні 
тенденції в лінгвістичному аналізі, коли крім виявлення структурно-
синтаксичних особливостей тексту враховуються також семантичні зв'язки 
між компонентами і комунікативна ситуація, що закладена в основі тексту. 

Існують й інші погляди на проблему аналізу та опису тексту. Я. Петефі, 
наприклад, вважав, що у вивченні тексту існують два протилежні напрямки. 
Перший напрямок розглядає текст як одиницю, ідентичну реченню, але 
більшого об’єму. Другий же напрям орієнтується на комунікативно-
прагматичну трактуванні цього поняття, згідно з якою текст – одиниця, яка 
має відповідати визначеним очікуванням співрозмовника. Я. Петефі виступав 
за доповнення простого синтаксичного опису мовних явищ семантичним і 
прагматичним аналізом. К. Бринкер також виділяв два напрямки в аналізі 
тексту: системно-орієнтований та комунікативно-орієнтований. Перший з 
них зосереджений на аналізі мовної системи і вже не обмежується тільки 
аналізом структури речення, а розширюється на ще одну величину. Під 
текстом розуміється лінійна послідовність речень, пов'язаних когерентним 
відносинами, причому когерентність визначається як чисто граматичне 
явище. Прихильники другого напряму вважають, що текст можна розглядати 
ізольовано, оскільки він завжди включений в якусь конкретну комунікативну 
ситуацію. З погляду даного напрямку, текст можна розглядати тільки як 
лінійну послідовність речень. Текст – це комплексна мовна дію, що має 
комунікативну функцію. 

Можна помітити, що останні дві концепції мають подібні риси. На 
перший план лінгвістичного дослідження вони висувають прагматичний 
аспект, і одним з актуальних підходів до аналізу тексту вони вважають 
комунікативно-прагматичний. Розглянуті аспекти лінгвістичного аналізу 
тексту знаходять застосування у практичній діяльності, і зокрема в навчанні 
іноземної мови. 
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З погляду синтаксичного підходу до аналізу тексту можна виділити 
такі форми роботи з текстовим матеріалом, як структурний аналіз 
компонентів тексту, розбір структури речень, виявлення різних типів речень, 
складових тексту, а також граматичних форм, наприклад, слів певної частини 
мови або певних часових форм дієслова. 

У межах семантичного підходу перевіряється загальне розуміння 
прочитаного, встановлення логічних зв'язків тексту, детальне розуміння 
тексту на рівні смислових ідей і зв'язків. При цьому підході можливі такі 
види роботи, як підстановка пропущених слів у текст самостійно або вибір їх 
з наявного списку синонімічних слів, підбір заголовка до тексту або 
співвіднесення фрагментів тексту з відповідними їм заголовками, 
підтвердження правильності чи хибності тверджень, складання плану тексту і 
підготовка переказу, анотації, огляду, питання на розуміння всього тексту в 
цілому та інші види роботи. 

У рамках комунікативно-прагматичного підходу проводиться 
визначення жанру тексту, його тематики по заголовку або ключовим словам, 
визначення основної думки тексту і способів її подання. Крім того, при 
вивченні іноземних мов особливий інтерес представляє порівняльний 
лінгвістичний аналіз текстів оригіналу та його перекладу. Така робота 
дозволяє студентам виявити структурні подібності та відмінності текстів, 
синтаксичні конструкції і термінологічні одиниці, характерні для даної галузі 
науки і техніки. Якщо зіставному аналізу піддається художній текст і його 
переклад, то в даному випадку приділяється увага тлумаченню відтінків 
значень і виражальних можливостей лексики художнього тексту, словотворчих 
моделей, граматичних форм. Увага до тонких нюансів смислових і виражальних 
можливостей мовних засобів сприяє виробленню у студенів лінгвістичного 
чуття, естетичного смаку та вміння користуватися мовою. 

Одним із найважливіших завдань навчання іноземної мови студентів 
немовних спеціальностей є формування умінь знаходити й оцінювати 
необхідну інформацію з текстів за фахом і адекватно перекладати їх. На 
жаль, в більшості випадків рівень підготовки студентів у галузі перекладу 
залишає бажати кращого. Як показує практика, студенти відчувають значні 
мовні труднощі при перекладі автентичних текстів. До таких труднощів 
належать розбіжності в граматичному складі різних мов і різниця в фонетиці 
та орфографії, обсяг значень певних мовних явищ, їх стилістичні конотації, 
лексико-фразеологічна сполучуваність, а також феномен «хибних друзів 
перекладача». Поряд з зазначеними вище складнощами перекладу, існують 
також позамовні, соціокультурні труднощі, до яких відносяться: без 
еквівалентна лексика; оманлива еквівалентність як наслідок соціокультурних 
чинників; соціокультурні конотації; соціокультурний контекст, відповідний 
узусу мови перекладу; переклад власних назв [5, с. 122]. Як же навчити 
студентів долати труднощі фонетичного і графічного характеру в процесі 
перекладу? 
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Переклад – це лінгвістичний процес, міжмовне перетворення або 
трансформація тексту з однієї мови в текст іншою мовою; засіб забезпечити 
можливість спілкування між людьми, що говорять різними мовами [2, с. 12]. 
Вивчення процесу перекладу ускладнюється тим, що він є результатом 
розумових операцій, що відбуваються в мозку перекладача. 

Лінгвісти виділяють два етапи в перекладі: етап розуміння і етап власне 
перекладу, створення тексту іншою мовою. Деякі автори пропонують 
виділяти і третій етап – етап редагування, остаточної шліфовки перекладу. 
Вони мотивують це тим, що перекладач змушений розуміти текст більш 
глибоко, ніж це зазвичай робить «звичайний» читач, для якого мова 
оригіналу є рідною.  

Фонетичний рівень мовної реалізації актуальний в теорії і практиці 
перекладу в трьох випадках: при розгляді процесу усного перекладу; при 
дослідженні транскрипційних відповідностей у будь-якому вигляді 
перекладу; за наявності у звуках мови естетичних функцій. У процесі усного 
перекладу перекладач має справу з усним, звуковим текстом. Від 
повноцінного сприйняття перекладачем фонетичного вигляду звукового 
тексту залежить повноцінне відтворення змісту тексту в перекладі. 

Сприйняття звуків мові залежить від стабілізуючих і дестабілізуючих 
механізмів. До стабілізуючих компонентів відносять механізм людської 
пам'яті, з одного боку, і механізм мовної надмірності, з іншого. 
Дестабілізуючі компоненти, як правило, є випадковими і пов'язаними з усним 
характером мовної трансляції. До таких спонтанних факторів ризику в 
процесі усного перекладу можуть належати: погана чутність оратора 
(акустика в залі, погана робота техніки), неприродно висока швидкість 
виголошення тексту, шумові чинники, що перешкоджають сприйняттю і т.п. 
Однак, як показує практика, навіть у цих випадках перекладач здатний 
відновити і відтворити не почутий, незрозумілий або відсутній фрагмент 
тексту. При цьому він спирається як на знання попереднього контексту (при 
послідовному перекладі) або всього тексту (при перекладі цілого тексту), так 
і на свій мовний досвід, використовуючи накопичені знання про те, як 
бувають організовані подібні тексти, які думки і формулювання в них 
можуть зустрітися. 

Для вирішення проблем міжмовних відповідників на фонетичному 
рівні при письмовому перекладі в теорії перекладу розроблено декілька 
моделей. Найбільшого поширення набули ситуативна, трансформаційна і 
семантична моделі. Ситуативна (або денотативна) модель поширює на 
процес перекладу лінгвістичні концепції про зв'язок мови і дійсності. Вона 
виходить з положення про те, що будь-яка ситуація може бути в принципі 
описана засобами будь-якої мови. Передбачається, що процес перекладу 
відбувається наступним чином. Зрозумівши зміст оригіналу, перекладач 
визначає суть ситуації, а потім описує цю ситуацію засобами мови 
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перекладу. Інакше кажучи, процес перекладу здійснюється у два етапи: від 
тексту оригіналу до дійсності і від дійсності до тексту перекладу. 

Слід пояснити, яким чином відбувається вибір синтаксичних структур і 
вживається трансформаційна модель перекладу. Вона ґрунтується на 
положеннях трансформаційної граматики про існування в мові ряду 
взаємопов'язаних синтаксичних структур. Відповідно до цієї моделі процес 
перекладу здійснюється в три етапи. На першому етапі похідна структура в 
оригіналі зводиться до її центральної структурі у вихідній мові. На другому 
етапі відбувається перехід від центральної структури мови оригіналу до 
аналогічної центральної структурі мови перекладу. І, нарешті, на третьому 
етапі центральна структура в мові перекладу перетвориться на похідну 
відповідно до норм цієї мови.  

Трансформаційна модель певною мірою доповнюється семантичної 
моделлю перекладу. В основі цієї моделі лежить спроба розбивати значення 
мовних одиниць на більш дрібні елементарні смисли – семи, і ці значення 
розглядаються як сукупність таких сем. Процес перекладу здійснюється у два 
етапи. На першому етапі перекладач визначає семний склад відрізка 
оригіналу і вирішує, які з виявлених сем релевантні для комунікації і повинні 
бути передані в перекладі. На другому етапі в мові перекладу підбираються 
одиниці, в значення яких входять якомога більше сем оригіналу, в першу 
чергу, релевантних. Ступінь близькості перекладу до оригіналу визначається 
кількістю спільних сем. 

Проблеми міжмовних відповідників на фонетичному рівні при 
письмовому перекладі пов'язані, насамперед, з перекладом власних назв, 
географічних назв, історико-культурних реалій і т.п. Перекладне ім'я має 
бути впізнаваним або хоча б розумітися в перекладі. Серед формальних 
перетворень основними прийомами перекладу є транскрипція, транслітерація 
і калькування. Прийом транскрипції означає, що в перекладі відтворюється 
звучання слова оригіналу, на відміну від транслітерації, яка передає його 
графічну форму. Цей прийом широко застосовується при перекладі власних 
імен, географічних назв, назв фірм, друкованих видань, багатьох термінів і 
т.п. У сучасній перекладацькій практиці, в основному, використовується 
транскрипція, і багато найменувань, які в минулому транслітерувалися, тепер 
транскрибуються.  

Аспекти проблеми, які ще недостатньо вивчені. У ряді випадків 
транскрипція носить умовний характер, оскільки у звуків мови оригіналу 
немає приблизно відповідних їм звуків і букв у мові перекладу. Англійські 
дзвінкий і глухий звуки, що передаються на письмі поєднанням «th», 
відтворюються в українській транскрипції – дзвінкий як «д» чи «з», а глухий 
як «т» або «с». Англійське «w» транскрибується українським «у», а німецьке 
«h» традиційно передається як «г». 

Хоча загалом у перекладацькій практиці переважає транскрипція, 
можна відзначити кілька типових випадків відхилення від цього правила. 
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Перш за все, в транскрибованих словах можуть зберігатися елементи 
транслітерації. Так, в українських перекладах зберігається часто невимовна 
англійська «r» і передають один звук подвійними приголосними. Особливо 
багато відхилень від принципу транскрибування пов'язано з існуванням 
традиційних найменувань, які вже міцно увійшли у вживання. Це стосується 
як географічних, так і власних назв.  

Застосовуючи прийом калькування, перекладач перекладає складові 
елементи слова або словосполучення і потім поєднує перекладені частини в 
єдине ціле. Зустрічаються змішані випадки, коли одна частина слова 
перекладається а інша – транскрибується. Зі значними труднощами 
пов'язаний переклад фразеологічних одиниць, тому особливо важливо, щоб 
перекладач добре знав основні типи фразеологічних відповідників і способи 
їх застосування. Але, перш за все, слід зазначити, що помилки при перекладі 
фразеологізмів можуть виникати вже у зв'язку з тим, що перекладач не 
розпізнає фразеологічну одиницю і намагається перекласти її як вільне 
поєднання слів.  

Таким чином, навчаючи студентів долати труднощі фонетичного і 
графічного характеру в процесі перекладу, викладач повинен керуватися 
вищевикладеними принципами при підборі навчальних матеріалів і оцінці 
якості перекладів, виконаних студентами. Важливо навчити студентів різних 
дій з матеріалами тексту на перед текстовому, текстовому і після текстовому 
етапах. Знання таких прийомів дозволить студентам повною мірою 
опанувати перекладацької компетенцією. 

Висновки. На теперішній час один із перспективних напрямків 
лінгвістики тексту пов'язаний з когнітивним аспектом мовних явищ. 
Лінгвістичний аналіз тексту передбачає звернення до мовної та текстової 
картин світу. Згідно до В.Б. Касевич, мовну картину світу складають знання 
словника і граматики, тобто мовні знання. Текстова ж картина світу – це 
загальні знання про світ, всі аспекти пізнання світу людиною, які закодовані 
в текстах [6, с. 253]. 

У зв'язку з цим, величезне значення набуває порівняльне вивчення 
текстів, виявлення їх загальних рис, а також структурної, семантичної та 
функціональної специфіки, вивчення ситуативних і соціокультурних 
особливостей виникнення і сприйняття тексту. Необхідність співвіднесення 
різних картин світу виникає при перекладі текстів, що також потрібно 
враховувати при навчанні іноземної мови. 

Когнітивні аспекти мови зачіпають багато напрямків теоретичного і 
прикладного мовознавства. Так комунікативний підхід до вивчення іноземної 
мови останнім часом доповнюється міжкультурної концепцією викладання. 
Цей підхід дозволяє значною мірою враховувати позицію студента, 
звертаючи увагу на багато чинників (життєвий досвід і особливості 
попереднього етапу навчання, загальний фонд знань, специфіку культури 
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досліджуваної та рідної мов), що в кінцевому підсумку дозволяє 
оптимізувати процес навчання іноземної мови [6, с. 299-300]. 
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У статті дано визначення автентичної відеофонограми та окреслено 
переваги її використання для формування іншомовної комунікативної 
компетентності. Виділено переваги, що зумовлені технічним засобом навчання, на 
якому здійснюється демонстрація, – легкість включення в навчальний процес, 
мобільність, здійснення монтажу і використання різних режимів роботи. Також 
було встановлено, що перевагами, зумовленими власне змістом автентичної 
відеофонограми, є емоційний вплив, вільний доступ, реалізація різних видів 
наочності, індивідуалізація процесу формування іншомовної комунікативної 
компетентності, висока мовленнєво-розумова активність і інтенсифікація 
навчального процесу, можливість оптимально провести самостійну роботу, 
наявність зворотного зв’язку.  

Ключові слова: автентична відеофонограма, іншомовна комунікативна 
компетентність, іншомовна лінгвосоціокультурна компетентність. 

 
В статье дано определение аутентичной видеофонограммы и описаны 

преимущества ее использования для формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности. Выделены преимущества, обусловленные техническим 
средством обучения, на котором осуществляется демонстрация, – легкость 
включения в учебный процесс, мобильность, осуществление монтажа и 
использования различных режимов работы). Также были определены 
преимущества, обусловленные собственно содержанием аутентичной 
видеофонограммы: эмоциональное воздействие, свободный доступ, реализация 
различных видов наглядности, индивидуализация процесса формирования 
иноязычной коммуникативной компетентности, высокая речевая активность и 
интенсификация учебного процесса, возможность провести самостоятельную 
работу, наличие обратной связи. 

Ключевые слова: аутентичная видеофонограмма, иноязычная 
коммуникативная компетентность, иноязычная лингвосоциокультурная 
компетентность. 

 
In the article the term ‘authentic video’ is defined and the benefits of its use for the 

formation of foreign language communicative competence are outlined. The advantages 
of using video due to its technical characteristics are: easy inclusion in the learning 
process, mobility, implementation of installation and possibility of using different modes 
of operation. The benefits conditioned by the video content were also determined and 
they include: emotional impact, free access, various kinds of visibility, individualization, 
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intensification of educational process, optimal opportunity to conduct independent work, 
the presence of feedback.  

Keywords: authentic video, foreign language communicative competence, foreign 
language lingvosociocultural competence. 

 
Динамічна відеофонограма (ВФГ) є одним з найважливіших 

навчальних засобів для формування іншомовної комунікативної 
компетентності, яка завдяки слухо-зоровому синтезу здатна відтворити 
велику кількість базових характеристик процесу реальної усної комунікації, 
чого неможливо досягти жодним іншим навчальним засобом. Вивчення 
специфіки застосування ВФГ у навчальному процесі посідає значне місце 
серед наукових досліджень (Н. І. Бичкова, Р. І. Вікович, О. І. Гузь, 
С. Е. Кіржнер, Т. П. Леонтьєва, М. В. Ляховицький, Н. В. Мосьпан, 
С. А. Могільовцев, В. С. Пащук, В. І. Писаренко, І. А. Рябцевич, О. Яхнюк, 
О. В. Шмирова, M. Allan, B. Baddock, L. Brandi, W. Bufe, J. Lonergan, 
J. Sherman, E. Sumerfield та ін.). У той же час деякі аспекти методики 
використання ВФГ, зокрема виявлення переваг використання автентичної 
ВФГ для навчання іноземних мов і культур потребують подальшого 
вивчення. Отже, метою статті є дослідження переваг використання 
автентичної ВФГ для навчання іноземних мов і культур.  

Під відеофонограмою розуміють навчальний допоміжний засіб, що 
демонструється за допомогою звуко-світлотехнічного пристрою та направляє 
інформацію одночасно і по зоровому, і по слуховому каналу сенсорної 
системи індивіда [6, с. 56]. Для ефективного формування іншомовної 
комунікативної компетентності ВФГ повинні бути здебільшого 
автентичними, тобто підготовленими носіями мови для носіїв мови, а не для 
навчальних цілей вивчення мови як іноземної [2, с. 4]. Як зазначено в 
Рекомендаціях Ради Європи, автентичний текст є центром будь-якого акту 
мовленнєвого спілкування, зовнішньою предметною з’єднувальною ланкою 
між тим, хто продукує, і тим, хто сприймає, спілкуються вони безпосередньо 
чи на відстані [1, с. 93]. Автентичні матеріали є також оптимальним засобом 
пізнання іншомовної культури, вони ілюструють функціонування мови у 
формі, яка прийнята її носіями в природному соціальному контексті.  

Вважаємо, що критерії автентичності навчального тексту можна 
екстраполювати й на ВФГ: культурологічна автентичність (знайомство з 
культурою країни мова, якої вивчається, особливостями побуту і менталітету 
громадян); інформаційна автентичність (наявність нової інформації, що може 
викликати інтерес реципієнта); ситуативна автентичність (природність 
ситуації та її обговорення); автентичність національної ментальності 
(відображає національну специфіку тієї країни, для якої призначається 
матеріал); реактивна автентичність (здатність тексту викликати автентичні 
емоції, розумовий, мовленнєвий відгук); автентичність оформлення; 
автентичність завдань до тексту (автентичні завдання стимулюють взаємодію 
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з текстом, вони можуть надати більш вмотивований, природний характер 
роботи з текстом) [3, с. 11–16; 4, с. 6–12].  

Враховуючи викладені вище критерії автентичності, під 
автентичною ВФГ ми розуміємо ВФГ, виготовлену носіями мови, що 
являє собою джерело аудіовізуальної інформації, яке є достатньо 
достовірним; автентичність стосується декількох аспектів: 1) тексту 
сценарію (структурна, лексико-фразеологічна, граматична, функціональна 
автентичність); 2) параметрів мовлення акторів (автентичність вимови, 
структурна, лексико-фразеологічна, граматична, функціональна 
автентичність); 3) невербальних засобів спілкування; 4) автентичності 
національної ментальності і картини світу.  

Із зазначених критеріїв дуже важливими є культурологічна 
автентичність і автентичність національної ментальності, тому що в 
автентичному дискурсі ВФГ відображаються факти й особливості 
національної культури, вона також дозволяє надати у діахронічному або 
синхронічному аспектах національно-специфічну інформацію. Багато вчених 
підкреслюють необхідність залучення до процесу формування іншомовної 
комунікативної компетентності елементів культури мови. "Вивчення мови 
без вивчення культури перетворюється на рутинний процес оволодіння 
мертвою мовою," – зазначають Р. Скарселла та Р. Оксфорд (переклад 
наш) [11, с. 184]. За умови відсутності іншомовного соціокультурного 
оточення автентична ВФГ є ефективним навчальним матеріалом для 
формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності як зразок 
національно-культурної специфіки спілкування, що має великий діапазон 
експліцитної та імпліцитної соціокультурної інформації. 

Використання ВФГ як технічного засобу навчання (ТЗН) має вагомі 
переваги у порівнянні з іншими засобами навчання. Ці переваги зумовлені, 
по-перше, ТЗН, який демонструє автентичну ВФГ, а, по-друге, власне 
змістом автентичної ВФГ. Перегляд автентичної ВФГ на ТЗН надає ряд 
переваг: легкість включення в навчальний процес різними ТЗН – телевізором, 
комп’ютером, DVD та ін.; мобільність (можливість багаторазового повторення 
окремих епізодів, по кадровий перегляд, перемотування);  здійснення монтажу і 
використання різних режимів роботи (стоп-кадр, слухання ВФГ з вимкненим 
відеорядом, перегляд ВФГ з вимкненим аудіорядом, перегляд ВФГ, 
змонтованої з переплутаних за змістом частин та ін.). 

Аналіз теорії і практики використання автентичної ВФГ у навчальному 
процесі дозволяє визначити такі її переваги над іншими засобами навчання: 
1) емоційний вплив ВФГ; 2) вільний доступ до автентичної ВФГ; 3) ВФГ 
реалізує різні види наочності; 4) ВФГ сприяє вирішенню проблеми масовості 
в навчанні; 5) ВФГ здатна індивідуалізувати процес формування іншомовної 
комунікативної компетентності; 6) ВФГ забезпечує високу мовленнєво-
розумову активність і інтенсифікацію навчального процесу;  7) ВФГ дозволяє 
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ефективно організувати формування іншомовної комунікативної 
компетенції; 8) ВФГ надає можливість оптимально провести самостійну 
роботу; 9) наявність зворотного зв’язку, якщо автентична ВФГ 
використовується з комп’ютерною підтримкою.  

Розглянемо описані вище переваги використання ВФГ докладніше. 
Наша раціонально орієнтована система освіти потребує емоцій. Ці емоції 
здатна пробудити автентична ВФГ. Систематичне залучення автентичних 
ВФГ до процесу формування іншомовної комунікативної компетентності 
дозволяє зробити процес навчання живим, цікавим, проблемним, емоційним, 
викликати співчуття. Інформація за допомогою ВФГ подається у двох 
планах: сенсорному і субсенсорному. Під час перегляду у глядачів 
виникають естетичні почуття, співпереживання, позитивні та негативні 
емоції. Зміст ВФГ пробуджує творчу особистість, викликає бажання 
висловити свої думки та емоції  стосовного того, що людина побачила на 
екрані, тим самим створюючи комунікативний фон для обговорень та 
дискусій. Наприклад, розуміння змісту автентичного художнього фільму 
(АХФ) має специфічну емоціонально-раціональну структуру сприйняття і 
зумовлює виникнення особливих емоцій: спочатку він сприймається 
глобально, синтетично, завдяки уяві і емоціям, а аналіз включається пізніше з 
метою оцінки деталей [8, с. 19]. Хоча під час перегляду АХФ глядач 
знаходиться не в реальній, а в умовній ситуації, все рівно він є активним 
учасником тих подій, які відбуваються на екрані, приймає рішення, робить 
умовиводи, думає про те, що він зробив би на місці дійових осіб.  

Всесвітньо відома мережа Інтернет надає безкоштовний і вільний 
доступ до найновітніших автентичних ВФГ, що знаходяться в інформаційно-
комп’ютерному навчальному середовищі. Найпопулярнішим є відеохостінг 
YouTube, що надає користувачам послуги зберігання, доставки і показу відео. 
Користувачі можуть додавати, переглядати, коментувати і ділитися 
відеозаписами. Завдяки простоті і зручності використання YouTube став 
найпопулярнішим місцем для розміщення відео файлів. На сайті 
представлені як професійно зняті фільми і кліпи, так і любительські 
відеозаписи, включаючи відеоблоги. 

ВФГ краще, ніж будь-які інші засоби навчання, наприклад, друковані 
тексти, здатна реалізувати золоте правило дидактики – наочність, при цьому 
у ВФГ представлена слухо-зорова наочність. Теоретичне положення про 
ефективність використання слухо-зорового синтезу підтверджено 
експериментально С. Л. Рубінштейном, І. А. Зимньою, В. А. Бухбіндером, 
Є. І. Фокіним, В. А. Толоконниковим та іншими дослідниками. За даними 
В. А. Бухбіндера [5], людина більш 80% своїх вражень сприймає візуально, а 
з того, що вона сприйняла на слух, зберігає в пам'яті лише 20%. У роботі 
Є. І. Фокіна [7] наводяться дані експериментальних досліджень, які свідчать 
про те, що зорові відчуття дають 80–90% інформації про зовнішній світ. 
В. А. Толоконников у результаті аналізу досліджень процесу обробки 
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інформації в корі головного мозку робить висновок про те, що частка 
інформації, переданої в кору головного мозку зоровим аналізатором, 
становить 85–90% від усієї зовнішньої інформації, які сприймаються 
органами почуттів [6]. Сучасними дослідженнями підтверджено збільшення 
швидкості візуального і акустичного сприйняття на 30%, аніж 20 років назад. 
Молодь стає більш візуально й акустично орієнтованою [9].  

Наочність відіграє важливу роль у формуванні іншомовних навичок і 
вмінь. Автентична ВФГ допомагає реалізувати мовленнєву, ситуативну, 
контекстну, графічну, картинну та емоційно-експресивну наочність [10, с. 
18–19]. Слухо-зорова наочність ВФГ виконує унікальну функцію зразка 
автентичного спілкування, чого неможливо досягти жодним іншим 
навчальним засобом на занятті з іноземної мови, дозволяє показати емоційне 
забарвлення мовлення, невербальні засоби спілкування, відтворити акти 
спілкування в певних обставинах, створюючи великий вибір комунікативних 
ситуацій, які служать стимулом до мовленнєвої діяльності. Зоровий 
аналізатор структурно та функціонально пов’язаний зі слуховим, у результаті 
їхньої синхронної взаємодії під час рецепції збільшується обсяг інформації, 
яка сприймається глобально та повно. Зорова модальність відіграє 
найважливішу роль у системі постійних та змінних зв’язків поміж усіма 
іншими модальностями, вона вбирає та трансформує весь сенсорно-
перцептивний досвід суб’єкта, оскільки пропускна здатність зорового 
аналізатору дуже велика. 

Головна перевага одночасної актуалізації двох каналів надходження 
інформації полягає у тому, що за одиницю часу реципієнт отримує значно 
більшу кількість інформації, ніж за одним каналом, при цьому взаємодія 
аналізаторів не зводиться до суми інформації, що сприймається окремими 
аналізаторами, а веде до підвищення чутливості кожного з них. Поєднання 
звукових і зорових образів збільшує темп сприймання й розуміння мовлення 
– завдяки широкому використанню предметно-зображального коду під час 
перегляду ВФГ інформація переробляється у швидкому темпі, відсутня 
необхідності у вербалізації всього, що сприймається. 

Використання ВФГ сприяє вирішенню проблеми масовості в навчанні. 
ВФГ дозволяє ефективно здійснити такі види навчальної  діяльності, як 
пояснення, демонстрація, керування аудиторією в кілька чоловік. 

ВФГ здатна також індивідуалізувати  процес формування іншомовної 
комунікативної компетентності. З її залученням можна проводити 
різноманітні форми індивідуального підходу: самостійну роботу під 
керівництвом викладача, самостійне оволодіння іншомовною 
комунікативною компетентністю наодинці чи в групі під керівництвом 
викладача, самостійне оволодіння іншомовною комунікативною 
компетентністю без керівництва викладача та ін. Ефективним засобом 
індивідуалізації під час роботи з  ВФГ є комп’ютерна програма. Специфіка 
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індивідуалізації з використанням ВФГ полягає у тому, що  вона може 
здійснюватися як під час аудиторної, так і під час самостійної роботи. Під час 
аудиторної роботи індивідуалізація з використанням  ВФГ здійснюється 
шляхом надання викладачем підказок і створенням опор для перегляду, а 
потім і продукування висловлювання на базі змісту ВФГ, а на позааудиторній 
роботі індивідуалізація забезпечується застосуванням комп’ютера, який 
створює можливість для студента переглянути фрагмент необхідну для нього 
кількість разів, переглядати з субтитрами чи без, дозволяє працювати у 
оптимальному для студента темпі роботи.  

ВФГ здатна забезпечити високу мовленнєво-розумову активність на 
заняті іноземної мови – інтелектуальну, емоційну та мовленнєву – в 
оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю. Оволодіння іншомовним 
мовленням можливе за умови інтенсифікованої навчальної діяльності 
кожного студента, ВФГ дозволяє організувати навчальний процес так, що 
кожен становиться його активним учасником. Поєднання абстрактного 
викладання й емоційного подання матеріалу, використання ефекту 
здивування та підсвідомого сприймання, введення нових джерел інформації, 
переключення каналів її передачі – весь цей психологічний потенціал ВФГ 
дозволяє значно підвищити увагу. Автентична ВФГ здатна також реалізувати 
особово-орієнтований підхід у формуванні іншомовної комунікативної 
компетентності, колективну взаємодію, рольову організацію навчального 
процесу і багатофункціональність вправ. Специфікою рольової гри з 
використанням автентичної ВФГ є те, що сама ВФГ є джерелом створення 
ситуацій для рольової гри. Студенти також не потребують багато пояснень 
щодо її проведення – із самої ВФГ їм відомий загальний контекст їхньої 
мовленнєвої діяльності та ролі, які необхідно грати. Під час формування 
іншомовної комунікативної компетентності використанням ВФГ ролі можуть 
бути двох видів: 1) роллю дійової особи ВФГ; 2) роллю персони, яка не є 
дійовою особою фільму, – кінокритика, режисера, глядача, молодого актора, 
репортера.  

ВФГ надає можливість більш ефективно організувати формування 
іншомовної комунікативної компетентності, оскільки її використання на 
занятті дозволяє створити іншомовне оточення, за умови відсутності 
іншомовного соціокультурного оточення автентична ВФГ також є 
ефективними навчальним матеріалом як зразок національно-культурної 
специфіки спілкування, що має великий діапазон експліцитної та імпліцитної 
соціокультурної інформації. Автентична ВФГ створює іншомовне 
середовище особливого роду, сприяє довільному виникненню 
комунікативних ситуацій та обставин для спілкування іноземною мовою і 
тим самим становить сильний стимул для мовленнєвої активності. 

Вивчення іноземної мови неможливе без інтенсивної самостійної 
роботи. Основною формою процесу оволодіння іноземною мовою є 
практичне заняття. Самостійна робота студентів в умовах роботи за 
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кредитно-модульною системою є однією з найважливіших складових частин 
навчального процесу. Її метою є формування творчої особистості, яка здатна 
на саморозвиток, самоосвіту, інноваційну діяльність не лише під час 
навчання в університеті, а й протягом усього життя: сучасна людина повинна 
навчатися сприймати та аналізувати великий об’єм нової інформації, 
критично ставитися до її оцінки, вміти аналізувати. Особливе значення 
набуває організація самостійної роботи при вивченні іноземних мов як 
одного із засобів спілкування та пізнання оточуючого світу. Важливим 
елементом самостійної навчальної діяльності студентів при оволодінні 
іноземною мовою є використання автентичної ВФГ. Робота з такими 
матеріалами урізноманітнює види діяльності студентів, підвищує рівень 
мотивації вивчення іноземної мови, дає можливість працювати з 
автентичними зразками мови, що є особливо актуальним з огляду на 
відсутність іншомовного оточення. Комп’ютерні технології та мережа 
Інтернет є основними способами зацікавлення та заохочення студентів до 
самостійної роботи завдяки багатьом факторам. По-перше, це зручність у 
використанні та доступність цих засобів, адже сьогодні у кожному вищому 
навчальному закладі є комп’ютерні класи та мультимедійні аудиторії, 
під’єднанні до мережі Інтернет, а переважна більшість студентів має 
комп’ютер та Інтернет вдома. По-друге, способом заохочення є широкі 
можливості для самостійної роботи студентів. 

Однією з найбільших переваг використання ВФГ з комп’ютерною 
підтримкою є зворотний зв’язок. Успішна реалізація функцій контролю 
впливає на ефективність усього процесу навчання іноземної мови. Функція 
зворотного зв’язку є основною функцією контролю, яка забезпечує 
керування процесом навчання іноземної мови. Зворотний зв'язок діє у двох 
напрямках: на  викладача і на студента. Зворотний зв'язок, що діє у напрямі 
до викладача, несе йому інформацію про рівень успішності студента. Це дає 
можливість своєчасно оцінити методичну ситуацію і внести необхідні 
корегуючі зміни щодо добору способів навчання, відбору вправ, 
послідовності організації всієї навчальної роботи зі студентами. Зворотний 
зв’язок у напрямі до студентів дає їм інформацію про успішність їхньої 
навчальної діяльності з оволодіння іншомовними навичками та вміннями. 
Така інформація дозволяє  студентам планувати свою подальшу навчальну 
діяльність. Комп’ютер створює великі можливості для індивідуалізації 
процесу навчання під час позааудиторній роботи з автентичною ВФГ. В 
навчальному процесі він має ряд переваг перед іншими технічними засобами: 
об’єктивно оцінює рівень знань; фіксує і аналізує відповіді; має зворотний 
зв’язок зі студентом та надає йому підказку та допомогу в разі виникнення 
труднощів під час виконання завдання та ін. 

Перспективу майбутніх досліджень вбачаємо в ефективному 
використанні зазначених переваг автентичної ВФГ у навчальному процесі, 



ЗДОБУТКИ	ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	СУЧАСНОГО	МОВОЗНАВСТВА	
 

252 
 

розробці нових стратегій створення комплексів вправ для формування 
іншомовної комунікативної компетентності на базі автентичної ВФГ. 
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В статье рассматривается возможность и необходимость внедрения 
поликультурного образования в программу коррекционных школ. На примере 
социально-образовательного проекта, реализуемого студентами педагогического 
вуза, авторы обосновывают ценность изучения иностранных языков для детей с 
нарушениями интеллекта. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, поликультурное образование, нарушение 
интеллекта. 

 
У статті розглядається можливість і необхідність втілення 

полікультурної освіти в програму корекційних шкіл. На прикладі соціально-
освітнього проекту, що реалізується студентами педагогічного вузу, автори 
обґрунтовують доцільність вивчення іноземних мов дітьми з порушеннями 
інтелекту. 

Ключові слова: діти з ОМЗ, полікультурна освіта, порушення інтелекту. 
 
The article discusses the possibility and necessity of implementation of multi-

cultural education into the curricula of special schools. Through the example of a social-
educational project carried out by the students of a pedagogical college the authors 
justify the value of foreign languages for children with mental development disorder. 

Keywords: children with health limitations, multi-cultural education, mental 
development disorder. 

 
Происходящие сегодня коренные изменения во всех областях жизни 

общества меняют парадигму образования, которая формулируется так: 
«Образование – это часть культуры». Образование является важнейшей 
функцией культуры, так как именно оно обеспечивает ее сохранность, 
трансляцию и потенциальное развитие.  В соответствии с новой парадигмой 
образования в основу концепции российского образования положен принцип 
овладения учащимися знаниями, умениями и навыками в контексте единой 
общечеловеческой культуры, поскольку сегодня каждый человек 
органически вписан в сеть массовых коммуникаций, становится носителем 
не только набора элементов национальных и региональных субкультур, но и 
общечеловеческой культуры. 
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В настоящее время все большее внимание в России уделяется 
обучению и воспитанию детей с ОВЗ, в частности, с нарушениями 
психического и умственного развития. В то же время, программа 
коррекционных школ  не предусматривает изучение иностранных языков и 
культур. И все же видится, что дети с особенностями развития интеллекта 
должны  иметь возможность включения в поликультурное образование, по 
меньшей мере, в рамках региона их проживания. Уже сегодня существует 
потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст детям с 
отклонениями в развитии интеллекта оптимальные условия обучения. 

Проблема, побудившая к созданию и разработке данной темы, – 
принятие индивидуальности каждого ребёнка и создание ему таких условий 
обучения, которые необходимы для удовлетворения его особых 
потребностей. Представляется, что введение элементов знакомства с 
иноязычной культурой и иностранными языками может положительно 
повлиять на развитие и дальнейшую социализацию детей с нарушениями 
умственного и психического развития, на их интеграцию в общество в 
условиях глобализации. Следует отметить, что это включение возможно как 
в специализированном учебном заведении, так и в обычной 
общеобразовательной школе в зависимости от степени нарушения развития 
интеллекта детей и условий организации и проведения определенных видов и 
форм учебных, воспитательных, развивающих мероприятий.    

Актуальность обусловлена также необходимостью подготовки 
студентов педагогических вузов к работе с детьми с нарушением интеллекта. 
В нашем случае предполагается работа с группой студентов, а в дальнейшем 
внедрение материалов исследования в курс методики преподавания 
иностранных языков.       

Новизна исследования состоит в том, что на данный момент не 
существует фундаментальных исследований по внедрению поликультурного 
образования в программу коррекционных школ. Мы же предполагаем на базе 
теоретических изысканий и анализа практической работы разработать 
специальную методику по развитию межкультурной компетенции и 
изучению иностранных языков и культур на базовом уровне у детей с 
нарушениями интеллекта в ходе внеурочных мероприятий. 

Поликультурное образование способствует формированию умений и 
навыков поведенческой культуры личности в условиях неизбежной 
глобализации общественного устройства. Более того, сегодня ребенок 
становится активным субъектом образовательного процесса наряду с 
другими субъектами – педагогами и родителями. Взаимодействие всех 
субъектов процесса образования в условиях поликультурного общества 
предполагает сотрудничество на базе диалога взаимных интересов. Особая 
роль в этом процессе отводится педагогу, поскольку именно педагог – самая 
важная фигура для ученика в системе образования [2]. 
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Таким образом, на первый план выдвигается не только  квалификация и 
профессионализм педагога, но и его личностные качества, его мировоззрение 
и социальная позиция. Только во взаимодействии педагога с учеником 
происходит развитие личности  ребенка. Педагог определяет комплекс 
специфических методов и приемов воздействия на ребенка, применение 
которых обеспечивает решение важных образовательных и воспитательных 
задач, поставленных в ходе учебного процесса. А в условиях поликультурной 
среды эти задачи приобретают острый социальный оттенок, требующий от 
педагога максимальной терпимости и любви к детям. Более того, педагог 
обязан учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, специфику 
его интересов, а также среду обучения, которая в условиях 
многонационального общества становится поликультурной. Педагог 
контролирует деятельность учащихся по нескольким направлениям: 

- развитие навыков и умений ребенка в конкретной области знания в 
контексте поликультурной среды 

- получение и усвоение знаний о поликультурной среде 
- формирование рефлексивной культуры 
Педагог как субъект образовательного процесса  обеспечивает 

воздействие на ученика как субъекта образовательного процесса, 
разрабатывает системный подход при изучении многих социальных явлений, 
учитывает социокультурную реальность и этнокультурные характеристики 
ребенка. При этом ученик становится активным субъектом обучения. 
Взаимодействие педагога направлено на включение ребенка в учебную 
деятельность, признание его индивидуальных особенностей, формирование у 
него самостоятельного мышления, суждения и поступков, независимо от 
авторитетов.  Таким образом, во главу угла ставится личность ребенка как 
субъекта взаимодействия в процессе обучения и культурного развития. 

На современном этапе  развития  образования острой становится 
проблема увеличения количества детей с нарушением интеллекта, 
проблемами в обучении, а также проблема предупреждения  и  преодоления 
школьной дезадаптации у этой категории детей, проявляющейся в низкой 
успеваемости, в девиантном поведении, в трудностях взаимоотношений с 
окружающими. Между тем, социально – экономические преобразования в 
обществе диктуют необходимость формирования социально адаптированной 
личности, обладающей способностью решать жизненные проблемы [7]. 

Ориентация современной школы на поликультурное образование и 
разностороннее развитие личности ребенка предполагает, в частности, 
необходимость гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в 
рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 
деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков 
учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно 
решать нестандартные задачи. Активное введение в традиционный учебный 
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процесс разнообразных развивающих заданий, специально направленных на 
развитие личности – мотивационной и аналитико-синтетической сфер 
ребенка, памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других 
важных психических функций, является в этой связи одной из важнейших 
задач учителя [4]. 

Одним из основных мотивов использования развивающих упражнений 
является повышение познавательной  и творческо-поисковой  активности 
детей, требующих специальной коррекционной работы, поскольку их 
отставание в развитии и, как следствие, пониженная успеваемость в 
большинстве случаев  оказываются связанными именно с недостаточным 
развитием базовых психических функций. 

Активная познавательная деятельность предполагает участие в ней 
ученика как субъекта, а это возможно лишь в том случае, когда у него 
сформировано одно из ведущих качеств личности – познавательная 
активность. Эта черта личности проявляется в направленности и 
устойчивости познавательных процессов, стремлении к эффективному 
овладению знаниями и способами деятельности в мобилизации волевых 
усилий на достижение учебно-познавательной цели. Необходимость 
формирования познавательной активности заставляет учителя искать 
средства активизации и управления учебно-познавательной деятельностью. 

Интерес к учению есть там, утверждает В. А. Сухомлинский, где есть 
вдохновение, рождающееся от успеха. Как добиться этого успеха? Как 
вызвать интерес у нынешних детей к учебе, исподволь заставить ребенка 
мыслить, рассуждать, доказывать, соглашаться, не соглашаться, уметь 
отстаивать свою точку зрения, иначе говоря, воспитать личность? 

Использование новых приемов и методов в учебном процессе 
оказывает благотворное влияние на развитие не только  познавательной, но и 
личностно – мотивационной сферы учащихся. Создаваемый на уроках 
благоприятный эмоциональный фон в немалой степени способствует 
развитию учебной мотивации, что является необходимым условием 
эффективной адаптации школьника к условиям новой для него среды и 
успешного протекания всей последующей учебной деятельности. 

Дети с нарушением интеллекта характеризуются нарушениями и 
психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере 
познавательных процессов (нарушения процессов восприятия разной 
модальности, памяти, внимания, мышления), от которых зависит качество 
усваиваемых знаний. 

Студентами Глазовского государственного педагогического института 
на протяжении двух лет осуществляется социально-образовательный проект 
«Мир через понимание». В ходе работы студенты профиля «Иностранные 
языки» совместно с преподавателями  апробируют различные методы работы 
с учащимися коррекционной школы в рамках поликультурного образования.  
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Проблема, побудившая к созданию и разработке данного проекта, – 
принятие индивидуальности каждого ребёнка и создание ему таких условий 
обучения, которые необходимы для удовлетворения его особых 
потребностей. Как видится, введение элементов знакомства с иноязычной 
культурой и иностранными языками может положительно повлиять на 
развитие и дальнейшую социализацию детей с нарушениями умственного и 
психического развития, на их интеграцию в общество в условиях 
глобализации.   

Актуальность обусловлена также необходимостью подготовки 
студентов педагогических вузов к работе с детьми в ОВЗ. В нашем случае 
группой студентов разрабатывает и апробирует приемы работы с учащимися 
коррекционной школы, а в дальнейшем материалов исследования будут 
использованы в курсе методики преподавания иностранных языков.       

В процессе интегрированного образования   студенты учатся уважать и 
ценить "необычных" учащихся, видеть то, что лежит за чертой инвалидности 
или одарённости, различать социальные стигмы. 

Необходимо отметить, что, помогая учащимся с ограниченными 
возможностями активно участвовать в образовательной и социальной 
деятельности, студенты получают важнейшие жизненные уроки. Этот 
положительный опыт заключается в росте социальной сознательности, в 
осознании отсутствия различий между людьми, в развитии самосознания и 
самооценки, в становлении собственных принципов, и последнее, но не 
менее важное – способствует искренней заботе и дружбе.         

Внедрение поликультурного образования в процесс обучения детей с 
нарушениями интеллекта как способ повышения их адаптации  и интеграции 
в современное общество в условиях глобализации. 

В ходе проекта предполагается решение комплекса проблем: 
1. Необходимость внедрения поликультурного образования в процесс 

обучения детей с нарушениями интеллекта; 
2. Разработка приемов и методов обучения учащихся коррекционных 

школ основам иностранных языков и культур; 
3. Подготовка студентов педагогического вуза к работе с учащимися, 

имеющими нарушения интеллектуального и психического развития в 
условиях внедрения инклюзивного обучения. 

Одним из методических приемов, способствующих гармоничному 
всестороннему развитию учащихся по иностранному языку, является, на наш 
взгляд, дидактическая игра. Она способствует успешному обучению, в том 
числе и детей с умственными и психическими отклонениями. Одновременно  
игра как методический прием широко используется при обучении 
иностранному языку. 

Дидактическая игра – это сложное, многогранное явление. 
В дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, 
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умений и навыков, но и развиваются психические процессы детей, их 
эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра 
помогает сделать учебный процесс увлекательным, создать радостное 
рабочее настроение. Умелое использование дидактической игры в учебном 
процессе облегчает его, т.к. игровая деятельность привычна ребенку. Через 
игру быстрее познаются закономерности обучения. Положительные эмоции 
облегчают процесс познания. 

Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс, 
сочетается и взаимосвязана с другими формами обучения и воспитания [6]. 
 Успешное решение задач по обучению учащихся коррекционных школ 
существенно осложняется ввиду неполноценности психического развития 
данной категории детей. Поверхностное осмысление явлений внешнего мира, 
неразвитая речь, сниженная эмоциональность, крайняя ограниченность 
интересов, недостаточная любознательность учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья нередко становятся непреодолимым препятствием 
на пути развития их познавательных интересов [8]. 

Дидактические игры позволяют вовлечь в работу большое количество 
учащихся, вызвать активность детей и наглядно показать результат 
соревнования. Как показывает практика, игровые задания дети выполняют с 
большим интересом при максимальной активности и позволяют сделать 
работу более эффективной по усвоению материала по иностранному языку 
[1].  

Игры одновременно решают различные задачи, близкие по цели: игры 
на внимание, игры на развитие ручной моторики, игры на развитие 
мышления и речи, игры по сенсорному воспитанию, игры на развитие 
практических жизненных навыков, игры, тренирующие наблюдательность, 
быстроту реакции, игры, развивающие творческие способности и 
воздействующие на эмоции и чувства детей [3]. 

Источником активизации учебной деятельности школьников с 
нарушением интеллекта являются также пословицы, поговорки и 
скороговорки. Они способствуют обогащению словарного запаса учащихся, 
развитию устной и письменной речи. 

Для развития таких психических операций, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация и установление причинно-
следственных связей у детей с нарушением интеллекта рекомендуется 
использовать загадки, ребусы и шарады. 

Сформированность игровой деятельности в школьном возрасте 
позволяет вести целенаправленную, планомерную систематическую работу 
по развитию кратковременной и долговременной памяти у учащихся. Для 
организации такой работы необходимы считалки, физминутки и различные 
правила в стихотворной форме. Такие приемы развития памяти позволяют 
организовать работу не только во внеурочное время, но и в ходе учебного 
процесса [5]. 
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Педагогу коррекционной школы важно учитывать, что прочность 
запоминания материала ребенком зависит от количества повторений. Знание 
объема памяти учеников очень важно для организации процесса заучивания, 
а также для определения величины материала, который может воспринять 
ребенок с нарушением интеллекта. 

Развитие активности, самостоятельности, инициативности, творческого 
подхода к делу – это требования самой жизни, определяющие во многом то 
направление, в котором следует совершенствовать учебно-воспитательный 
процесс детей с трудностями обучения. 

Подводя итог, еще раз акцентируем внимание на актуальности 
поликультурного образования детей с нарушениями интеллекта в общем, и 
изучения ими иностранных языков и культур в частности. Однако новые 
веяния в образовании требуют нового подхода к подготовке педагогических 
кадров. Учителя иностранных языков, как правило, оказываются не готовы к 
работе с детьми, имеющими ментальную инвалидность. Именно поэтому 
экспериментальное выявление особенностей реализации поликультурного 
образования у детей с нарушениями интеллекта позволяет говорить о 
возможности корректировки развития психоэмоциональной сферы в рамках 
поликультурного развития. 
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